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CAPÍTULO 1 

APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 

 Este Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, foi elaborado a partir de informações que 

constam do EIA - Estudos de Impactos Ambientais, para a implantação do Aterro Sanitário do 

Baixo São Francisco, Central de Tratamento de Resíduos do Baixo do São Francisco/SE, deverá ser 

implantado em uma área de 43.460,92  m
2
, localizada na BR 101, Km 20, em Malhada dos 

Bois/SE. 

 O projeto do Aterro Sanitário, Central de Tratamento de Resíduos do Baixo do São 

Francisco/SE, a SEr implantado atende os requisitos básicos de desempenho, ou seja, uma “vida 

útil” mínima de 22 anos, devendo receber nesSE período 120 t de resíduos sólidos domiciliares, 

que ocuparão um volume estimado em 6.171 m
3
, no primeiro mês e acumulando, mês a mês, 

omados aos 20% do material de cobertura (diária e final), É importante destacar que esta 

estimativa para a geração de resíduos para os próximos anos não considera uma desejada 
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redução da quantidade de resíduos encaminhados para o aterro, decorrentes do avanço dos 

programas de coleta seletiva e de conscientização para a minimização dos resíduos na fonte 

geradora. Deve-se ponderar ainda que, a taxa utilizada para estimar a geração de resíduos, para 

os próximos 22 anos, considera tanto o crescimento populacional do município como também o 

aumento da geração per capita de resíduos. 

 Além disso, a concepção do empreendimento foi fundamentada nas seguintes diretrizes: 

garantir a proteção do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; prevenir a geração 

de maus odores; controlar e monitorar a estabilidade do maciço de resíduos; controlar/mitigar os 

impactos visuais e sonoros; prevenir a dispersão de resíduos leves tanto na área de entorno do 

empreendimento quanto nas vias de acesso; gerenciar o biogás gerado pela decomposição 

anaeróbia dos resíduos; utilizar técnicas de engenharia para o controle de processos erosivos; 

minimizar a geração de material particulado pelo trânsito de caminhões coletores e máquinas 

pesadas; minimizar a geração e garantir o devido gerenciamento de líquidos percolados; 

implantar um sistema eficiente de drenagem de águas pluviais; controlar a proliferação de 

vetores de doenças; prever encerramento com integração paisagística; e adotar um 

monitoramento ambiental contínuo.  

 A seguir passa-se a apresentar o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA do Aterro 

Sanitário, Central de Tratamento de Resíduos do Baixo do São Francisco/SE, composto por uma 

sínteSE das etapas e atividades relacionadas à concepção do projeto, às alternativas tecnológicas 

e locacionais, a metodologia para avaliar eventuais impactos ambientais que poderão ocorrer nas 

fases de instalação, operação e pós-encerramento, bem como as medidas a serem tomadas para 

minimizar esses impactos, bem como os programas de monitoramento de todas as atividades 

relacionadas ao empreendimento. 

 Ressalte-se ainda que, conforme a Resolução n
0
 001/86, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, toda atividade modificadora ou potencialmente modificadora do meio 

ambiente, deve SEr precedida da elaboração do EIA – Estudo de Impacto Ambiental e do 

respectivo RIMA – Relatório de Impacto Ambiental. 

 

1.1. Introdução 

 

 O projeto e o EIA / RIMA do aterro sanitário do Baixo São Franciso, foi elaborado para 

atender a demanda de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados nos municípios 

integrantes do Consórcios do baixo São Francisco do Estado de Sergipe para Tratamento e 
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Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos.  

 A elaboração seguiu as determinações dispostas pelas legislações federal, estadual e 

municipal, resoluções CONAMA, o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA dos 

aterros regionais do Estado de Sergipe e as diretrizes estabelecidas pelas normas técnicas da 

ABNT.  

 A projeção de instalação do aterro sanitário considerou os parâmetros: localização; 

direção dos ventos, especificamente da área urbana para o local; disposição dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos; acessibilidade; drenagem; área total disponível; e possibilidade de 

integração com o entorno para aproveitamento futuro da área após o encerramento das atividades 

de operação do aterro.  

 Desta forma, são partes integrantes: a planta planialtimétrica do aterro mostrando a 

locação de acessos, platôs, edificações e pontos notáveis; os resultados dos ensaios geotécnicos; 

os resultados das análises dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; o projeto das vias de 

acesso e de serviço, englobando geometria, movimentação de terra, pavimentação e drenagem; 

drenagem de águas pluviais; projeto geométrico e de terraplanagem do arranjo final do aterro 

sanitário, com planta das etapas anuais do aterro e seções transversais; projeto de coleta e 

tratamento de chorume, envolvendo as camadas de impermeabilização inferior e superior, rede de 

drenagem de fundo; estação de tratamento; projeto de drenagem superficial do aterro abrangendo 

caimentos das plataformas, sistema de captação e queima do biogás, com os reseectivos cortes e 

detalhes; incluindo o projeto dos poços de monitoramento do lençol subterrâneo; rede de captação 

e queima do biogás; serviços e materiais a serem executados e utilizados na obra; e o Aterro 

Sanitário do baixo São Francisco de encerramento do aterro, incluindo o monitoramento 

ambiental após o término das operações.  
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3. HISTÓRICO REGIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E 

JUSTIFICATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

DO BAIXO SÃO FRANCISCO, CENTRAL DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS DO BAIXO DO SÃO FRANCISCO, MALHADA DOS BOIS/SE 

 

 
3.1. Histórico e panorama regional dos resíduos sólidos do Estado de Sergipe 

 

 No Brasil a administração pública tem na regulação da gestão de resíduos sólidos o alcance da 

sustentabilidade da gestão compartilhada, viabilizada na implantação de consórcios públicos com parcerias 

municipais na execução de competência das atividades operacionais. Entende-se que o lançamento de 

resíduos a céu aberto, em lixões, provoca degradação do solo e poluição ambiental, além de provocar 

danos à saúde humana, pela proliferação de gases e vetores de doenças.  

 O adequado sistema de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, especialmente quanto à 

disposição final, é tão importante quanto a execução da coleta, pois coletar e não tratar representa apenas a 

transferência do problema. Essa situação perversa tem atravessado nossos dias, mesmo na vigência da 

política nacional de resíduos sólidos, que vem sendo negligenciada em parte pelas autoridades 

competentes, que simulam limpar as cidades, sem a preocupação com a coleta seletiva, enquanto a 

população espera que seus resíduos que continuam misturados desapareçam de suas vistas.  

 A população sergipana no último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), 

em 2010, foi de 2.068.017 habitantes. Enquanto a população estimada em 2018 foi de 2.278.308 habitantes 

(IBGE, 2018). Atualmente a densidade demográfica de Sergipe é de 94,36 hab/km2 , enquanto o Indice de 

desenvolvimento Humano é de 0,665, classificado na vigéssima posição no Brasil, considerando os 

aspectos esperança de vida ao nascer, educação e o produto interno bruto per capta da economia.  

 Ocorre que dos 75 municípios sergipanos, através de suas prefeituras municipais realizam 100% 

do serviço de coleta e disposição final dos resíduos sólidos urbanos (SErgipe, 1998), que são gerados 

diariamente por esta população que vem crescendo e juntamente cresce a geração de resíduos de 

reseonsabilidade municipal.  

 Todavia, o processo de gestão dos resíduos sólidos em Sergipe evoluiu em seus dados, 

documentos técnicos e institucionalização ao instituir os territórios de consórcios públicos, ter a sua 

disposição os Aterro Sanitário do baixo São Franciscos elaborados, porém há gargalos a serem 

enfrentados, considerando a necessidade de se repensar as alternativas de alocação dos aterros sanitários 

públicos, pelos novos indicativos normativos econômicos vigentes.  
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 E objetivou-se apresentar o processo de construção inicial da gestão dos resíduos sólidos urbanos 

em SErgipe, a partir de 1998 a 2012, que vai dos levantamentos iniciais dos lixões em todo o território 

sergipano ao Aterro Sanitário do baixo São Francisco Estadual de Regionalização da Gestão dos Resíduos 

Sólidos de Sergipe, na criação dos consórcios públicos e na implementação do Aterro Sanitário do baixo 

São Francisco de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios sergipanos da Bacia do Rio São 

Francisco. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa 

Nacional em Saneamento Básico (Brasil, 2008), 50,8% dos resíduos gerados no Brasil, apesar de 

coleta-dos, não receberam a apropriada destinação, sendo depositados em vazadouros a céu 

aberto, que popularmente são conhecidos por lixões, ou em aterros irregulares. 

 No estado de Sergipe a totalidade de resíduos gerados é depositada de forma inadequada. 

Absolutamente todos os resíduos urbanos gerados no estado são dispostos em "lixões a céu 

aberto". As iniciativas para apoio à redução da geração na fonte são isoladas e não há programa 

de coleta seletiva exitoso em nenhum município do estado. 

 Nesse contexto extremamente grave e após cerca de 20 anos de pressões de setores da 

sociedade envolvidos com a questão dos resíduos, das discussões de diversas comissões especiais 

que foram criadas no Congresso Nacional com a finalidade de debater o assunto, foi aprovada Lei 

Federal nº 12.305/2010 (Brasil, 2010). Essa Lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e foi sancionada pela Presidência da República em 2 de agosto de 2010 e regulamentada 

pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

 A nova lei estabeleceu alguns mecanismos de alcance para uma das suas principais metas: 

a eliminação de todos os vazadouros a céu aberto existentes no país até o ano de 2014. 

 Com esse instrumento regulatório, a União, os estados e os municípios passaram a dispor 

de um indutor de ações que, estima-se, deve possibilitar que em curto prazo todo e qualquer 

rejeito deixe de ser depositado inadequadamente. 

 Ações como elaboração de estudos para regionalização, implantação de Aterro Sanitário 

do baixo São Franciscos estaduais de gestão integrada de resíduos sólidos, apoio e incentivo à 

formação de consórcios públicos, formulação de Aterro Sanitário do baixo São Franciscos 

intermunicipais e/ou municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e estímulo para formação 

de cooperativas atuantes no setor de triagem e reciclagem caracterizam parte do rol de diretrizes 

da PNRS. 
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 Em relação à gestão compartilhada e à regulação de estímulo para a formação de 

consórcios intermunicipais, a premissa é de que a pequena capacidade gerencial e o baixo volume 

orçamentário dos municípios, especialmente os de menor porte, inviabilizam ações efetivas de 

limpeza urbana e destinação final dos resíduos tecnicamente e socialmente adequados. 

 No Estado de Sergipe, a regionalização com vistas à formação de consórcios 

intermunicipais e gestão compartilhada passou a ser vista como um mecanismo estratégico de 

planejamento e como um passo essencial para o desenvolvimento regional quando da definição 

pela Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) da divisão do estado em quatro territórios: 

Baixo São Francisco SErgipano, Agreste Central, Sul/Centro-Sul sergipano e Região 

Metropolitana de Aracaju. 

 No entanto, o processo de integração dos municípios sergipanos para fins de gestão 

compartilhada de resíduos sólidos não tem se desenvolvido como esperado. Diversos entraves ao 

processo parecem sugerir que, apesar de uma regulação que estimula consórcios e gestão 

compartilhada de resíduos sólidos, as práticas e o discurso dos gestores e diversos atores 

envolvidos revelam outras questões que emperram o desenvolvimento e a implantação da 

política. E, vale ressaltar, a gestão compartilhada é um dos pontos-chave da PNRS. 

 Como se trata de política nacional com previsões e expectativas futuras para o setor, além 

de instrumentos de regulação de estímulo e controle de um cenário desejado, o caso sergipano 

desafia a compreensão de situações e fatores que podem vir a constituir-se em entraves à 

realização das ações estabelecidas na PNRS. Possivelmente, outros estados enfrentam também 

condições adversas à implantação da PNRS. 

 Assim, este artigo pretende avaliar a evolução do processo de institucionalização da 

gestão compartilhada de resíduos sólidos na Região Metropolitana de Aracaju (RMA), tendo em 

vista as diretrizes da PNRS. É oportuno ressaltar que, como trata de assunto bastante atual no 

contexto político brasileiro, este estudo é, no seu enfoque, pioneiro, o que lhe atribui algumas 

vantagens, mas também desvantagens, dentre elas a quase ausência de bibliografia específica 

sobre a PNRS. 

 O artigo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, busca nas teorias da regulação, 

convenções e governança elementos de apoio à compreensão do processo de institucionalização 

da PNRS, bem como especifica a metodologia empregada neste estudo. Em seguida, identifica as 

bases que sustentam a proposta de regionalização e gestão compartilhada de resíduos sólidos e 

discute o contexto no qual está inserida a gestão do setor de resíduos sólidos em Sergipe, 
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notadamente na RMA. Explora a cena local e os desdobramentos da PNRS a partir da 

compreensão que os atores locais responsáveis pela implementação da mesma dispõem e, 

finalmente, tece considerações a respeito do processo, buscando sintetizar os principais resultados 

encontrados, os desafios e as possibilidades da gestão compartilhada de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) na Região Metropolitana de Aracaju (RMA). 

 

3.2. Justificativa para implantação do Aterro Sanitário em Malhada dos Bois, Estado de 

Sergipe 

  

 A implantação do Aterro sanitário do Baixo São Francisco,  permitirá a disposição 

adequada dos resíduos gerados nos municípios integrantes dos Consórcios regionais e do baixo 

São Francisco.  

 A área proposta para instalação possui facilidade de acesso e localização estratégica em 

relação aos centros geradores das demandas, tornando-se favorável a economia nos custos de 

transporte.  

 Esta área possui acessibilidade à infraestrutura de apoio (sistema de energia elétrica, água 

etc.), as características do subsolo são favoráveis a implantação da célula, este local também 

apresenta disponibilidade de material para cobertura das células, nas proximidades não existem 

unidades de conservação, o nível do lençol freático está localizado muito abaixo das cotas que 

serão utilizadas para a construção da base do aterro, a área é propícia para implantação da faixa 

de proteção paisagística e o local tem capacidade volumétrica para atender a demanda projetada 

para o período da concessão.  

 Assim, ao instalar o Aterro Sanitário além de atender a demanda de disposição final dos 

resíduos, será possível prevenir a poluição, reduzir a degradação ambiental, colaborar para a 

redução da transmissão de doenças e contribuir para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico 

local. 
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4. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES SERGIPANOS E OS 

CONSÓRCIOS 
 

4.1 Referencial teórico e histórico 

 A denominação “resíduos sólidos”, origina-se da etimologia “resíduos”, do latim 

“resíduu” e surgiu na década de 60 na terminologia sanitarista, acrescida do adjetivo “sólido” para 

diferenciar dos restos líquidos despejados nos esgotos domésticos e das emissões gasosas das 

chaminés na atmosfera (ROCHA, 1992).  

 Sua equivalência é „lixo‟ em português; “basura” e “desechos sólidos” em espanhol; 

“dechets sólides” em francês; “refuSE”, “garbage” e “solid waste“ em inglês (Oliveira, apud 

SCHALCH, 1995).  

 O crescimento econômico urbano/industrial acelerado e predatório, ocorrido nas 

últimas décadas, propiciou a concentração da população nas cidades, principalmente nos maiores 

centros urbanos sem, contudo, haver oferta de investimentos em equipamentos e serviços 

voltados para a limpeza urbana, pois são exatamente as populações urbanas as maiores 

responsáveis pelos resíduos sólidos gerados (PEREIRA NETO, 1992).  

 Da década de 80 à chegada da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, 

de 2010, o conceito de resíduos deu um salto qualitativo a ponto de transformar a gestão 

ambiental dos resíduos no Brasil no novo paradigma que aponta novas perspectivas sobre o 

estado da arte dos resíduos sólidos. Pereira Neto (1980), contrapondo os conceitos anteriores, 

afirma que: “uma massa heterogênea de resíduos sólidos (inertes, minerais e orgânicos) resultante 

das atividades humanas em aglomerações urbanas, os quais podem ser, parcialmente, utilizados, 

gerando entre outros aSEectos, economia de recursos naturais” (PEREIRA NETO, op. cit., p.12).  

 O conceito já apontava a possibilidade de utilizar ou reutilizar materiais antes da 

destinação final em vazadouro, e tornar-se „lixo‟, propriamenter. A primeira opção significa 

proporcionar economia, não apenas no campo ambiental, mas economia de recursos naturais, bem 

como gerar benefícios em outros aspectos. 

 Todavia, a expressão „lixo‟ está eliminada texto normativo, o que foi considerado lixo 

agora diz-se resíduos ou material, classificado em seco e úmido, ambos poderão ser 

reaproveitável ou não, e no caso de não ser reaproveitável e não ter valor econômico, passa a ser 

rejeito, que antes da lei era lixo. Essas categorias são indicativos utilizados no gerenciamento dos 

resíduos da nova gestão no âmbito dos consórcios públicos.  
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4.2. Os resíduos sólidos urbanos e os consórcios públicos  

 A situação dos resíduos no Estado de Sergipe não foge a regra da maioria dos estados 

da federação, considerando que os lixões ainda é uma realidade preocupante, onde os municípios 

ainda dispõem seus resíduos inadequadamente, próximo de domicílios, de cursos dágua e em 

áreas sensíveis, ferindo os requisitos normativos já estabelecidos de gerenciamento e gestão 

definidos na legislação específica.  

 A problemática dos resíduos sólidos em Sergipe reflete a fragilidade tanto 

institucional, ainda, quanto técnica e econômica dos municípios , como tambem da ausência de 

uma adequada gestão dos resíduos sólidos, da qual a prestação dos serviços de limpeza pública 

urbana isolada em cada município, inviabiliza a adequada qualificação de quadro técnico e a 

utilização das tecnologias adequadas.  

 As mudanças no quadro institucional nacional, estão com a aprovação da Lei nº 

11.107, de 2005, dos Consórcios Públicos, e da Lei nº 11.445, de 2007, do Saneamento 

Básico,que chegou para viabilizar serviços de qualidade de custos acessíveis e sustentáveis, ao 

contrário do modelo anterior caracterizado pela fragmentação e isolamento do municípios, 

caracterizado por elevados custos da prestação, o que inviabiliza a gestão. Esses são os primeiros 

instrumentos nacional de implementação de gestão associada.  

 As alterações de uma nova gestão em resíduos sólidos nessa lei está nos aspectos 

indispensáveis do planejamento , na regulação, fiscalização e no controle social. Em Sergipe a Lei 

estadual de gestão integrada de resíduos sólidos, surgiu em 2006, e na sequência está o Aterro 

Sanitário do baixo São Francisco de desenvolvimento territorial participativo, ferramenta de 

planejamento que orientou a regionalização da gestão de resíduos sólidos sergipanos (Brasília, 

2008; SERGIPE, 2010). 

 Esse paradigma de gestão dos resíduos no âmbito dos consórcios públicos diz que o 

gerenciamento é o relacionamento dos municípios envolvidos, cujos custos operacionais são 

contratos de gestão, de transferência de de responsabilidades compartilhadas de ações municipais 

regionalizadas para execução de serviços contidos em um contrato de programa, conforme Lei nº 

11.107/2005, que rege as normas de contratação de consórcios públicos, e Lei nº 11.445/2007, de 

diretrizes do saneamento básico (LEMOS, 2011), que são os consórcios públicos estabelecidos no 

Aterro Sanitário do baixo São Francisco estadual de Regionalização da Gestão dos Resíduos 

Sólidos de Sergipe. Compete aos consórcios públicos, efetivar a gestão associada e integrada 

preconizada em lei, cuja Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece um rol disciplinado a 
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ser acordado, onde a obrigatoriedade da coleta seletiva municipal, e o encerramento dos lixões 

municipais em território brasileiro tem prazo vencido (Brasília, 2008).  

 

4.3. A gestão associada dos resíduos sólidos no contexto dos consórcios  

 A gestão associada e compartilhada dos resíduos no âmbito dos consórcios públicos 

pretende a integração da gestão entre municípios consorciados enquanto instrumento de 

cooperação na prestação dos serviços públicos conforme a Lei de Consórcios Públicos nº 11.107, 

de 2005. Essa iniciativa em Sergipe se deu pelas mãos parceiras do Ministério do Meio 

Ambiente, que contribuiu de 2007 a 2011 na construção das bases fundantes da gestão integrada 

dos resíduos que resulta nos estudos da gestão e do gerenciamento dos resíduos em Sergipe, dos 

quais estão: a) Aterro Sanitário do baixo São Francisco Estadual de Regionalização da Gestão dos 

Resíduos Sólidos de Sergipe (BRASÍLIA 2010), b) Aterro Sanitário do baixo São Francisco de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípíos da Bacia do Rio São Francisco (SERGIPE, 

2010), e, c) Banco de Dados sobre Resíduos Sólidos dos municípios sergipanos da Bacia do Rio 

São Francisco (SERGIPE, 2009).  

 

4.4. Criação dos consórcios públicos em Sergipe 

 A proposta de constituição de consórcios públicos regionais e intermunicipais de 

gestão de sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos em sergipe constitui-se no objeto central 

deste artigo, fundado nos critérios norteadores indicados pelos autores da proposta de 

planejamento e orientações para implantação de consórcios públicos de saneamento (BRASÍLIA, 

2008).  

 O início dessa nova gestão em Sergipe, ocorre a partir de 2009, com a capacitação dos 

atores do processo para formação e criação do primeiro consórcio público de saneamento básico 

do território do Baixo São Francisco sergipano, instalado em 2011, com eleição da primeira 

diretoria do Consórcio, composto por 28 municipios integrantes da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, com 100% dos municípios na adesão ao consórcio do Baixo São Francisco.  

 De igual modo, tanto o consórcio do Agreste Central, quanto o consórcio do Sul e 

Centro Sul não apreSEntaram resistências significativas para adesão dos municípios integrantes. 

segundo o Aterro Sanitário do baixo São Francisco Estadual de Regionalização (SErgipe, 2009), 

a formação de um consórcio público e sua viabilidade econômica para implantação dos sistemas 

de tratamento de resíduos sólidos, com arranjos que resultam de uma construção participativa e 
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com critérios definidores de uma regionalização dos equipamentos de gerenciamento operacional 

de resíduos nos territórios de consórcios públicos, e que o sistema de gestão seja integrado.  

 Consta no Aterro Sanitário do baixo São Francisco Estadual de Regionalização a 

formatação dos quatro consórcios regionais de resíduos sólidos de Sergipe, que por ordem de 

criação e instalação, são eles: 1) Baixo São Francisco Sergipano; 2) Agreste Central Sergipano; 3) 

Sul e Centro Sul Sergipano, e; 4) Grande Aracaju. 

 De acordo com os dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), a população aumentou 

nos (75) setenta e cinco municipios que compoem os quatro consórcios do estado de Sergipe.  

 A evolução quantitativa da população sergipana é resultante de melhorias no 

saneamento básico, incremento de politicas públicas, diminuição da mortalidade e aumento da 

longevidade. Os consórcios públicos sergipanos de resíduos são criados a partir da constituição 

do respectivo CNPJ, assinatura do Protocolo de Intenções pelo Prefeito municipal, e promulgação 

da Lei pelo legislativo. Na sequência elege-se a primeira diretoria para dar inicio as ações da 

gestão no âmbito do consórcio.  

 Os municípios consorciados dentre a vantagens inerentes, tem acesso prioritário aos 

recursos da União ou por ela controlados, para aquisição de equipamentos e serviços que 

viabilizem o gerenciamento de resíduos. O Consórcio do Agreste Central, e do Sul e Centro Sul 

sergipano, foram criados logo após o do Baixo São Francisco, em 2011. Porém, o Consórcio do 

Território da Grande Aracaju, foi um processo mais lento e até mais complicado, tendo em vista 

os conflitos de interesses, sendo instalado em 2014, mas sem que todos os onze municípios 

fizessem parte, pois Nossa Senhora do Socorro, Aracaju e Rosário do Catete, estavam voltados a 

outro modelo de gestão de resíduos.  

 A regionalização da gestão dos resíduos sólidos parte dos seguintes critérios: a) 

existência de estudos prévios de regionalização; b) quantidade de resíduos gerados; c) níveis de 

urbanização, crescimento urbano e contingente demográfico; d) vias de acesso e qualidade de 

tráfego; e) escala de abrangência territorial; f) densidade demográfica municipal; g) experiências 

informais de parcerias, e; h) interesse prévio por ações consorciadas.  

 Em 2007, o governo de Sergipe vislumbra a regionalização como um mecanismo 

estratégico de planejamento, no qual o desenvolvimento territorial definido pela Secretaria de 

Estado do Planejamento (SEPLAN), dividiu Sergipe em oito territórios: Alto Sertão Sergipano, 

Baixo São Francisco Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Leste Sergipano, Agreste Central, Sul 

Sergipano, Centro-Sul Sergipano e, Grande Aracaju. Todavia, a formação dos consórcios 
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públicos, tem origem diferenciada da divisão territorial definida pela SEPLAN em 2007, ao 

transformar os oito territórios de planejamento em quatro territórios de gestão de consórcios 

públicos intermunicipais de gestão associada, são eles: 1) Agreste Central Sergipano, composto 

por vinte municípios; 2) Baixo São Francisco Sergipano, composto por vinte e oito municípios; 3) 

Grande Aracaju, composto por onze municípios, e; Sul e Centro Sul Sergipano composto por 

desseseis municípios. Estes consórcios intermunicipais de saneamento, criados em território 

sergipano estão com status de reguaridade , considerando as diretorias constituidas e contratos de 

rateio pactuados com percentuais de repasses financeiros dos municípios definidos para a gestão 

de resíduos no âmbito dos consócios públicos.  

 A gestão dos resíduos está formatada no Aterro Sanitário do baixo São Francisco 

Estadual de Regionalização que faz indicações para o sistema de tratamento de resíduos de forma 

compartilhada, quando agrupou os municípios em dois (2) tipos de classe de destinação e 

disposição final de rejeitos, no qual os aterros sanitários terão a seguinte tipologia: aterros 

sanitários consorciados, e aterros sanitários individuais. A primeira tipologia se diferencia dos 

demais pela quantidade de municípios participantes, bem como pela homogeneidade de aspectos 

como distância e população e pelo volume de resíduos. No caso dos aterros individuais, por se 

incluírem nos critérios, principalmente de distância das fontes geradoras, e das tensões e conflitos 

peculiares ali existentes.  

 De modo geral, o Aterro Sanitário do Baixo São Francisco Estadual de 

Regionalização, prevê uma proposta de distribuição dos aterros sanitários em Sergipe, com o 

seguinte arranjo: a) seis (06) aterros sanitários compartilhados; b) quatorze (14) aterros sanitários 

de pequeno porte compartilhado; c) oito (08) aterros sanitários de pequeno porte individual, que 

estão distribuídos entre os quatro territórios de consórcios públicos, são eles: Agreste Central 

(06); Baixo São Francisco Sergipano (10); Grande Aracaju (03), Sul e Centro Sul (09) (Sergipe, 

2009).  Ainda sobre o arranjo institucional nos territórios dos consórcios, está previsto para o 

consórcio do Agreste Central, um cenário que abrange a distribuição de equipamentos públicos, 

do qual o aterro sanitário compartilhado com sede no município de Itabaiana, atenderá a demanda 

de: Ribeirópolis, Moita Bonita, Macambira, Campo do Brito, Malhador, Areia Branca, Malhador 

e São Domingos. Enquanto os aterros sanitários compartilhados de pequeno porte (ASEP), estão 

previstos em: Frei Paulo para atender a demanda dos municípios de: Pedra Mole e Pinhão.  

 O aterro (ASEP) com sede em Nossa Senhora Aparecida irá atender São Miguel do 

Aleixo. Por outro lado, um (ASEP), sediado em Nossa SEnhora das Dores, atende aos municípios 
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de Cumbe e Siriri.  

 O aterro (ASEP), de Riachuelo, atenderá Divina Pastora e Santa Rosa de Lima. E por 

fim, no município de Carira previuSE um (01) aterro individual de pequeno porte ou aterro 

sanitário simplificado, conforme sua tipificação trata-se aterro para atender exclusivamente o 

município de Carira.  

 No território do consórcio do Baixo São Francisco a regionalização para os resíduos 

sólidos prevê dois (02) aterros compartilhados, dos quais, o primeiro sediado, conforme o Aterro 

Sanitário do Baixo São Francisco Estadual de Regionalização em Monte Alegre de Srrgipe 

visando atender aos municípios de Nossa senhora da Glória, Porto da Folha e Poço Redondo. 

Enquanto o segundo, sediado em Propriá atenderá aos municípios de Amparo de São Francisco, 

Telha, Cedro, Malhada dos Bois e São Francisco. Neste Relatório e o que é proposto é que, os 

municípios em atendimentto se invertam: “Enquanto o segundo, sediado em Propriá atenderá 

aos municípios de Amparo de São Francisco, Telha, Cedro, Malhada dos Bois e São Francisco”.  

 Os seis (06) aterros sanitários compartilhados de pequeno porte (ASEP), estarão nos 

municípios de Itabi, Graccho Cardoso, Capela, Japaratuba, Pacatuba e Santana de São Francisco. 

E dois (02) aterros sanitários de pequeno porte individual, com sede, o primeiro em Canindé de 

São Francisco e o segundo, em Japoatã. O Consórcio do Sul e Centro Sul prevê o seguinte arranjo 

institucional e os seguintes equipamentos: dois (02) aterros sanitários compartilhados dos quais, o 

primeiro fica no município de Lagarto, com participação de Riachão do Dantas. O segundo aterro 

compartilhado será localizado no município de Estância, para atendimento de Santa Luzia do 

Itanhy. Há também três (03) aterros sanitários compartilhados de pequeno porte (ASEP), com 

sede em Boquim, para atender Pedrinhas e Salgado.  

 O segundo aterro tem sede em Itabaianinha com atendimento de Arauá e Umbaúba. e 

o terceiro sediado em Cristinápolis para atender Tomar do Geru. O consórcio conta com quatro 

(04) aterros sanitários individuais de pequeno porte, ou aterro sanitário simplificado individual, 

estes serão sediados em Indiaroba, Poço Verde, Simão Dias e Tobias Barreto, de acordo com o 

Aterro Sanitário do baixo São Francisco de Regionalização os aterros individuais justificam-se 

pelas distâncias destes municípios no contexto territorial SErgipano.  

 No território do Consórcio da Grande Aracaju, com abrangência de 11 municípios, e 

por fazer parte da área metropolitana da qual Aracaju, capital do estado de sergipe, concentra uma 

significativa urbanização, e o maior número de população, de serviços, de lazer e, outras 

atividades, geradoras de resíduos.  
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 Esse consórcio foi o último a ser criado e instalado, considerando a governança e os 

múltiplos conflitos de interesse no território, no qual segundo o Aterro Sanitário do Baixo São 

Francisco estadual de regionalização está previsto, três (03) aterros sanitários, assim definidos: 

um (01) aterro sanitário compartilhado, em Nossa Senhora do Socorro; um (01) aterro sanitário 

de pequeno porte (ASEP), em Carmópolis, para atender os municípios de General Maynard e 

Rosário do Catete, e; um (01) aterro sanitário de pequeno porte individual simplificado, em 

Itaporanga D‟Ajuda.  

 O Aterro Sanitário do Baixo São Francisco estadual de regionalização da gestão dos 

resíduos sólidos de Sergipe, foi um processo de construção com um passo a passo de deliberações 

e validações entre atividades permeadas de reuniões, capacitações oficinas, com seus respectivos 

atores, cujas estratégias visava alcançar a melhor propostas resultantes de dificuldades 

enfrentadas durante o processo de construção que vai desde a ausência de conhecimento sobre os 

consórcios e falta de experiências exitosas, quanto a questões políticas e de participação dos 

municípios nos consórcios públicos.  

 A validação do Aterro Sanitário do Baixo São Francisco avançou em recomendações 

aos municípios sergipanos e em escala detalhada ao Baixo São Francisco, considerado o estudo 

de caso, e posterior ampliação ao restante do território estadual.  

 Das propostas de recomendações estão a coleta seletiva, as centrais de triagem e 

armazenamento de recicláveis e a compostagem, o encerramento dos lixões, as recuperações de 

áreas degradadas, ou órfãs, que são os lixões, a educação ambiental sobre os resíduos sólidos, a 

instalação dos consórcios públicos, a regulamentação da legislação, a criação de câmara técnica 

de resíduos sólidos.  

 

4.5. O contexto dos resíduos para Baixo São Francisco  

 O Baixo São Francisco Sergipano constitui o território do consórcio público que 

abrange a totalidade dos 28 municípios da bacia hidrografica do rio São Francisco. Segundo o 

Aterro Sanitário do Baixo São Francisco de gestão integrada dos resíduos sólidos dos municípios 

Sergipanos da Bacia do São Francisco, indica os detalhes da gestão associada na escala desses 

municípios e que devem ser levados para os demais municípios sergipanos.  

 Prevê-se com a criação do consórcio a implantação de instrumentos de planejamento, 

normativos, de fiscalização,e operacionais, a partir dos aspectos sanitários, ambientais e 

econômicos para o manejo integrado dos resíduos sobre: geração, coleta, transbordo e transporte, 
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triagem para fins de reciclagem, compostagem, serviços de limpeza urbana e disposição final de 

rejeitos.  

 A gestão associada no Baixo São Francisco tem a amplitude de outros equipamentos 

operacionais no atendimento dos serviços à população geradora de resíduos, está previsto: dois 

(02) aterros de resíduos de construção e demolição com sede em Nossa Senhora da Glória e 

Malhada dos Bois, pode ainda ter nos municípios de Aquidabã, Capela, Neópolis e Canindé do 

São Francisco. Duas (02) unidades de triagem em Nossa Senhora da Glória e Propriá, e mais, nos 

municípios de Graccho Cardoso, Itabi, Muribeca, Brejo Grande, Pacatuba, Ilha das Flores, 

Neópolis, Santana do São Francisco e Canindé do São Francisco. Além de diSEonibilizar vinte e 

oito (28) Pontos de Entrega Voluntária Central, nos 28 municípios do Consórcio Público; estação 

de transbordo nos municípios de Poço Redondo e Porto da Folha. Prevê-SE também : a coleta 

SEletiva, criação de centrais de triagem e armazenamento de recicláveis, e a compostagem; o 

encerramento de todos os lixões municipais e; a remediação de lixões nos municípios de Nossa 

SEnhora da Glória e Propriá (SERGIPE, 2010).  

 O Aterro Sanitário do Baixo São Francisco prevê no âmbito da gestão também a 

regulamentação da legislação estadual e municipal sobre resíduos sólidos; criação de conselhos 

municipais de meio ambiente e formação de uma câmara técnica estadual de resíduos sólidos; 

criação de secretarias municipais de meio ambiente visando viabilizar o licenciamento municipal; 

programa de capacitação para os gestores de resíduos sólidos em SErgipe; aquisição de 

equipamentos para o manejo de resíduos sólidos; apoio a associação e ou cooperativa de 

catadores de recicláveis (SERGIPE, 2009).  

 Do ponto de vista geral os consórcios de resíduos em Sergipe estão empenhados na 

continuidade de suas gestões iniciadas, mas enfrentam a crise econômica ao tempo em que 

aguardam os processos de implementação dos aterros sanitários compartilhados em seus 

territórios. 

 

4.6. Ponderações a serem feitas e observações 

 A implementação do paradigma da gestão dos resíduos sólidos definida na política 

nacional de resíduos a partir de 2012 no país embora tenha sido iniciada e efetivamente, desde 

2009, em SErgipe foi realizado os estudos fundantes da gestão, através do Plano Estadual de 

Regionalização da Gestão dos Resíduos Sólidos de Sergipe, do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos dos Municípios Sergipanos da Bacia do Rio São Francisco, na Estruturação do 
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banco de dados sobre gestão de resíduos sólidos de Sergipe, e na formação, instalação e 

implementação de consórcio público, prioritário, do Baixo São Francisco Sergipano, o primeiro 

consórcio criado em Sergipe, e na sequência criaram também o Consórcio do Agreste Central 

Sergipano, e o Consórcio do Sul e Centro Sul Sergipano, ocorreram em 2011, com objetivos de 

atender o que estabelece a atual legislação que entendem ser o consórcio a melhor alternativa para 

a resolução de uma problemática que se estabelece a céu aberto, a ser resolvida de forma 

consorciada, associada, compartilhada, e solidária entre os atores envolvidos.  

 Os Planos de resíduos é uma realidade concreta que precisa não apenas ser de 

conhecimento, mas esses atores, precisam internalizar para gerenciar os Projetos que visam 

capacitar e instrumentalizar os atores sociais que compõem os resíduos no âmbito municipal e 

fortalecimento dos consórcios, que são: 1) projeto de gestão de recicláveis nos municípios do 

Território do Baixo São Francisco, e 2) projeto de inclusão socioambiental e produtiva de 

catadores de recicláveis, cujo aporte é do Ministério do trabalho e Emprego.  

 Além dos estudos com caráter normativo, como: a) Plano Estadual de Coleta Seletiva; 

b) Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e; c) Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos dos 

Teritórios dos Consórcios Públicos de Sergipe. Estes documentos apontam os caminhos da gestão 

dos resíduos em Sergipe, onde 100% dos municípios estão contemplados.  

 Os consórcios são uma solução indicada, mas não há obrigatoriedade na sua 

participação. A participação do ponto de vista legal é a livre associação, mas caso o município 

queira optar pela gestão individual, os estudos realizados lhe garantem de igual modo o acesso 

aos recursos financeiros exigidos na lei, tendo em vista que as parcerias da União com Sergipe, 

oportunizou a elaboração dos estudos exigidos.  

 De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMARH), em 2018, Sergipe descartou 2.300 toneladas de resíduos por dia, dos quais apenas 

250 toneladas são recicladas mensalmente, esse é um dos indicadores a ser superado.  

 Mais os desafios são ainda: a) organização dos catadores em cooperativas; b) a coleta 

Seletiva; c) implantação e operação dos aterros sanitários. Em Sergipe, os aterros sanitários estão 

impactados nas limitações da recomendação do Relatório de Auditoria Operacional do Segundo 

Monitoramento no Programa Resíduos Sólidos Urbanos, do Tribunal de Contas da União que 

define a viabilidade econômica do aterro sanitário para populações a partir de cem mil 

habitantes, diferente da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conama nº 404, de 

2008, que trata de diretrizes de licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte 
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(ASEP), para municípios com trinta mil habitantes, cujo licenciamento pode ser simplificado, 

pois a depender a localização e os aspectos ambientais envolvidos não haver necessidade de 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).  

 Por outro lado um aterro sanitário para atender cem mil habitantes, tem no 

licenciamento ambiental, a exigência obrigatória desses Estudos mencionados, que pela 

complexidade envolvida, onera os custos do licenciamento e a respectiva instalação do futuro 

aterro sanitário. Dos 75 municípios sergipanos, apenas três da Grande Aracaju não aderiram ao 

consórcio, que são: Nossa SEnhora do Socorro, Rosário do Catete e Aracaju, cuja opção foi de 

transportar e dispor os resíduos municipais gerados, no aterro sanitário privado. Portanto há em 

Sergipe 72 municípios com adesão aos seus respectivos consórcios públicos.  

 Até 2018, cabia a SEMARH, o apoio técnico para orientação dos Prefeitos Municipais 

na implantação da coleta seletiva, organização de catadores e formalização de cooperativa de 

materiais recicláveis, que desde o início de 2019, a competência é da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Todavia, desde 2014, Ministério Público Estadual 

de Sergipe, encaminhou Ofício aos 75 municípios conrando a documentação de adesão dos 

consórcios públicos de resíduos sólidos de Sergipe, e solicitou ainda o cadastro dos catadores e 

apoio a organização e formação das cooperativas, e implantação da coleta seletiva nos municípios 

com a criação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV), a disponibilização da Central de 

Reciclagem para a separação dos materiais e elaboração de um calendário para a realização da 

coleta.  

 O MPE, em 2017, estableceu que os municípios que estão no raio de até 60 km do 

aterro sanitário privado realize a disposição final de seus resíduos, dos quais dezoito municípios 

sergipanos estão cumprindo a determinação.  

 Mas o desafio é grande, há muito trabalho a ser realizado, pois é tempo de avaliação e 

reelaboração de alguns pontos dos estudos realizados para superar gargalos na gestão, o primeiro 

é a regionalização da institucionalização dos aterros sanitarios e sua tipificação para atender a 

Recomendação do TCU.  

 A gestão associada dos resíduos é uma realidade sem volta, da qual os consórcios 

públicos para viabilizar a gestão e o gerenciamento regionalizado dos resíduos requer o 

protagonismo articulado das ações acordadas em contratos de rateio e de programas, aprovados 

entre os municípios integrantes. 
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CAPÍTULO 5 

ALTERNATIVAS E TECNOLOGIAS 
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5. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

 

5.1. Alternativas locacionais 

A legislação ambiental brasileira traz em seu bojo, como instrumento essencial para a 

gestão do meio ambiente, o licenciamento ambiental (LA). Tal instrumento, ao ser empregado, 

deve incorporar outros instrumentos de gestão ambiental de modo a se tornar mais eficaz, e 

cumprir de modo efetivo com seu papel de instrumento de gestão. 

Considerando que a implantação de atividades potencialmente causadoras de significativo 

impacto ambiental, caso que se aplica aos aterros sanitários, demanda a obtenção de licenças 

ambientais, em diferentes etapas, o estudo para identificação de áreas destinadas à instalação 

deste tipo de atividade deve ser guiado por princípios que tenham por objetivo a determinação da 

viabilidade ambiental do empreendimento objeto de estudo, considerando, especificamente, o 

binômio: tipologia e localização. 

Portanto, tornou-se necessário, no presente estudo, identificar, por meio de metodologias 

de análise ambiental, se as características inerentes ao empreendimento proposto são compatíveis 

com a capacidade de suporte apresentada pelo meio que se pretende ocupar. 

Com base nesses princípios, a metodologia aplicada no presente estudo buscou classificar 

o território do município de Malhada dos Bois, utilizando os dados disponíveis, visando 

identificar áreas aptas em abrigar o empreendimento. 

Resumidamente, o que se avaliou, foi a “reação” do meio frente às solicitações 

provenientes da implantação e operação do aterro sanitário que deverá ser instalado no município 

de Malhada dos Bois e, dessa forma, identificar as áreas que apresentavam características 

potencializadas com relação à minimização dos riscos ambientais e demais impactos de 

vizinhança inerentes ao empreendimento proposto. 

Na determinação da aptidão do meio para implantação de empreendimentos e 

desenvolvimento de atividades humanas deve-se tomar como premissa básica o fato de que as 

características dos meios físico, biológico e antrópico conferem, para cada parcela de território, 

maior ou menor potencial (ou, em oposição, menor ou maior restrição) para as diferentes 

tipologias de ocupação. 

Para o aterro em questão, assumiu-se que a combinação de fatores como conformação do 

relevo, tipos de solos, formações geológicas, recursos hídricos, entre outros, determinam a 

capacidade (ou aptidão) do meio em acomodar certas atividades humanas de forma que os 
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impactos dessas atividades não ultrapassem os níveis aceitos pela sociedade e/ou impostos pela 

legislação. Por outro lado, outros fatores como infra- estrutura de transporte ou presença de 

aglomerados urbanos também foram priorizados como elementos que potencializam ou 

restringem a aptidão do meio para tais atividades. Em relação especificamente à identificação de 

áreas que apresentavam capacidade de suporte ambiental para acomodar um aterro sanitário 

que atendesse à demanda atual e futura do município, considerou-se as características quali-

quantitativas dos resíduos sólidos que deverão ser dispostos no local, admitindo-se que os 

principais impactos potenciais gerados pela atividade em questão são: a contaminação do 

solo, subsolo e das águas (superficiais e subterrâneas); a geração de

 gases e, conseqüentemente, de odores; e a erosão do solo devido à movimentação de 

terra. Além destes, foram considerados ainda, outros impactos intrínsecos a este tipo de 

empreendimento, relacionados a aspectos sócio-econômicos (desvalorização das terras ao redor 

da área selecionada, interferências em comunidades rurais por aumento no tráfego de 

veículos, mobilização de forças antagônicas ao processo de implantação do aterro pelo 

conhecido efeito NIMBY do inglês "não em meu quintal”. 

 
 

5.2. Considerações gerais 

O “Relatório para localização do aterro sanitário para o município de Malhada dos Bois-

SE” foi desenvolvido em três fases distintas, a saber: 

I. Revisão bibliográfica e de legislação aplicada para identificação dos principais 

fatores ambientais considerados em estudos semelhantes; levantamento dos dados espaciais 

disponíveis, identificação da escala de trabalho e digitalização da base de dados geográfica; 

II. Definição de critérios de ponderação para os fatores ambientais pertinentes; 

realização de reunião pública para discussão e estabelecimento dos critérios; trabalhos de campo 

para a aferição e atualização da base de dados; 

III. Sobreposição das informações, trabalhos de campo para verificação das áreas 

indicadas como aptas e elaboração do relatório final. 
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6. DESENVOLVIMENTO 
 
 

● FASE I 

A finalidade desta fase foi definir os fatores ambientais de interesse para a realização do 

estudo de localização de áreas para a implantação do novo aterro sanitário de Malhada dos Bois. 

Para tanto, duas condições foram consideradas essenciais: 

 

- A identificação das principais considerações referentes aos critérios para a seleção de 

áreas para implementação de aterros sanitários, segundo diferentes instituições e centros de 

pesquisa nacionais e internacionais; 

 

- A existência de dados em quantidade e qualidade compatível com os objetivos do estudo a 

ser realizado. 

 

Valendo-se das bases de artigos científicos à disposição para pesquisa bibliográfica, 

identificou-se uma grande quantidade de trabalhos, que foram devidamente avaliados e 

sistematizados. Com relação à produção acadêmica, verifica-se que as Universidades Brasileiras, 

e principalemente, do Estado de Sergipe, contribuiram com uma grande quantidade de 

conhecimento específico para o tema em questão. 

Além disso, foram empregadas outras fontes de referência para a identificação dos fatores 

ambientais intervenientes nos estudos de localização: normas técnicas (ABNT, sobretudo), 

manuais editados por órgãos públicos (especialmente no âmbito do Ministério do Meio Ambiente 

– MMA e da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recusos Hídricos do Estado de Sergipe – 

SEMARH-SE) e, evidentemente, a legislação aplicada. 

A bibliografia consultada permitiu identificar ao menos duas grandes formas de abordar a 

questão da localização do Aterro sanitário do Baixo são Francisco, diferenciadas pelo teor dos 

elementos considerados primordial aos estudos: 

 

 - Abordagem de natureza técnico-operacional, que se vale de critérios relacionados ao 

desempenho operacional do empreendimento no que diz respeito ao cumprimento de requisitos 

legais (exigências dos órgãos de meio ambiente, normas específicas, etc.) e econômicos 

(distância ao centro gerador, custo para a desapropriação da área, existência de material para 

cobertura próximo à área escolhida, etc.); 
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- Abordagem de natureza socioambiental, que incorpora, em primeiro Aterro Sanitário do 

Baixo São Francisco, preocupações relacionadas ao despmpenho ambiental do empreendimento, 

especialmente quanto aos impactos ambientais potenciais (meios físico, biológico e antrópico) 

relacionados ao empreendimento, considerando-se o risco associado às suas diferentes fases 

(implantação, operação e encerramento), sobretudo pela possibilidade de falhas nas medidas 

tecnológicas de proteção adotadas. 

Além destas, também foi considerado relevante, a natureza política do processo de 

seleção de áreas, associada a empreendimentos dessa tipologia (que despertam, invariavelmente, 

reações contrárias por parte dos diferentes segmentos sociais e grupos políticos direta ou 

indiretamente afetados pelo empreendimento). 

Ainda, para a escolha da melhor área para a implantação do Aterro Sanitário do Baixo 

São Francisco, foram utilizadas referências acadêmicas, e a legislação ambiental pertinente. 

 
- Síntese das informações – identificação dos fatores ambientais intervenientes 

O Logo abaixo, apresenta uma síntese dos critérios utilizados para a escolha de áreas para 

a implantação de aterros sanitários a partir do material consultado.
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Síntese dos critérios para localização de aterros sanitários 
 

 

Auto

res 

Fato
res 

Geologia 

Hidrogeolo

gia 

Uso 

do 

sol

o 

So

lo 

Relev

o 

Recursos 

hídricos 

superficiais 

Acess

o à 

áre

a 

Distância a 

núcleos 

urbanos 

Out

ros 

ABNT (1997)        Vida útil, custos, profundidade do lençol 

Basagaoglu et al (1997) * 
       Distância de poços de água usados para 

abastecimento público; atividade sísmica 

Basílio (2001) 
       Características climáticas (pluviosidade, 

direção 
dos ventos, evapotranspiração) 

 

Charnpratheep et al (1997) 
       Distância de poços de água de abastecimen-to 

público; sítios arqueológicos; distância 
de rodovias 

Kao & Lin (1996)        Custos; distância de áreas naturais ou históricas 

Karthikeyan et al (1996) *        – 

Leao et al (2001) 
       Distância de áreas naturais protegidas e de 

rodovias 

 
Mahler & Lima (2003) 

       Distância do centro gerador, infraestrutura 

diseonível, restrições legais, custos, 

evapotranspiração e pluviosidade, distância 

da 
fonte de material para recobrimento 

Marques (2002)        – 

 
MMA (2002) 

       Vida útil; distância de Unidades de 

Conservação; distância do centro gerador; 

custos; disponibilidade de solo para imper-

meabilização; 
aceitação pela comunidade 

Muro (2000) 
       Características climáticas (pluviosidade, 

direção 
dos ventos, evapotranspiração) 

SEner et al (2005) 
       Distância de rodovias, ferrovias, aeroportos, 

dutos, linhas de transmissão 

 

Siddiqui et al (1996) 
       Distância de aeroportos, residências ou 

núcleos de residências e de áreas usadas por 

espécies 
ameaçadas 

 

SMA (2005) 
       Profundidade do lençol freático, distância 

de habitações isoladas, vida útil, ventos 
predominantes 

Souza (1999)        Vida útil da unidade, distância de rodovias 

Tsuhako (2004)        Distância de rodovias 

Zuquette et al (1994) 
       Características climáticas (pluviosidade, 

direção 
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dos ventos, evapotranspiração) 

* apud Pfeiffer (2001) 
 

30 
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- Elaboração da base de dados cartográficos 

 
 

 A escolha do local para a implantação do empreendimento em questão observou, num 

primeiro momento, a avaliação da capacidade do meio em suportar, mitigar ou eliminar seus 

principais impactos. Procurou-se avaliar, de modo preliminar, qual a “reação” do meio diante 

da “solicitação” imposta pela atividade. 

 Tomando como base as características relacionadas à implantação e operação de um 

aterro sanitário, as informações relacionadas aos fatores ambientais considerados como de 

maior interesse para o estudo a ser elaborado considerou, num primeiro momento: estrutura e 

profundidade do solo, formações geológicas presentes (substrato rochoso), conformação do 

relevo (declividade), rede de drenagem e uso/ocupação das terras. 

 A área definida como sendo de interesse para o estudo compreendeu todo o município 

de Malhada dos Bois - SE, que apresenta uma superfície aproximada de 62.372 km² km². Desta 

feita, os materiais cartográficos, que foram aplicados no estudo para a composição de sua base 

de dados primária, estão descritos logo abaixo. 

 
Fatores ambientais considerados para a determinação da aptidão ambiental do território para 

disposição final de resíduos domiciliares e materiais cartográficos utilizados. 

 

Fator 

Ambiental 

Fonte dos 

dados 

Geologia Mapa de Substrato Rochoso 

Solos 
Carta pedológica semi-detalhada do Estado de Sergipe, escala 1:100.000 (IAC/IGC, 

1989): quadrículas de Malhada dos Bois. 

Relevo e 

Hidrogra

fia 

Carta do Brasil (Fundação IBGE, 1971): Malhada dos Bois – escala 1:50.000. 

Infra-

estrutura 

viária 

básica 

Folhas IBGE (acima) atualizadas sobre imagem de satélite CBERS-2 (novembro de 

2005) e complementadas com informações da Prefeitura Municipal de Malhada dos 

Bois - SE. 

Uso e ocupação 

do solo 

Interpretação e classificação de imagens orbitais (CBERS-2 e fotos aéreas), 

complementadas por trabalho de campo a ser efetuado pela equipe. 

 
Para a elaboração do mapa de aptidão para a diSEosição final de resíduos 

domiciliares – também chamado neste trabalho de “Zoneamento Ambiental para 

localização de aterro sanitário” – foi empregado o método da sobreposição de mapas.   

A manipulação dos dados geográficos, a combinação dos fatores de interesse e a 
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visualização de cenários foram realizadas a partir dos softwares de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) IDRISI v. 14.1 Kilimanjaro e Cartalinx v. 1.2. 

Os mapas para os fatores ambientais descritos acima, gerados em meio digital, 

são apresentados ao final. 

 
 FASE II 

 

- Definição dos critérios de ponderação para os fatores ambientais 

Em função do objetivo específico e da escala de trabalho nessa fase, a metodologia 

adotada baseou-se em aspectos qualitativos. 

Como uma das premissas do trabalho é que todo o território do município seja 

considerado como área de estudo – ou seja, não são pré-definidas alternativas locacionais para 

o empreendimento –, foram necessárias duas etapas (ou “aproximações”). A primeira delas, em 

escala mais generalizada, visa identificar, em todo o território, quais as áreas com maior 

aptidão para receber o empreendimento, de modo à pré-selecionar locais nos quais estudos mais 

detalhados Serão necessários para confirmar ou não tal aptidão. Conforme mencionado 

anteriormente, os estudos da primeira aproximação (abordagem qualitativa) foram elaborados 

com base em levantamentos/mapeamentos oficiais existentes ou pesquisas acadêmicas 

disponíveis, atualizados com trabalhos de campo. 

Já os estudos que compõem a segunda aproximação (abordagem quali- quantitativas) 

foram elaborados em escala mais detalhada. O mapa resultante da primeira aproximação obtido 

é apresentado com a indicação das áreas onde deverão ser realizados tais estudos. 

Importante salientar que esta metodologia foi apresentada e discutida na 38
a
 Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Malhada dos Bois 

(COMDEMA-SC), no auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 

Malhada dos Bois – AEASC. Na ocasião, os conselheiros do COMDEMA-SC e a sociedade 

em geral tiveram oportunidade de conhecer e debater a proposta trazida pela equipe e 

apresentar sugestões de fatores a serem considerados nas duas aproximações. 

Abaixo a lista dos fatores prioritários a serem considerados para a determinação da 

aptidão do território do município de Malhada dos Bois para a localização do aterro sanitário 

discutidos na reunião do COMDEMA-SC. 
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Fatores a serem considerados em cada uma das aproximações para a determinação da aptidão do 

território para a localização do aterro sanitário. 
 

 

Primeira aproximação 

 

Segunda aproximação 

- Formações geológicas de superfície 

- Solos 

- Relevo 

- Águas superficiais 

- Áreas de vegetação nativa 

- Áreas urbanas 

- Aeroportos / aeródromos 

- Áreas com diretrizes de uso diferenciado conforme Aterro 

Sanitário do baixo São Francisco Diretor Municipal 

- Unidades de Conservação 

- Presença de comunidades / núcleos 

rurais 

- Aspectos geotécnicos 

(hidrogeologia, espessura do material 

inconsolidado, identificação de 

falhas, etc.) 

- Infra-estrutura (viário, energia, etc.) 

- Ventos predominantes 

- Estrutura fundiária 

 

 
Dessa forma, logo abixo, estão listados os fatores ambientais a serem observados 

na primeira aproximação e os diferentes sub-tipos de cada fator considerado. Na coluna 

da direita é atribuída uma classificação qualitativa quanto à aptidão de cada sub-tipo 

para receber o empreendimento em questão. 
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Fatores ambientais considerados na primeira aproximação e classe de aptidão atribuída aos sub-

tipos. 
 

 

Fator 

ambiental 

 

ClasSE de 

aptidão 

 
Formações geológicas 

de superfície 

Formação Corumbataí Alta 

Formação SErra Geral (Derrames basálticos, diques 

e 
sills) 

Média 

Grupo Bauru e Formações Botucatu e Pirambóia Baixa 

Aluviões Inapta 

 
 

Solos 

Latossolos eutroférrico, distroférrico e vermelho Alta 

Latossolo vermelho-amarelo; Argissolos e Nitossolos 
Média 

Neossolos Litólico e Quartzarênico Baixa 

Gleissolos Inapta 

 
Relevo 

Declividade entre 2 e 8% Alta 

Declividade inferior a 2% ou entre 8 e 15% Média 

Declividade entre 15 e 20% Baixa 

Declividade superior a 20% Inapta 

 

 

 

 
Águas superficiais 

Distância superior a 300 metros em relação aos 

corpos d‟água superficiais (rios, córregos, lagos, 

represas etc.) e aos solos sob influência do lençol 

freático 

 
Apta 

Distância inferior a 300 metros em relação aos 

corpos d‟água superficiais (rios, córregos, lagos, 

represas etc.) e aos solos sob influência do lençol 

freático 

 
Inapta 

Áreas de manancial (APREM do Feijão e APREM 
do ESEraiado) 

Inapta 

 
 

Áreas de vegetação 

nativa 

Ausência de vegetação nativa Apta 

Presença de vegetação nativa (cerrado, vegetação 

de várzea, áreas em estádio clímax ou em estádios 

médio ou avançado de regeneração de Mata 
Atlântica) 

 
Inapta 

 

 

Áreas urbanas 

Locais situados a distâncias superiores a 2.000 

metros de áreas urbanizadas ou do perímetro 

urbano, 
incluindo distritos e condomínios 

 

Apta 

Área urbanizada ou dentro do perímetro urbano e 

locais situados a distâncias inferiores a 2.000 

metros 

de áreas urbanizadas ou do perímetro urbano, 

incluindo distritos e condomínios 

 
Inapta 

 
 

O logo acima se mostra as possíveis combinações entre os fatores “formações 

geológicas de superfície”, “solos” e “relevo” e a classe de aptidão adotada para cada 

combinação. Como os demais fatores apresentam apenas as opções “apta” ou “inapta”, as 

clasSEs de aptidão atribuídas em decorrência da combinação dos 3 fatores citados 

permanecerão caso o local também seja apto para todos os outros fatores. Por outro lado, caso 

um determinado local seja classificado como inapto para qualquer um dos fatores, o local é 
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considerado inapto.  

Conforme pode ser observado, adotou-se uma postura conservadora em relação à 

proteção de águas subterrâneas, a fim de minimizar os riscos de contaminação por líquidos 

percolados (chorume), provenientes do futuro aterro sanitário. 

Também merece destaque a adoção de duas classes de “média-alta” aptidão, nas quais o 

“fator limitante” é atribuído ora ao relevo, ora à formação geológica. 

Considera-se que, em se tratando de áreas com alta aptidão em relação aos fatores 

geologia e solos, e média aptidão para o fator relevo, as soluções técnicas para contornar tal 

limitação são pouco complexas, envolvendo, basicamente, intervenções de engenharia 

(terraplenagem e drenagem, por exemplo). Daí, nesse caso, a classificação da área na categoria 

de média-alta aptidão/fator limitante relevo. 

Já no caso de áreas com alta aptidão em relação aos fatores solos e declividade e média 

aptidão para o fator geologia, utiliza-se a classe de média-alta aptidão/fator limitante geologia 

para reforçar a necessidade dos estudos geotécnicos (que assegurem a inexistência de rochas 

fraturadas, por exemplo) a serem realizados em escala mais detalhada. 

 

 FASE III 

 
 A partir dos critérios estabelecidos na fase anterior apresentados, a aptidão do território 

para a instalação de aterro sanitário foi obtida pela sobreposição das informações relacionadas 

aos fatores ambientais considerados nessa primeira aproximação. 

 

6.1. Considerações 

Entendendo que a vida útil indicada para a operação do futuro aterro sanitário de 

Malhada dos Bois não deve ser inferior a 22 anos (com possibilidade de ultrapassar esse prazo, 

caso ocorra a adoção de políticas de minimização de geração e descarte de resíduos), e levando-

se em consideração a atual geração de 120 toneladas diárias de resíduos domiciliares, a 

demanda territorial estimada para a implantação do aterro sanitário foi fixada entre 43.000 a 

45.000 m2, já considerando as áreas para disposição dos resíduos, tratamento dos líquidos 

coletados, recebimento e pesagem, administração, além de áreas para a implantação de uma 

faixa de vegetação para minimização dos impactos visual e de geração de odores. 

A partir da informações, foram realizados trabalhos de campo a fim de verificar in 

loco a situação das áreas com potencial para implantação do empreendimento.  
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Com base nas informações produzidas no estudo (EIA), a escolha da área do Aterro 

Sanitário de Malhada dos Bois ainda passou por outras etapas que possibilitaram um 

detalhamento das características relativas a possíveis áreas selecionadas a partir de uma nova 

gama de critérios que considerou os aspectos físicos (direção dos ventos predominantes, 

hidrogeologia, profundidade e características do solo, existência de fraturas no substrato 

rochoso, etc.), sociais (estrutura fundiária, uso e ocupação do solo em nível de detalhe) e 

econômicos (distância ao centro gerador, condições de acesso, custo da terra para 

desapropriações) e, novamente, políticos (fundamentalmente relacionados à aceitação, pela 

comunidade, da área indicada). 

Neste relatório (RIMA), no processo decisório, os elementos básicos ligados à 

sustentabilidade ambiental foi decisiva na escolha da área do Aterro Sanitário. A localização de 

atividades realizada a partir da caracterização do meio e da atividade que se pretende instalar, 

com a participação da sociedade envolvida na discussão e definição dos critérios a serem 

aplicados, é condição essencial para a determinação da viabilidade ambiental do 

empreendimento, intrinsecamente relacionada aos preceitos de um novo paradigma de 

desenvolvimento, com bases efetivamente sustentáveis. 
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CAPÍTULO 7 

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E 

TECNOLÓGICAS 
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7. INDICAÇÃO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 
 

Apresenta-se, a seguir, a descrição das atividades relacionadas ao 

estabelecimento de critérios para a identificação das melhores alternativas locacionais 

para a implantação do novo aterro sanitário no município de Malhada dos Bois, a partir 

do estudo de aptidão do território já descrito. 

Cabe destacar a identificação das alternativas locacionais que apresentam 

condições adequadas (em termos ambientais) para a implantação do empreendimento é 

condição obrigatória no escopo deste EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental / 

Relatório de Impacto Ambiental. Tais alternativas compõem, em conjunto com as 

alternativas tecnológicas (relacionadas à concepção do empreendimento), o conjunto de 

elementos fundamentais para a determinação da viabilidade ambiental do 

empreendimento ou atividade em questão – objeto específico de análise pelo órgão 

ambiental, vinculada à solicitação da Licença Prévia. 

Na determinação da aptidão do meio para a implantação de empreendimentos e 

desenvolvimento de atividades humanas deve-se tomar como premissa básica o fato de 

que as características dos meios físico, biológico e antrópico conferem, para cada 

parcela de território, maior ou menor potencial (ou, em oposição, menor ou maior 

restrição) para as diferentes tipologias de ocupação. No caso de um aterro sanitário, é 

possível assumir que a combinação de fatores como conformação do relevo, tipos de 

solos, formações geológicas, recursos hídricos, entre outros, determinam a capacidade 

(ou aptidão) do meio em acomodar certas atividades humanas de forma que os impactos 

dessas atividades não ultrapassem os níveis aceitos pela sociedade e/ou impostos pela 

legislação. Por outro lado, outros fatores como infra-estrutura de transporte ou presença 

de aglomerados urbanos são encarados como elementos que potencializam ou 

restringem a aptidão do meio para tais atividades. 

 
7.1. Aplicação dos critérios para a seleção da alternativas locacionais do Aterro 

Sanitário do Baixo São Francisco 

Dentre as áreas de maior aptidão ambiental indicadas anteriormente, 

estabeleceram-se alguns critérios de natureza técnico-ambiental de modo a classificar 

tais áreas de acordo com a sua condição para a implantação do Aterro Sanitário do 

Baixo São Francisco. 
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Tais critérios foram combinados de forma linear, sem a adoção de qualquer tipo 

de escala de ponderações que indicasse um “peso” maior a este ou àquele critério, de  

modo a permitir a indicação de cinco áreas consideradas mais adequadas para um 

processo de investigação detalhada quanto à sua capacidade de receber o 

empreendimento em questão. 

A seguir, apresenta os critérios estabelecidos nesta segunda etapa e a justificativa 

para sua adoção. 
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Critérios estabelecidos para a seleção de alternativas locacionais. 

CRITÉR

IO 

JUSTIFICATI

VA 

 

(A) Estrutura fundiária 

Não há necessidade de desapropriação de uma área, para a implantação do aterro sanitário, devido a área ser de cunho privado, 

minimizando o impacto sobre a propriedade de pequeno porte. Nesse sentido, a preferência recai sobre área já existente. 

 
(B) Distância aos 

centros 

geradores 

 
Tal característica incide diretamente sobre o risco de impacto ambiental relacionado ao transporte dos resíduos até o local de destinação 

final, além dos custos para sua realização. 

(C) Posicionamento 

em relação aos 

ventos 

predominantes 

A fim de minimizar o impacto/incômodo à população relacionada a possíveis emissões de odores do aterro, considera-se mais adequado 

a área a ser utilizada para esta atividade devido a sua localização pela forma a evitar que núcleos habitacionais A área se posiciona a 

jusante do empreendimento e ao longo do eixo dos ventos predominantes (no caso, NE-SW). 

 
(D) Condições de 

acesso 

existentes 

 
Por conta do transeorte dos resíduos até o aterro, a preferência recai sobre a área do empreendoimento, devido o acesso ser diretamente 

pela BR101, não atravessando ou mesmo tangenciem núcleos habitacionais urbanos e rurais. 

 
(E) Existência de 

habitações 

próximas 

 
A fim de minimizar conflitos de natureza sócio-ambiental, a área do aterro é idealmente localizada sobre um local distante de 

habitações. 

 
(F) Potencial para 

impacto 

visual 

 
Um dos problemas relacionados à operação do aterro sanitário, os impactos visuais foram avaliados num primeiro momento quanto à 

existência de locais de grande fluxo de pessoas (rodovias, sobretudo) que tenham acesso visual à área em que se localizaria o aterro. 

Esse problema será resolvido um um grande cinturão verde. 
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7.2. Alternativas tecnológicas 

 
Considerando-se as alternativas tecnológicas, a opção pela disposição final dos 

resíduos sólidos domiciliares do município de Malhada dos Bois no Aterro Sanitário do 

Baixo São Francisco,  foi posicionada diante das estratégias tecnologicamente viáveis 

para o tratamento e disposição de resíduos, o que contempla um panorama dos 

programas municipais de coleta seletiva de materiais recicláveis, compostagem, e de 

fomento à redução na geração de resíduos sólidos domiciliares. Portanto, será 

apresentada uma análise de diferentes concepções tecnológicas para a disposição de 

resíduos sólidos, destacando-se as vantagens e desvantagens de cada uma delas. 

Nos últimos tempos, tem ocorrido uma visível evolução tecnológica na 

concepção dos sistemas de tratamento e disposição de resíduos sólidos, sempre com o 

objetivo de melhorar sua eficiência em termos de proteção ambiental. Entretanto, deve-

se destacar que essa evolução está mais concentrada na melhoria das performances das 

tecnologias já conhecidas do que no desenvolvimento de novas técnicas e 

procedimentos. 

Atualmente, a preocupação da comunidade científica engajada nesse ramo é a de 

desenvolver mecanismos que induzam a redução da geração dos resíduos sólidos e 

promovam o máximo reaproveitamento por meio de processos de reciclagem ou, pelo 

menos, a redução de agressividade ambiental daqueles que ainda sobrarem. 

Essa dificuldade em trazer novas tecnologias do exterior, evidentemente não se 

baseia apenas nos aspectos ambientais, mas, principalmente, nos custos de capital e 

operação envolvidos, que acabam por se traduzir em preços não competitivos perante as 

tecnologias tradicionais, dentre as quais exerce total predominância o aterro sanitário. 

Nesse sentido, deve ser citada a norma brasileira, editadas pela ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece critérios técnicos para a elaboração e 

apresentação de projetos dos sistemas de tratamento e diseosição de resíduos sólidos, 

como a NBR 8419 da ABNT, que dita as diretrizes para a apresentação de projetos de 

Aterros Sanitários. Logo abaixo apresentamos algumas opções (físicas químicas e 

biológicas), para o tratamento de resíduos sólidos domiciliares. 
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Processos de transformações utilizados para o gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares 

Processo de 

Transformação 

Métodos de Transformação Principal conversão em 

produtos 

Físico  

SEparação de 
componentes 

Manual ou mecânica Componentes individuais encon- 

Redução de volume Aplicação de energia em forma 

de força ou pressão 

Redução de volume do material 

original 

Redução de tamanho Aplicação de energia para reta- 
lhamento e moagem 

Redução de tamanho dos compo- 
nentes originais 

Químico  

Combustão Oxidação térmica Dióxido de carbono (CO2), 
dióxido 
de  enxofre  (SO2),  outros 
produtos 

 

PiróliSE 

 

Destilação destrutiva 
de oxidação, cinzas 

Vários gaSEs, alcatrão e 

composto de carbono 

Biológico  

Compostagem aeróbica Conversão biológica aeróbica Composto humificado usado 
como 

Digestão anaeróbica Conversão biológica anaeróbica Metano (CH4), dióxido de 
carbono 

  (CO2), húmus  

Fonte: TCHOBANOGLOUS et al. (1993) 

 
Para a escolha do sistema de tratamento e/ou disposição final de resíduos a ser 

adotado, para o empreendimento em questão, analisou-se diversas tecnologias existentes 

do ponto de vista ambiental, econômico–financeiro, organizacional, operacional e 

institucional. Assim, foram consideradas as opções tecnológicas de tratamentos físicos, 

químicos e biológicos de resíduos, representadas por usinas de reciclagem/ 

compostagem, incineradores e aterros sanitários, conforme descritos a seguir: 

 
 

7.2.1. Aterro Sanitário 

A disposição de resíduos urbanos diretamente no solo, sem qualquer tipo de 

proteção para evitar o contato dos resíduos com o solo e as águas superficiais e 

subterrâneas, popularmente denominada de “lixão”, infelizmente continua ainda sendo, 

em muitas localidades brasileiras, a forma de destinação final, de resíduos, mais usual 

do país. 

Melhor informados sobre os danos ambientais causados por esse tipo de 
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procedimento, os órgãos ambientais passaram a exercer um esforço no sentido de 

obrigarem as municipalidades a melhorar essa péssima condição sanitária. Sem verbas 

suficientes para investir no setor, parte dessas municipalidades optou por medidas 

paliativas de melhorias em seus vazadouros, transformando-os em “aterros 

controlados”, enquadrados como “com condições controladas”. Assim, através de nova 

conformação dos taludes do maciço de lixo, da instalação de drenos de líquidos 

percolados, de coletores de gases e do recobrimento diário da frente de descarga, 

conseguiram minimizar parte dos impactos ambientais. 

Outros municípios partiram para uma solução definitiva e ambientalmente 

correta, através da instalação de “aterros sanitários”, enquadrados como “adequados”. 

Neste caso, remediaram os locais degradados pelos antigos lixões e partiram em busca 

de áreas com condições favoráveis para implantação dos novos empreendimentos.  

Diante destes aspectos, é possível identificar com clareza as diferenças entre um 

aterro sanitário e as outras modalidades de vazadouros, denominadas de lixões e aterros 

controlados e que, em nenhum momento foram cogitadas como possíveis alternativas 

tecnológicas para o empreendimento em questão. 

Portanto, atendo-se apenas à tecnologia de aterro sanitário, logo abaixo 

apresenta, de forma resumida, as principais vantagens e desvantagens dos aterros 

sanitários, sobre outras alternativas tecnológicas. 

Vantagens e Desvantagens do Aterro Sanitário 

Vantagens Desvantagens 

- Menores custos de implantação, operação 

e manutenção. 

- Grande flexibilidade de adaptação às quantidades a SErem diSEostas. 

- Processo de tratamento de

 resíduos autônomo. 

- O treinamento do pessoal reSEonsável 

pela operação é simples 

- Necessidade de terreno com 

características apropriadas. 

- Solução temporária, quando a capacidade 

e/ou vida útil são pequenas. 

- Necessidade de controle operacional 

rigoroso, para asSEgurar os padrões 

sanitários e ambientais do projeto. 

 

Considerando-se o empreendimento, ora em discussão, e as vantagens 

relacionadas, cabe salientar que, apesar de aparentar um processo de fácil execução, o 

gerenciamento de um aterro sanitário requer grande seriedade e responsabilidade para 

assegurar a preservação da qualidade ambiental preconizada em projeto. 

No que se refere às desvantagens apontadas, é possível inferir que, no caso do 
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aterro sanitário do município de Malhada dos Bois, essas questões podem ser 

plenamente gerenciáveis, uma vez que: 

- a gleba reservada para o empreendimento foi selecionada de acordo com 

características recomendáveis para a localização do aterro; 

- o empreendimento foi projetado com capacidade suficiente para receber 

elevadas quantidades de resíduos por um longo período de tempo e 

- os controles operacionais propostos seguem as normas técnicas específicas. 
 

Finalmente, como último aspecto que influenciou na escolha desta tecnologia, 

não apontado acimar, é que ela não impede que, com o passar do tempo, sejam buscadas 

outras formas para o tratamento dos resíduos sólidos, uma vez em que o aterro, em 

questão, não conflita com a implantação de sistemas de coleta seletiva ou outros 

programas voltados à minimização dos resíduos, sendo que tais procedimentos, apenas 

prolongarão o tempo de “vida útil” do aterro. 

Ressalta-se, ainda, que o empreendimento projetado será dotado de todos os 

elementos de proteção ambiental preconizados nas normas técnicas e legislação 

pertinente, cujo desempenho será periodicamente monitorado afim de que qualquer não 

conformidade seja detectada e corrigida de imediato. 

Quanto aos líquidos percolados, gerados no interior do maciço de resíduos,  

numa primeira etapa, eles serão coletados e encaminhados para um sistema de 

reservatórios de acumulação, de onde posteriormente, serão encaminhados para as 

lagoas de tratamento do chorume previstas no Projeto Executivo do Aterro Sanitário do 

Baixo São Francisco no município de malhada dos Bois - SE, incluso nos anexos do 

EIA (Estudo de Impacto Ambiental).  

Assim, após essa breve avaliação conceitual das alternativas existentes para o 

tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos, pode-se concluir que a alternativa 

“aterro sanitário” é a que apresenta maior viabilidade técnico-econômica, sem perder de 

vista a preservação ambiental da área sob sua influência. 

 

7.2.2. Custos para a Implantação de Aterro Sanitário 

Os custos, para a implantação do Aterro sanitário do Baixo São Francisco, vai 

variar de acordo com as particularidades da região, influenciadas pela topografia, 

presença no local de material adequado para a cobertura das células de resíduos, 

distância do centro gerador de resíduos, etc. 
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Neste RIMA, apresenta-se os custos estimados para a implantação do Aterro de 

Malhada dos Bois, pelo fato de ter sido essa tecnologia, considerada, pela equipe 

reseonsável pela elaboração do EIA e do RIMA, a alternativa, mais viável para o 

município de Malhada dos Bois. 

 
7.2.3. Obras de Implantação 

Após a mobilização dos equipamentos necessários para o início das obras de 

construção do 1º módulo do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois, dar-se-á início às 

seguintes atividades paralelas: 

1. Limpeza do terreno e construção das vias de acesso interno, na área aterro e 

início das construções de infra-estrutura, conforme previsto no Projeto Executivo, anexo 

ao EIA. 

2. Construção dos sistemas auxiliares – Isolamento da área por meio da 

construção de cerca tipo alambrado em estacas de concreto pré-moldado e telas de aço, 

e plantio de mudas, em fileiras, de Sansão do Campo (Mimosa caesalpineafolia) e 

Euclyptus citriodora, em todo o perímetro da área do aterro. 

3. Destocamento e limpeza da área do aterro propriamente dito, compreendendo, 

ainda, a remoção de solo vegetal, numa profundidade aproximadamente de 0,5 m, e sua 

deposição em local apropriado para ser utilizado quando da execução da proteção 

vegetal dos taludes. 

Uma vez realizadas essas tarefas, iniciam-se as obras de implantação do 1º 

módulo que deverá obedecer à seguinte seqüência: 

4. Construção do sistema de drenagem superficial para a captação de águas 

pluviais, precipitadas nas áreas adjacentes do aterro, de forma a não prejudicarem as 

etapas de implantação do empreendimento; 

5. Construção de lagoas de contenção e infiltração de águas pluvias; 

6. Escavação de módulo de disposição do aterro; 



RIMA – ATERRO SANITÁRIO 

MALHADA DOS BOIS - SERGIPE 
OUTUBRO / 2020 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
VOLUME 2 - RIMA 

55 

7. Preparo da base de fundo – compactação do solo e instalação da manta de 

PEAD de 2,0 mm e de sua cobertura com solo visando à manutenção de sua 

integridade; 

8. Instalação do sistema de drenagem subsuperficial para a captação de 

líquidos percolados; 

9. Construção do sistema de coletores de gases. 

10. Construção de lagoas de contenção e instalação do sistema de 

bombeamento dos líquidos percolados. 

A implantação do aterro sanitário para disposição dos resíduos sólidos 

domiciliares será feita em patamares com altura média de 6,0 m. Os taludes de corte 

terão inclinação 1V:1H e os taludes de resíduos 1V:4H, com bermas de equilíbrio de 7 

metros. As bases das células de corte serão executadas com declividade de 1% no 

sentido do talude de corte para o “pé” do talude de resíduos, de forma a possibilitar a 

drenagem do percolado para fora do maciço de resíduos, e sua coleta e destinação para o 

sistema de tratamento. 

As operações de escavação, assim como todas as demais relacionadas à etapa 

de implantação do empreendimento, deverão seguir as especificações técnicas visando 

mitigar os impactos relacionados a processos erosivos, assoreamento de corpos d‟água, 

e material particulado em suspensão. 

O material escavado, a ser utilizado na cobertura diário das células sanitárias e 

final dos patamares, será armazenado distante das drenagens naturais do terreno e de 

corpos d‟água. será previsto também a execução de drenagem pluvial provisória de 

maneira a evitar o transporte de solo pelo escoamento superficial. 

 
7.2.4. Cronograma de implantação e desenvolvimento do sistema 

 

As atividades referentes às obras de implantação do aterro sanitário, descritas 

no item anterior, têm cronograma de desenvolvimento conforme apresentado logo 

abaixo. 
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Cronograma de desenvolvimento das atividades. 
 

ATIVIDADE ME
SE
S 

It. Descrição 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 Construção de obras de infra-estrutura          

2 Construção das vias de acesso interno          

3 Construção dos sistemas auxiliares          

4 Destocamento e limpeza da área          

5 
Construção do sistema de drenagem 
superficial 

         

6 
Construção de lagoas de contenção e 
infiltração de águas pluvias 

         

7 
Escavação de módulo de disposição 
do aterro 

         

8 Preparo da base de fundo          

9 
Instalação do sistema de drenagem 
subsuperficial 

         

10 
Construção do sistema de coletores de 
gases 

         

 

11 
Construção de lagoas de contenção de 

líquidos percolados e instalação do 

sistema de bombeamento 

         

 

As atividades 6, 7, 8 e 9 se repetirão em todos os módulo de escavação. 

 

 

 
7.2.5. Relação de mão-de-obra e equipamentos 

O desempenho das atividades administrativas e operacionais do Aterro 

sanitário do Baixo são Francisco, no município de Malhada dos Bois-SE, necessitará de 

profissionais e equipamentos, qualificados e dimensionados adequadamente para a 

garantia da funcionalidade e segurança do empreendimento. 

Independentemente da forma oterro de Malhada dos Bois será operado, por 

iniciativa privada, os recursos mínimos disponíveis (mão-de-obra equipamentos), 

necessitam serem redimensionados e/ou substituídos (no caso de equipamentos), face 

às necessidades atuais de se operar o aterro sanitário. 

Logo abaixo apresentamos a relação de mão-de-obra e equipamentos, 

necessários para o desenvolvimento das atividades mínimas do Aterro Sanitário do 

baixo São Francisco.
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Relação da mão-de-obra (cargos e quantidades), necessários para as atividades de administração e operação 

do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. 

 

PESSOAL DE CAMPO QUANTITATIVO 

Porteiro 2 

Vigias 2 

Balanceiro 2 

Operador de máquinas 9 

Motorista 1 

Serviços gerais 6 

PESSOAL TÉCNICO 1 

Gerente (Engo) 

Administrativo 1 

Coordenador de unidade (Engº) 3 

Coordenador de unidade (Engº) 1 

Coordenador de unidade (Engº) 1 

Técnicos de apoio 1 

 

 
É bom lembrar que atualmente, as atividades relacionadas aos resíduos sólidos, 

cada vez mais exige a presença de pessoal capacitado e treinado para desempenharem as 

atividades inerentes aos resíduos, de forma a garantir que os efeitos adversos, sobre a 

saúde pública e ao meio ambiente sejam minimizados. 

 
Relação de equipamentos (especificação e quantidade), projetada, para as atividades de 

administração e operação do novo aterro sanitário de Malhada dos Bois. 
 

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO QUANTIDADE NOVO 

ATERRO 

Trator de esteira modelo D6 adapatado para trabalhar com resíduos 2 

Pá carregadeira modelo 580 H 1 

Retro-escavadeira 1 

Caminhão basculante capacidade 14 m3 2 

Caminhão pipa 1 

Rolo compactador tipo pé de carneiro adaptado para operar nos resíduos 2 

Caminhonete 1 
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CAPÍTULO 8 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS – MITIGAÇÃO E 

MONITORAMENTO 
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8. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, AÇÕES 

GERADORAS, MEDIDAS MITIGADORAS E DE MONITORAMENTO 

 
Um dos elementos principais para a avaliação da viabilidade ambiental de 

empreendimentos é, sem dúvida, a etapa de análise dos potenciais impactos associados 

às atividades e operações vinculadas à implantação do empreendimento em questão, 

considerando suas diferentes fases (planejamento, implantação, operação e desativação). 

No presente caso, para este Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, o 

objetivo principal desta etapa é a formulação de hipóteses referentes à geração de 

impactos ambientais significativos, passíveis de ocorrerem em função da inserção do 

empreendimento sobre a alternativa locacional indicada, avaliando-se os efeitos 

positivos e negativos sobre a qualidade ambiental nas diferentes áreas de influência, 

para as várias etapas do empreendimento. 

Porém, deve se destacar que a análise dos impactos potenciais depende 

diretamente dos dados levantados na etapa de diagnóstico ambiental, apresentado. Tal 

diagnóstico fornece as condições para se elaborar um prognóstico da situação futura 

sem o empreendimento e, com base na identificação e descrição das potenciais 

alterações sobre a qualidade do meio em suas áreas de influência, prognosticar também 

a situação futura na hipótese do empreendimento ser implantado. Assim, a partir do 

diagnóstico ambiental, será possível identificar as potencialidades e as fragilidades dos 

meios físico, biológico e antrópico em função das características do empreendimento. 

Sendo assim, os procedimentos a adotados no desenvolvimento da análise dos 

impactos ambientais envolveram as seguintes etapas: 

 Identificação das ações (aspectos ambientais) ligadas às diferentes fases 

do empreendimento (planejamento, implantação, operação e desativação), que podem 

promover alterações da qualidade ambiental sobre as áreas de influência; 

 Identificação dos impactos ambientais associados às ações da etapa 

anterior;  

 
 Descrição dos níveis de alteração que essas ações podem vir a causar 

sobre o meio, utilizando parâmetros ambientais preferencialmente quantitativos para sua 
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previsão e, quando não for possível, métodos qualitativos, amparados pela literatura 

científica, opinião de especialistas, e em experiências de empreendimentos similares; 

 Avaliação do grau de importância dos impactos ambientais descritos, 

tendo em vista o contexto socioambiental em que se insere o empreendimento. 

Para STAMM (2003) o processo de avaliação de impactos ambientais envolve 

três etapas: 

 Identificação dos impactos ambientais de maneira a compreender a 

natureza dos mesmos (diretos/indiretos; positivos/negativos; reversível/irreversível; 

temporário/permanente); 

 AnáliSE detalhada dos impactos para determinar a magnitude e extensão; 
 

 Julgamento da significância (importância) dos impactos, verificando a 

necessidade ou da adoção de medidas mitigadoras. 

Os impactos descritos são classificados de acordo com seu grau  de 

importância, estabelecida a partir da combinação de atributos descritivos, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA 01/86. Sendo assim, serão classificados quanto à sua 

expressão (benéficos ou adversos), origem (com relação à sua fonte causadora, se 

diretos ou indiretos), duração (temporários ou permanentes), temporalidade (imediatos, 

de curto, médio ou longo prazo), reversibilidade (com relação à capacidade do ambiente 

afetado retornar ao seu estado anterior, ou seja, se reversível ou irreversível), 

complementados com a sua espacialidade (se de abrangência local, regional ou global), 

cumulatividade e sinergismo (considerando os efeitos cumulativos, ou seja, com outros 

impactos similares incidentes sobre a mesma área, ou que apresentem efeito 

potencializado pela combinação de impactos entre si). 

Segundo Moreira (1992) os procedimentos para a avaliação de impactos são 

mecanismos estruturados para identificar, analisar, organizar e comparar dados sobre os 

impactos ambientais de uma proposta, tendo por objetivo identificar, prever e interpretar 

os impactos socioambientais de um determinado projeto ou programa. 

Porém, o sucesso da aplicação dos métodos para a avaliação de impactos 

ambientais envolve o conhecimento do projeto e o diagnóstico preciso do meio ao qual 

o empreendimento será instalado, devendo ocorrer à aplicação dos métodos não apenas 
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na fase preliminar ao empreendimento, mas ao longo de sua implantação e operação,  

tendo em vista que a medida mais dados tornam-se disponíveis sobre a atividade e o 

meio, novos impactos podem ser identificados e outros desconsiderados. 

Segundo CANTER (1997), existem mais de 50 métodos utilizados na avaliação 

de impactos ambientais, porém os mais utilizados são Método “Ad Hoc”; Listagem de 

controle ou lista de checagem; Matrizes de interações; Redes de interação (Diagrama de 

redes); Superposição de cartas (Over lays); Modelos de simulação; Projeção de 

cenários. Entretanto, de acordo com os autores MOREIRA (1992), PIMENTEL & 

PIRES (1992), TOMMASI (1994) e WATHERN (1988) não existe um único método 

que possa ser aplicado para qualquer empreendimento (projeto) específico ou ainda que 

atenda a todas as atividades (etapas) que compõe um estudo de impactos ambiental. 

Nesse sentido, nenhum método conhecido pode ser considerado o mais 

eficiente, pois todos eles apresentam uma série de vantagens e desvantagens, o que não 

permite recomendar a escolha de um ou de outro para as avaliações ambientais. 

(MOREIRA, 1992). 

Assim, a experiência tem mostrado que todos os métodos possuem 

potencialidades e limitações, SEndo a escolha dependente da disponibilidade de dados 

da região, das características do empreendimento, do tempo disponível, do grau de 

profundidade a que propõe e dos recursos humanos e financeiros. 

 

8.1. Aspectos metodológicos do processo de avaliação de impacto ambiental 

Apesar do vasto conhecimento a cerca de projetos de aterros sanitários, das 

avançadas técnicas e tecnologias aplicadas ao setor e do conhecimento dos potenciais 

impactos associados ao empreendimento, deve-se destacar aqueles (impactos) 

relacionados aos aspectos sócio-econômicos (desvalorização das terras ao redor da área 

selecionada, interferências em comunidades rurais por aumento no tráfego de veículos, 

mobilização de forças antagônicas ao processo de implantação do aterro) conhecido 

efeito NIMBY7. 

Para a seleção do método de avaliação de impactos foram considerados os 

seguintes aseectos: 

Conhecimento das várias fases do empreendimento e dos potenciais impactos, 

file:///G:/EITA/LICENCIAMENTO%20AMBIENTAL/EIA%20-%20RIMA%20%20-%20SÃO%20CARLOS%20-%20MODELO/RIMA%20-%20PARTE%202%20-%20ATERROSÃO%20CARLOS.docx%23_bookmark3
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tendo em vista a experiência adquirida em outros projetos de aterros sanitários; 

7 
Do inglês: “Not In My BackYard” (“não no meu quintal”) 

 

 Facilidade de aplicação e visualização dos impactos; 
 

 Diseonibilidade de dados da região; 
 

 Pouca relevância do aspecto temporal 
 

Para o caso eseecífico do Aterro Sanitário do Baixo São Francisco do 

município de Malhada dos Bois, a identificação dos impactos foi realizada com base na 

caracterização ambiental realizada na área diretamente afetada (ADA), na área de 

influência direta (AID) e na área de influência indireta (AII), e apreSEntados sobre uma 

matriz de impactos, método consagrado em avaliação de impactos ambientais, levando-

se em consideração as diferentes fases do empreendimento. 

Desta forma, foram montadas inicialmente matrizes que relacionam as 

operações/ações do empreendimento com os possíveis impactos potenciais associados, 

nas várias fases do empreendimento (planejamento e implantação, operação e 

desativação). A finalidade desta etapa foi verificar, dentre as fases do empreendimento, 

aquela que apresenta o maior potencial de impacto, possibilitando o planejamento das 

ações mitigadoras preliminarmente a cada uma das fases. 

Em seguida, foram geradas novas matrizes nas quais foram identificados todos 

os impactos associados a cada um dos meios físico, biológico e antrópico, de forma a 

realizar o prognóstico do meio mais afetado pelo empreendimento, bem como 

possibilitar a identificação de sinergismos nos diferentes impactos. 

Para o presente estudo, contido no Volume 01 deste EIA/RIMA, e, relatado 

neste RIMA, foram utilizados 2 métodos para a avaliação de impactos ambientais. 

Inicialmente, o método “Ad Hoc” e, posteriormente, a aplicação da matriz de interação. 

Na primeira fase foram realizadas reuniões com a participação dos 

coordenadores de cada área de forma a apresentar a concepção básica e genérica de um 

aterro sanitário, listando as várias fases associadas ao empreendimento, desde o 

planejamento até a desativação. Em seguida, cada coordenador apresentou suas dúvidas 

sobre o projeto, e iniciou-se o levantamento das possíveis interferências do 

empreendimento com meio físico, biológico e antrópico. 
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Posteriormente, foram listadas as várias etapas do empreendimento com 

potenciais impactos associados, a qual foi encaminhada às equipes, que com base nos 

resultados do diagnóstico das áreas de influência, refinou-se a listagem dos possíveis 

impactos associados ao empreendimento. 

Os resultados obtidos são apresentados logo abaixo. 

Logo abaixo apresentamos, respectivamente, os impactos associados à fase de 

planejamento e implantação, operação, e desativação do empreendimento.
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Matriz de Impactos associados às fases de planejamento e implantação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois 
 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 
Deslocamento 

de caminhões 

nas vias de 

acesso ao 

empreendimento 

e movimentação 

de veículos e 

máquinas no 

local 

 

 

 

 

 

 

Físico 

Alteração da 

qualidade do ar 

decorrente do 

aumento da 

emissão de 

gases (CO, 

CO2, MP) da 
combustão 

  

 

 
x 

 

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

    

 

 
x 

Alteração no 

nível de ruído 

nas vias de 

acesso e nas 

Áreas de 

Influência 

Direta e 
Indireta) 

  

 

 
x 

 

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

    

 

 
x 

 

 

 
Remoção da 

cobertura 

vegetal 

 

 

 

 

 
Físico 

Alteração na 

dinâmica de 

escoamento das 

águas 

Superficiais 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

   

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

 

 
Formação e 

desenvolvimen- 

to de processos 

erosivos 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

    

 
x 

Legenda: 

Incidência: “D” – direta; “I”- indireta, 
Temporalidade: “Temp” - Temporária; “Perm” – permanente 

Reversibilidade: “ Rev” – reversível; “Irrev.”- Irreversível 

Valoração: “A”- alto; “M” - médio; “B”- baixo 
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Matriz de Impactos associados às fases de planejamento e implantação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 

 

 

 

 
Terraplenagem 

 

 

 

 

 

 

 
Físico 

Intensificação 

do      

assoreamento 

dos cursos 
d'água. 

  

x 

  

x 

  

x 

 

x 

  

x 

   

x 

 

Aumento da 

turbidez nos 

corpos dágua 

  

x 

 

x 

   

x 

 

x 

  

x 

   

x 

 

Diminuição da 

luminosidade 

nos corpos 

d´água- 

diminuição dos 

níveis de 

oxigênio 

dissolvido 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

 

 

 
x 

  

 

 
x 

   

 

 
x 

 

 

 
 

Movimentação 

de máquinas e 

veículos 

 

 

 

Biótico 

Afugentamento 

da fauna pela 

emissão de 

ruídos 

  

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

   

x 

 

Risco de 

atropelamento 

da fauna 

  

x 

 

x 

  

x 

  

x 

   

x 

   

x 

 
Remoção da 

vegetação 

 

 
 

Biótico 

 
 

Supressão de 

habitat para a 

fauna silvestre 

  

 
 

x 

  

 
 

x 

  

 
 

x 

  

 
 

x 

  

 
 

x 

 

 
 

x 
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Matriz de Impactos associados às fases de planejamento e implantação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

DESCRIÇÃO 

DO   

IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 

 

 

 

 
Terraplenagem 

 

 

 

 

 

 

 
Biótico 

Soterramento 

da população 

de organismos 
bentônicos 

  
x 

 
x 

   
x 

 
x 

  
x 

   
x 

 

Redução de 

oxigênio 

dissolvido – 

diminuição de 

eSEécies 

mais 
exigentes 

  

 
x 

 

 
x 

   

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

   

 
x 

 

Redução da 

fotossínteSE 

pela   

SEdimentação 

de poeira sobre 

a superfície 

das folhas 

  

 

x 

 

 

x 

   

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

    

 

x 

 

 

Decreto de 

Utilidade 

Pública e 

anúncio das 

desapropriações 

 

 

 

 

Antrópico 

Pagamento de 
indenizações 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
 

x 
  

x 

Expectativa de 

cessação de 

lucros do 

plantio de 

cana-de-açucar 

  

x 

 

x 

  

x 

   

x 

  

x 

   

x 

Desvalorização 

Imobiliária da 

área do 
entorno 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

   
x 

Aumento da 

movimentação 

de veículos na 
BR 101 

 
Antrópico 

Aumento do 

risco de 

acidentes de 
trânsito 

  
x 

 
x 

  
x 

   
x 

 
x 

   
x 
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Matriz de Impactos associados às fases de planejamento e implantação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

Movimentação 

de veículos e 

máquinas no 

aterro para 

execução de 

SErviços 

gerais de 

infra- estrutura 

 

 

 

Antrópico 

 
Acidentes de 

trabalho 

  
 

x 

 
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

   
 

x 

 

Exposição da 

população a 

ruídos 

  
x 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

    
x 

Contratação de 

SErviços e 

aquisição de 
bens e insumos 

 
Antrópico 

 

Geração de 

empregos 

 
x 

  
x 

  
x 

   
x 

 
x 

    
x 

 

Movimentação 

de terra – 

terraplanagem 

 

 

Antrópico 

Descaracteriza- 

ção de vestígios 

culturais não 

detectados na 

faSE do 

diagnóstico 

arqueológico 

  

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

   

 

x 

  

 

x 

  

 

x 
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Matriz de Impactos associados à fase de Operação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO DO 

IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disposição 

de resíduos 

no aterro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Físico 

 
Alteração na 

dinâmica do 

escoamento das 

águas superficiais 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

   

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

 

Risco de 

contaminação das 

águas superficiais 

por deSEejo de 

percolados 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

 

Emissão de gases 

gerados pela 

decomposição da 

matéria orgânica 

no Aterro 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

    

 
x 

Intensificação do 

assoreamen-  

to das drena- 

gens e cursos 

d'água. 

  

 
x 

 

 
x 

   

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

   

 
x 

 

Legenda: Incidência: “D” – direta; “I”- indireta, 
Temporalidade: “Temp” - Temporária; “Perm” – permanente 

Reversibilidade: “ Rev” – reversível; “Irrev.”- Irreversível 

Valoração: “A”- alto; “M” - médio; “B”- baixo 
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Matriz de Impactos associados à fase de Operação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO DO 

IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Operação 

geral do 

Aterro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Físico 

Riscos de alteração 

na qualidade 

ambiental das águas 

superficiais 

  
 

x 

  
 

x 

 
 

x 

  
 

x 

   
 

x 

  
 

x 

 

 

Formação e 

desenvolvimento de 

processos erosivos 

  

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

    

x 

Risco de alteração 

na qualidade 

ambiental dos solos 

e das águas 

subterrâneas por 
líquidos percolados 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

 

 
x 

  

Riscos de 

deformações 

excessivas e 

instabilizações 

decorrentes do 

adensamento de solo 

mole das fundações 

  

 

 
x 

 

 

 
x 

   

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

 

Riscos de 

instabilização de 

talude e 

escorregamento 

  
 

x 

 
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

   
 

x 
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Matriz de Impactos associados à fase de Operação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 

 

 

 
Movimentação 

de veículos 

coletores 

 

 

 

 

 

 

 
Físico 

Emissão de 

poeira e gases 

veiculares nas 
vias de acesso 

  
x 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

    
x 

Emissão de 

gases e poeiras 

nas áreas 

internas do 
aterro 

  

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

    

x 

Alteração no 

nível de ruído 

nas Áreas de 

Influência 
Direta e Indireta 

  

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

    

x 

Alteração na 

paisagem 

  
x 

 
x 

   
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

 

 

 

 
Operação geral 

do Aterro 

 

 

 

 

Biótico 

Afugentamento 

da fauna 

  

x 
 

x 
  

x 
  

x 
  

x 
    

x 

Diminuição da 

fotossíntese das 

plantas pela 

poeira sobre as 

folhas 

  

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

    

x 

Aumento de 

vetores e 

moscas 

  

x 

 

x 
  

x 
  

x 
  

x 
   

x 
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Matriz de Impactos associados à fase de Operação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

Operação geral 

do Aterro 

 

 

 
Biológico 

Risco de 

diminuição dos 

níveis de 

oxigênio 

dissolvido - 

redução das 

espécies mais 
exigentes 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 

 
x 

 

 

 
x 

  

 

 
x 

    

 

 
x 

 

Movimentação 

de veículos 

coletores 

 

Biótico 

Risco de 

atropelamento 
da fauna 

  

x 
 

x 
  

x 
  

x 
   

x 
   

x 

Afugentamento 
da fauna 

 
x x 

 
x 

 
x 

 
x 

   
x 

 

 

 

 

 

 
Operação do 

aterro 

 

 

 

 

 

 

Antrópico 

Melhoria da 

qualidade do 

sistema de 

disposição de 
resíduos sólidos 

 

x 

  

x 

  

x 

   

x 

 

x 

    

x 

Risco de 

exposição da 

população à 

contaminação 
das águas 

  

x 

 

x 

   

x 

 

x 

  

x 

    

x 

Exposição da 

população à 

emissão de 

gases do aterro, 

poeira e odores 
desagradáveis 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

    

 
x 
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Matriz de Impactos associados à fase de Operação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 

 

 

 
Operação do 

aterro 

 

 

 

 

 

 
 

Antrópico 

Aumento de 

acidentes de 

trabalho 

  

x 

 

x 
  

x 
  

x 
  

x 
    

x 

Geração de 
empregos 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
   

x 

Mudança no 

padrão de uso e 

ocupação do solo 

atual. 

  
x 

 
x 

   
x 

  
x 

  
x 

   
x 

Poluição visual  x x   x  x  x  x  

Exposição dos 

operários do 

aterro a níveis 

elevados de 

ruídos e aos 
gases do aterro 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

    

 
x 

 

 

 

 

 
Movimentação 

dos caminhões 

de coleta 

 

 

 

 

 

 
Antrópico 

Exposição da 

população a 

níveis elevados 

de ruído nas vias 

de acesso 

  

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

    

x 

Intensificação 

do tráfego nas 

vias de acesso- 

Risco de 

aumento de 

acidentes de 

trânsito 

  

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

  

 

x 

  

 

x 

    

 

x 

Exposição da 

população aos 
gases veiculares 

  

x 

 

x 
  

x 
  

x 
  

x 
    

x 
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Matriz de Impactos associados à fase de Desativação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 
DESCRIÇÃO DO IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA 
INCIDÊN 

CIA 
TEMPORA 

LIDADE 
REVERSI 

BILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cobertura 

definitiva e 

selamento do 

aterro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Físico 

 
Emissão de gases gerados pela 

decomposição da matéria 

orgânica no Aterro 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

   

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

 

Risco de alteração na 

qualidade ambiental dos solos 

naturais e das águas 

subterrâneas por líquidos 

percolados 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

 

 
x 

   

 
x 

  

 
x 

 

 
Riscos de alteração na 

qualidade ambiental das águas 

superficiais 

  

 
x 

 

 
x 

   

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

   

 
x 

 

Riscos de deformações 

excessivas e instabilizações 

decorrentes do adensamento de 

solo mole das fundações 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

    

 
x 

 

Formação e desenvolvimento 

de processos erosivos 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

    

 
x 

Legenda: Incidência: “D” – direta; “I”- indireta, 

Temporalidade: “Temp” - Temporária; “Perm” – permanente 

Reversibilidade: “ Rev” – reversível; “Irrev.”- Irreversível 

Valoração: “A”- alto; “M” - médio; “B”- baixo 



RIMA – ATERRO SANITÁRIO 

MALHADA DOS BOIS - SERGIPE 
OUTUBRO / 2020 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
VOLUME 2 - RIMA 

69 

 

Matriz de Impactos associados à fase de Desativação do Aterro Sanitário de Malhada dos Bois. Continuação 
 

 

FATOR 

INDUTOR 

 

MEIO 

RECEPTOR 

 

DESCRIÇÃO DO 

IMPACTO 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

NATUREZA ABRANGÊNCIA INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE 
VALORAÇÃO 
DO IMPACTO 

POSITIVA NEGATIVA LOCAL REGIONAL D I TEMP. PERM. REV. IRREV. A M B 

 

cobertura 

definitiva e 

SElamento 

do aterro 

 

 

 
Físico 

Riscos de 

ocorrências de 

instabilização de 

talude- 

Contaminação de 
águas superficiais 

  

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

  

 
x 

    

 
x 

Redução do nível 
de ruídos 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
   

x 

cobertura 

definitiva e 

SElamento 

do aterro 

 

Biológico 

Diminuição dos 

níveis de ruído. 

Possibilidade de 

ocupação por 

novas 

eSEécies 

 

x 

  

x 

  

x 

   

x 

  

x 

   

x 

 

 
cobertura 

definitiva e 

SElamento 

do aterro 

 

 

 

Antrópico 

Extinção de postos 
de emprego 

 
x x 

 
x 

  
x 

 
x 

  
x 

Mudança no 

padrão de uso e 

ocupação do solo 

atual. 

  
x 

 
x 

   
x 

  
x 

  
x 

   
x 

Continuidade do 

processo de 
desvalorização 

  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
  

x 
 



RIMA – ATERRO SANITÁRIO 

MALHADA DOS BOIS - SERGIPE 
OUTUBRO / 2020 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
VOLUME 2 - RIMA 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9 

MITIGAÇÃO 
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9. MEDIDAS MITIGADORAS 

 

Neste item do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), são explicitadas as 

medidas que visam reduzir a significância ou magnitude dos impactos ambientais 

adversos, com eseecial atenção aos impactos considerados significativos. Tais medidas 

serão apresentadas e classificadas quanto: 

 à sua natureza: preventivas ou corretivas; 

 à fase do empreendimento em que deverão ser adotadas: planejamento, 

implantação, operação e desativação; 

 ao fator ambiental a que se destina: físico, biótico ou sócio-econômico; 

 ao prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo prazo. 

 

9.1. Meio físico 

 
- Solo 

Movimentação de terra 

Como medidas mitigadoras para as hipóteses de impactos anteriormente 

relacionados, propõem-se: 

 A remoção da cobertura vegetal e dos horizontes superficiais de solos, 

em quaisquer circunstâncias, deve ser realizada adotando-se sempre práticas 

conSErvacionistas e medidas preventivas, com a implantação de sistemas de drenagem 

superficial, mesmo que temporários, visando a disciplinar o escoamento das águas 

superficiais e conduzi-las para locais convenientes; 

 Os materiais removidos devem ser estocados lateralmente, em leiras que 

evitem o escoamento de água superficial para o interior das áreas escavadas e conduzam 

o seu escoamento para locais convenientes, devidamente protegidos. O material 

proveniente da remoção da camada superficial do terreno será estocado isoladamente, 

tendo em vista seu uso diferenciado em relação ao material de corte e escavação, para 

sua aplicação na cobertura final dos taludes; 

 Durante a operação do Aterro, deve-se cuidar para que não se formem 

caminhos preferenciais ou de concentração de fluxos do escoamento das águas 

superficiais, implantando-se canaletas, dispositivos de drenagem superficial como 

caixas de passagem, lagoas de contenção e infiltração, e dissipadores de energia. 
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A revegetação das áreas escavadas pelas obras de implantação será realizada 

com espécies de gramíneas adequadas à diminuição do escoamento superficial. 

Destaca-se aqui o caráter preventivo das medidas apresentadas. 

 
 

Estabilidade do maciço 

A mitigação deste impacto se dá basicamente por meio do controle das causas 

de formação e desenvolvimento dos processos de instabilização como a utilização de 

geometria compatível com a estabilidade exigida pelos parâmetros geomecânicos e 

geotécnicos dos materiais que compõem o maciço de solo e rocha, bem como a massa 

de resíduos, e eliminação de pressões internas de líquidos percolados e de gases, por 

meio de sistemas de drenagem. 

Constituem medidas preventivas e de controle deste impacto os procedimentos 

construtivos, já definidos no projeto de engenharia, com a diminuição e o controle das 

pressões neutras, por meio da redução da infiltração das águas pluviais, realizada com a 

cobertura diária das células com camada de solo compactado e os dispositivos de 

drenagem superficial, a redução das pressões internas de fluidos, com a implantação de 

sistemas de drenagem de gases e de percolados do maciço. 

Muitos dos fenômenos de instabilização são possíveis de ser diagnosticados 

ainda em seu início, ou mesmo antes de sua formação, por meio do acompanhamento 

sistemático e periódico do comportamento deformacional do maciço, que permite a 

identificação de feições de instabilidade e de situações de risco quanto à estabilidade 

global do maciço e de seus taludes e, conseqüentemente, a adoção de medidas 

preventivas e corretivas das áreas afetadas. Desta forma, constitui medida de caráter 

preventivo a implantação de um programa de monitoramento geotécnico. 

 

Erosão 

Os processos erosivos estão diretamente relacionados à dinâmica de 

escoamento das águas superficiais. Os procedimentos construtivos e os cuidados no 

controle do escoamento das águas superficiais constituem as principais medidas 

preventivas à ocorrência destes processos. Essas medidas devem prever a implantação 

de sistemas de drenagem superficial, mesmo que temporários, visando a disciplinar o 

escoamento das águas superficiais e proteger as superfícies expostas das escavações e 
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do maciço acabado. Além disso, deve-se prever: 

 O escoamento das águas superficiais será conduzido para locais 

convenientes, devidamente protegidos, e que garantam a sua descarga SEm propiciar a 

formação de processos erosivos; 

 Durante a operação do Aterro, ocorrerá de forma que não se formem 

caminhos preferenciais ou de concentração de fluxos do escoamento das águas 

superficiais, implantando-se canaletas e dispositivos de drenagem superficial (por 

exemplo, descidas d‟água e bacias de infiltração) em todo o perímetro da área ; 

 É importante que seja realizada, ainda, a compactação de pátios e áreas 

de circulação de veículos nas áreas do Aterro, pátios e vias internas, bem como a 

cobertura vegetal nas áreas de taludes dos acessos; 

 Outras medidas, essenciais para evitar a ocorrência de processos  

erosivos, são a adoção de um mecanismo de recobrimento vegetal definitivo ou 

provisório de toda a área de intervenção, utilizando-se de espécies vegetais apropriadas 

visando a sua proteção contra o impacto direto das águas pluviais e a conseqüente 

desagregação das partículas. 

 
- Águas 

Águas Superficiais 

Os impactos associados aos recursos hídricos superficiais são relacionados a 

processos de assoreamento, aumento da turbidez das águas, diminuição da luminosidade 

e, conseqüentemente, redução dos níveis de oxigênio dissolvido. Tais impactos, de 

caráter indireto (SEgunda ordem), devem ser mitigados com ações preventivas à 

ocorrência do impacto primário ao qual lhe deu origem. Assim, todas as medidas 

relacionadas a prevenção do desenvolvimento de processos erosivos são aqui 

considerados como prioritárias para mitigar estes impactos. Cabe ressaltar que 

previamente ao lançamento das águas coletadas e drenadas pelos sistemas de drenagem 

serão destinadas a lagoas de infiltração e contenção, as quais também funcionarão para 

remoção dos sólidos sedimentares, principal poluente associado ao aumento da turbidez. 

Outro impacto associado ao carreamento de solo para os corpos d‟água é o soterramento 

dos organismos bentônicos. 
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As medidas preventivas e corretivas à alteração na dinâmica de escoamento das 

águas superficiais e suas conseqüências estão relacionadas principalmente à eficiência 

do sistema de drenagem superficial estudado e previsto no projeto de engenharia do 

aterro. 

 
Águas Subterrâneas 

Os impactos associados às águas subterrâneas pela contaminação por lixiviados 

(líquidos percolados) é um dos mais expressivos em aterros sanitários. Nesse sentido, a 

impermeabilização de base do aterro será realizada com solo compactado e 

geomembrana de 2,0 mm de espessura. A base dos patamares do aterro será dotada de 

drenagem sub-superficial (meia cana preenchida com brita e coberta por manta 

geotextil) para a coleta e drenagem dos percolados para fora do maciço. Todos os 

sistemas de drenagem (caixa de passagem, canaletas e tubulações) serão assentados 

sobre manta de PEAD para conter possíveis vazamentos. A colocação da manta nos 

patamares será realizada por equipe técnica especializada, as emendas serão realizadas 

com solda dupla, e pressurizadas para teste de estanqueidade. 

- Ar 

Os impactos associados ao ar são poeiras e materiais particulados, ocasionados 

pelo trânsito de caminhões e máquinas, a geração de gases veiculares e os gases gerados 

na decomposição da matéria orgânica. Com relação a estes impactos foram previstas as 

seguintes medidas: 

 
Geração de poeiras 

Uma medida simples, mas eficaz, para minimizar os impactos da geração de 

poeiras na área, principalmente em períodos de estiagem prolongada, é umedecer as vias 

de acesso em terra regularmente. Deve-se destacar que todo o acesso ao aterro sanitário 

será pavimentado ocorrendo o trânsito em terra apenas nas estradas internas sobre o 

aterro, e não existem ocupações residenciais ao longo do acesso, o que minimiza este 

impacto. 

 
Emissão de gases e odores 

A própria distância física de isolamento já pode ser considerada um fator 
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redutor de impactos ambientais para esse parâmetro. Este fator, somado às condições 

físicas do local, propiciará uma significativa redução de possíveis efeitos da presença de 

gases gerados no aterro sanitário sobre as regiões vizinhas ao empreendimento. 

No entanto, com o objetivo de reduzir ainda mais possíveis efeitos dos gases 

emanados sobre a qualidade ambiental dessa região, principalmente no entorno da área, 

esta prevista a implantação de barreira vegetal no entorno de toda gleba, a qual servirá 

como faixa de isolamento. 

A barreira vegetal servirá como um importante fator de bloqueio físico. Serão 

priorizados o plantio de árvores de crescimento rápido como Eucalyptu citriodora. e 

sansão do campo (Mimosa caesalpineafolia) logo no início das obras de implantação, de 

maneira a possibilitar que quando do início da operação do aterro, estas já se encontrem 

com porte suficiente para funcionarem como barreira física. 

Os gases gerados na decomposição da matéria orgânica serão queimados antes 

em dispositivos próprios para esta finalidade (“flares”) de maneira a eliminar gás 

metano. Já os gases decorrentes das emissões veiculares, esta prevista a manutenção e 

regulagem periódica dos caminhões, de forma a mantê-los em perfeita regulagem, além 

da troca periódica dos filtros e catalizadores do sistema de descarga (escape), 

minimizando-se assim as emissões. 

Como medida corretiva adicional, tendo em vista que a preventiva é a redução 

máxima da emissão de poluentes, os funcionários do aterro que estarão diretamente em 

contato com o transito de veículos ou na frente trabalho, farão uso de equipamentos de 

proteção individual. 

 
Ruídos 

Os impactos associados aos ruídos devem-se ao trânsito de máquinas e 

caminhões coletores. Novamente cabe destacar que nas vias de acesso ao aterro não 

existe ocupação residencial, sendo que o bairro mais próximo encontra-se a uma 

distância de 10 km. Nesse sentido, considerando que já no início da obras de 

implantação serão plantadas mudas para compor o cinturão verde ao longo de todo o 

perímetro do aterro, a propagação de ruídos será minimizada. 

Outras medidas que serão tomadas para garantir a redução dos níveis de ruído 

são:  
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sanitário, pois esta é uma componente fundamental na emissão do ruído. A partir de 60 

Km/h, os pneus são os principais geradores de ruído de um veículo, suplantando o ruído 

gerado pelo motor. Portanto, esta deve ser a velocidade máxima a ser regulamentada  

nos acessos imediatos. 

 Realizar manutenção constante no maquinário em operação, 

principalmente das partes móveis, como correias, engrenagens e afins, conforme 

previsão do fabricante, evitando assim a emissão de ruídos acima do previsto. Estas 

recomendações se estendem também aos caminhões coletores. 

 
9.2. Meio Biológico  

 

Flora 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

A plantação de Eucalyptus., de acordo com Soares (1999) citado por Andrade et. 

al. (2007), também contribuirá na redução dos teores de zinco, cobre e cádmio no solo 

da ADA que podem estar presente no chorume. Este pode conter compostos orgânicos 

polares, apolares, além de metais pesados que possam contaminar o meio ambiente, 

principalmente se resíduos industriais fazem parte do lixo depositado em um aterro 

sanitário (Oliveira e Jucá, 2004). 

A área diretamente afetada (ADA), como mencionado anteriormente, é 

composta por cana-de-açúcar, portanto durante o processo de implantação do aterro 

sanitário nenhuma espécie nativa será retirada, ou seja, nenhuma espécie ameaçada de 

extinção. 

O estudo dos metais pesados no chorume e em outras matrizes ambientais vem 

sendo considerado prioritário nos programas de promoção da saúde em escala mundial 

(SEGURA-MUÑOZ et al., 2003), pois todas as formas de vida podem ser afetadas 

direta ou indiretamente pela presença de metais pesados. Muitos metais são essenciais 

para o crescimento de todos os tipos de organismos, desde bactérias até o ser humano, 

mas eles são requeridos em baixas concentrações, porque, quando em altas 

concentrações, podem danificar os sistemas biológicos por apresentarem características 

bio-acumulativas no organismo. 

De acordo com Andrade et al. (2007) a fitorremediação pode ser uma 
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alternativa para a melhoria da qualidade ambiental. Os autores sugerem a utilização de 

plantas para a redução dos teores contaminantes a níveis seguros e compatíveis com a 

proteção à saúde humana, ou impedir/dificultar a disseminação de substâncias nocivas 

ao ambiente. 

A taboa (Typha augustifolia) é uma planta que está sendo utilizada no aterro da 

Muribeca em Pernambuco no tratamento de chorume (ANDRADE et al., 2007). 

Espécies de Eucalyptus estão sendo utilizados por Soares (1999) citado por 

Andrade et al. (2007) na redução dos teores de zinco, cobre e cádmio no solo, sendo a 

espécie a ser utilizada para compor a barreira verde. 

 
Área de Influência Direta (AID) 

 
Reflorestamento dos Remanescentes Florestais 

De acordo com a Resolução SMA 47/03, o reflorestamento da área do entorno 

do Aterro Sanitário do baixo São Francisco, (AID), consitirá na implantação de uma 

linha de pioneiras alternada com uma linha de não pioneiras. O plantio pode ser 

simultâneo ou em épocas diferentes. A distribuição das plantas nas linhas pode ser ao 

acaso, misturando-as antes do plantio, ou numa forma sistemática, colocando as 

espécies disponíveis numa seqüência  (MACEDO, 1993). 

Inicialmente na área a ser revegetada será removido as ervas daninhas e 

invasoras como capim napier e capim colonião e posteriormente delimitado o 

espaçamento entre as covas de 3 metros e 2 metros. As covas deverão possuir 

dimensões aproximadas de 30 cm de diâmetro por 40 cm de profundidade. 

O plantio será heterogêneo com as espécies combinadas entre as de luz 

(pioneiras), as intermediárias (secundárias precoces e secundárias tardias) e as de 

sombra (clímax) e realizado na época de chuvas (março a julho). 

As espécies florestais selecionadas para o plantio deverão ser nativas da  

própria região, procurando utilizar o maior número possível de eseécies, seguindo as 

indicações da Resolução SMA 21/01 e a lista de eSEécies que acompanha essa norma. 

As medidas necessárias para a conservação das mudas são as irrigações, a capina em 

coroamento, elevação de terra ao redor da muda para auxiliar o acúmulo da água, as roçadas 

periódicas até o fechamento das copas e o controle permanente das formigas cortadeiras. Em 

mudas grandes e em lugares de ventos fortes é preciso fazer o tutoramento das plantas. Este se 

http://www.fflorestal.sp.gov.br/legislacao/res_sma_21_01.htm
http://www.fflorestal.sp.gov.br/recup_florest/relacao_especies.pdf
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faz com uma estaca amarrada ao lado da muda. São dois amarrios em formato de 8 com 2 

dedos de espaço entre a árvore e a estaca, fazer o primeiro amarrio a 20 cm do chão e o 

segundo imediatamente antes da primeira bifurcação. 

 

Fauna 

A implantação do novo aterro poderá aumentar as populações de Rattus rattus 

(rato-comum), Rattus norvegicus (ratazana) e Columba livia (pombo-domestico) e  

como ação mitigadora deverá ser reduzido a disponibilidade de alimento, com a 

execução adequada da camada de cobertura diária e a manutenção de frentes de trabalho 

reduzidas, dificultando a disponibilidade de alimento. 

Durante o processo de supressão da cultura da cana-de-açúcar (ADA) sugere-se 

que a retirada de vegetação ocorra em sentido contrário ao dá nascente, forçando 

animais como Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca), Lepus europaeus (lebre 

européia), SEhigurus villosus (ouriço-cacheiro), Tupinambis meriane (lagarto-teiu) que 

transitam nessa área, escaparem para outras áreas de cultivo-de-cana ou para área da 

nascente. Sugere-se também que medidas de sinalização de transito de animais 

silvestres sejam colocadas nas proximidades da área. 

A migração destes animais causará uma competição por espaço e habitat, cuja 

única estratégia de mitigação é o aumento da área vegetacional da nascente, propiciando 

consequentemente a maior oferta de abrigo e alimento, podendo assim dar suporte para 

o aumento da população em detrimento do espaço. Este processo de reflorestamento 

deverá ocorrer imediatamente, antes e durante o inicio das obras do empreendimento, 

devido ao tempo necessário para a consolidação do processo de sucessão ecológica. 

Animais sinantrópicos como Canis familiaris (cão doméstico) e Felis catus 

(gato doméstico), poderão ser levados ao local e poderão causar um impacto 

considerável sobre a fauna. Relatos de outros locais, confirmaram que já viram cães 

atacando gambás, ouriços, cobras e aves. O aumento no número destes animais poderá 

causar um impacto significativo sobre a fauna nativa. A presença desses animais na área 

deve ser coibida. 

Durante a fase de operação do aterro sanitário deve-se pensar na redução do 

aporte de sedimentos, alterando a fauna aquática, e toda a biota que depende dela. Nesse 

sentido, sugere-se um monitoramento da macrofauna destes córregos, objetivando 

conter possíveis processos de contaminação. 
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9.3.Meio Antrópico 

 
As hipóteses de impactos positivos e negativos sobre o meio antrópico foram 

identificadas e avaliadas comparando o cenário atual, detalhado no respectivo item de 

Diagnóstico do Meio Antrópico, com o cenário previsto durante a implantação e após o 

início da operação do aterro sanitário. De uma forma resumida, pode-se afirmar que as 

hipóteses de impactos negativos sobre meio antrópico revelaram-se quase que 

totalmente circunscritas à Área de Influência Direta e à Área Diretamente Afetada 

enquanto que, desconsideradas as compensações direcionadas especificamente à Área 

de Influência Direta, a maior beneficiária das hipóteses de impactos positivos acaba 

sendo a Área de Influência Indireta. 

Outro aspecto a ser destacado em empreendimentos desta natureza é 

distribuição acentuada dos impactos negativos, normalmente, para as populações 

localizadas nas periferias, o que não é o caso do empreendimento proposto, pois o bairro 

mais próximo do empreendimento dista cerca de 10 km do mesmo. 

Com relação à desvalorização imobiliária da área pela implantação do aterro 

sanitário, impacto característico para este tipo de empreendimento, deve ressaltar que na 

região atualmente não oferece atrativo de interesse imobiliário, por se situar em área 

tipicamente rural. 

Com relação aos riscos de acidentes pelo aumento de tráfego nas vias de 

acesso, é minimizada pelas obras de terceira faixa e trevo de acesso na Rodovia SE – 

215, Rodovia Luiz Augusto de Oliveira. 

 

 

9.4. Síntese dos impactos e medidas mitigadoras 

 

Logo abaixo é apresentada a síntese dos agrupamentos de impactos ambientais 

e as medidas mitigadoras de caráter preventivo e corretivo. 
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Identificação de Impactos e proposição de medidas mitigadoras 
 

 

MEIO 

 

PARÂMETRO 
DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

FASE 

GERADORA 

 

ATIVIDADES 

MEDIDA 

MITIGADORA E 

COMPENSATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANTRÓPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qualidade de 

Vida / Saúde / 

Qualidade 

Ambiental 

- Elevação da 

qualidade do 

sistema de 

diseosição de 

resíduos 

 

 
Operação 

 
- Disposição 

dos resíduos no 

Aterro 

 

- Por ser positivo, não há 

medidas mitigadoras 

- Maior 

segurança contra 

contaminações 

de solo e água 

subterrânea 

 

Operação 

 

- Disposição 

dos resíduos no 

Aterro 

 
- Por ser positivo, não há 

medidas mitigadoras 

 

- Exposição dos 

funcionários à 

emissão de 

poeiras e gases 

dos     

equipamentos 

 

 

Implantação e 

Operação 

 
- 

Movimentação 

de terra 

- Transporte de 

resíduos 

- Pavimentação dos 

trechos de acesso e 

umedecimento das vias 

não pavimentadas do 

empreendimento 

- Manter os motores dos 

veículos a explosão 
regulados 

- Poluição visual 

para os 

transportes  

 

Operação 

- Atividades da 

operação do 

Aterro 

- Implantação de 

cinturão verde ao longo 

da divisa da área do 

empreendimento 

- Exposição da 

população a 

possíveis 

contaminações 

dos recursos 

hídricos 

superficiais e 
subterrâneos 

 

 

 
Operação 

 

 
- Atividades da 

operação do 

Aterro 

 
- Campanhas periódicas 

de monitoramento de 

águas superficiais e 

subterrâneas. 

Identificação de Impactos e proposição de medidas mitigadoras. Continuação 

 
 

MEIO 

 

PARÂMETRO 

DESCRIÇÃO 

DO 

IMPACTO 

FASE 

GERADORA 

 

ATIVIDADES 

MEDIDA 

MITIGADORA E 

COMPENSATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTRÓPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qualidade de 

Vida / Saúde / 

Qualidade 

Ambiental 

- Exposição da 

população e 

funcionários à 

emissão de 

gases do 

Aterro e 

odores 
desagradáveis 

 

 

 
Operação 

 

- Transporte e 

disposição de 

resíduos no 

Aterro 

 
- Higienização periódica 

dos veículos coletores 

- Plantar cinturão verde 

para bloquear a dispersão 

de odores 

- Exposição da 

população e 

funcionários à 

elevação dos 

níveis de ruído 

 
Implantação e 

Operação 

- 
Movimentação 

de máquinas e 

transporte de 
resíduos 

 

- Plantar cinturão verde 

para amenizar a emissão 

de ruídos 
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- Aumento de 

acidentes de 

trabalho 

 

 

 
Implantação e 

Operação 

 

 

- 

Movimentação 

de máquinas 

- Fornecimento de 

equipamentos de proteção 

individual por parte do 

Empreendedor 

- Instruções e treinamentos 

específicos. 

- Fiscalização do 

cumprimento das leis de 

segurança 

  

Acessibilidade 

Viária 

 
- Aumento de 

acidentes de 

trânsito 

 

Implantação e 

Operação 

 

- Aumento do 

volume de 

tráfego nas 

rodovias 

- Recapeamento da 

rodovia. Construção de 

novo trevo de acesso ao 

aterro. Implantação de 

sinalização vertical e 
horizontal 

 

 
ANTRÓPICO 

 

 
Atividade 

Econômica 

 

-geração de 

renda para o 

município 

 

 
Implantação e 

Operação 

- Recebimento 

de resíduos 

domiciliares 

dos 

municípios 

 

 

 
- Por ser positivo, não há 

medidas mitigadoras 

  
Emprego e 

Renda 

 

- Geração de 

empregos 

formais 

 
Implantação e 

Operação 

- Contratação 

de mão-de- 

obra 

temporária e 
permanente 

 
- Por ser positivo, não há 

medidas mitigadoras 

 

 

 

 

 
, 

ANTRÓPICO 

 

 

 

 

 
Uso e Ocupação 

do Solo 

Implantação 

de atividades 

relacionadas 

ao SEtor de 
resíduos 

 

Operação 

Criação de 

indústrias e 

comércio de 

materiais 
recicláveis. 

- Publicação de decreto 

que disciplina o uso e 

ocupação do solo do 

entorno. 

 
- Degradação 

da paisagem 

 
Implantação e 

Operação 

- Obras de 

terraplanagem 

e disposição de 

resíduos no 

Aterro 

 

- implantação do Aterro 

Sanitário do baixo São 

Francisco -  

reflorestamento 

- Mudança no 

padrão de uso 

e ocupação do 
solo local 

 
Operação 

- Recebimento 

e diSEosição 

de resíduos 

- Implantação correta do 

projeto como preconiza o 

Projeto Básico 

Identificação de Impactos e proposição de medidas mitigadoras. Continuação 

 
 

MEIO 

 

PARÂMETRO 
DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

FASE 

GERADORA 

 

ATIVIDADES 

MEDIDA 

MITIGADORA E 

COMPENSATÓRIA 

 

 

ANTRÓPICO 

 

 
Patrimônio 

Arqueológico 

- 
Descaracterização 

de sítios não 

detectados na fase 

de Diagnóstico 

Arqueológico 

 

 
Implantação e 

Operação 

- Movimentação 

de tratores e 

caminhões no 

Aterro e 

transporte de 

resíduos sólidos 
para o aterro 

 
- Implantação de um 

Programa de 

Prospecção e Resgate 

Arqueológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Emissão de 

Gases Gerados 

pela     

Decomposição da 

Matéria Orgânica 
do Aterro 

 

 
Operação 

 
- Disposição dos 

resíduos no 

Aterro 

- Manutenção e 

execução dos drenos 

de gases com 

queimadores. 

Cinturão verde. 
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FÍSICO 

Clima e 

Qualidade do 

Ar 

 

 

- Emissão de 

Poeira e Gases 

Veiculares 

 

 

 

Operação 

 
- Movimentação 

de máquinas 

- Terraplenagem 

- Transporte de 

resíduos para o 

Aterro 

- Umedecer a 

superfície geradora de 

poeira, sobretudo nos 

períodos de grande 

estiagem 

Implantação de 

programa de 

regulagem adequada 
dos motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geologia, 

Geomorfologia, 

Geotecnia e 

Hidrogeologia 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Alteração da 

dinâmica de 

escoamento das 

águas superficiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantação, 

Operação e 

Pós-operação 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividades 

relacionadas à 

implantação e 

operação do 

Empreendimento 

- Adoção de medidas 

preventivas e 

corretivas tal como 

preconizadas no 

Projeto Básico 

- Cuidar para não se 

formar caminhos 

preferenciais ou de 

concentração de 

fluxos do escoamento 

das águas superficiais 

Implantação de 

canaletas e 

diSEositivos de 

drenagem superficial. 

- Implantação de 

sistemas dissipadores 

de energia hidráulica 

- Projeto de bacias de 

contenção e 

infiltração de águas 
pluviais 

 

 
- Alteração na 

dinâmica dos 

fluxos das águas 

subterrâneas 

 

 

 

Implantação 

 

 
- Terraplenagem 

e disposição de 

resíduos / 

cobertura 

- Compactação do 

solo e    

impermeabilização do 

solo com 

geomembrana de 

PEAD de 2 mm de 

espessura 

Construção de lagoas 

de contenção 
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Identificação de Impactos e proposição de medidas mitigadoras. Continuação 
 

MEIO PARÂMETRO 
DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

FASE 

GERADORA 
ATIVIDADES 

MEDIDA MITIGADORA E 

COMPENSATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geologia, 

Geomorfologia, 

Geotecnia e 

Hidrogeologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formação e 

desenvolvimento 

de processos 

erosivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Implantação, 

Operação e 

Pós-operação 

 

 

 

 
- Obras de 

escavação e de 

terraplenagem 

em geral 

(cortes e 

aterros), que 

são necessárias 

para a 

implantação do 

Aterro 

 

- 

Movimentação 

de veículos, 

compactação e 

cobertura 

diária dos 

resíduos 

- Implantação de sistema de 

drenagem superficial que 

discipline o escoamento das 

águas 

- Adoção de medidas 

preventivas e corretivas, como 

preconizado no Projeto 

- Escoamento das águas 

superficiais para locais 

convenientes que garantam a 

sua descarga sem propiciar 

processos erosivos. 

- Cuidar para não se formar 

caminhos preferenciais ou de 

concentração de fluxos do 

escoamento das águas 

superficiais através da 

implantação de canaletas e 

dispositivos de drenagem 

superficial. 

- Compactação de pátios e 

áreas de circulação de veículos 

nas áreas do Empreendimento 

- Monitoramento contínuo das 

condições de drenagem 

superficial após o 

encerramento das atividades 
do Aterro. 

 

 

 

 
- Intensificação 

do assoreamento 

das drenagens e 

cursos d'água 

 

 

 

 
 

Implantação, 

Operação e 

Pós-operação 

- Movimento 

de terra para a 

escavação 

durante a 

implantação da 

base do maciço 

e movimento 

de terra para o 

recobrimento 

das células de 

resíduos 

durante a 

operação do 
Aterro. 

 

 

- Sistemas de dissipação de 

energia hidráulica. Sistema de 

canaletas de drenagem pluvial, 

bacias de contenção e 

infiltração, controle das causas 

de formação e 

desenvolvimento dos 

processos erosivos a montante 
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- Risco de 

alteração na 

qualidade 

ambiental dos 

solos naturais e 

das águas 

subterrâneas por 

líquidos 

percolados 

 

 

 

 
Operação e 

Pós-operação 

 

 

 

- Disposição 

dos resíduos no 

Aterro 

- Implantação de sistema de 

drenagem superficial que 

discipline o escoamento das 

águas 

- Implantação de sistema de 

drenagem interna que dirija os 

percolados para as caixas de 

acúmulo 

- Impermeabilização da base 

do Aterro com camada de 
argila e manta de PEAD 



RIMA – ATERRO SANITÁRIO 

MALHADA DOS BOIS - SERGIPE 
OUTUBRO / 2020 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
VOLUME 2 - RIMA 

86 

 
 

Identificação de Impactos e proposição de medidas mitigadoras. Continuação 
 

 
MEIO 

 
PARÂMETRO 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

FASE 

GERADORA 

 
ATIVIDADES 

MEDIDA MITIGADORA E 

COMPENSATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 
Geologia, 

Geomorfologia, 

Geotecnia e 

Hidrogeologia 

(continuação) 

hidrologia 

- Riscos de 

deformações 

excessivas e 

instabilizações 

decorrentes do 

adensamento de 

solo mole das 
fundações 

 

 

 
Implantação 

 
- 

Terraplenagem 

e disposição de 

resíduos / 

cobertura 

 
- Compactação adequada dos 

resíduos. Realização de estudos 

de estabilidade dos taludes. 

Programa de monitoramento 

dos taludes 

 

 

 

 
- Riscos de 

ocorrências de 

instabilização de 

talude e 

escorregamentos 

 

 

 

 
 

Implantação, 

Operação e 

Pós-operação 

- Atividades da 

operação do 

Aterro 

- Obras de 

escavação e de 

terraplenagem 

em geral 

(cortes e 

aterros), que 

são necessárias 

para a 

implantação do 
Aterro. 

- Adoção de medidas 

preventivas e corretivas, 

sistema de drenagem pluvial 

 
- Implantação de um programa 

de monitoramento geotécnico 

- Aplicação de geometria 

compatível com a estabilidade 

exigida pelos parâmetros 

geomecânicos e geotécnicos de 

material 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Hídricos 

Superficiais 

 

- Alteração do 

escoamento 

superficial 

 

Operação 

 

- Disposição 

dos resíduos no 

Aterro 

- Revegetação das áreas 

propostas com espécies 

adequadas à diminuição do 

escoamento superficial e ao 
aumento da infiltração 

- Contaminação 

das águas 

superficiais por 

despejo de 
percolados 

 

Operação 

 

- Disposição 

dos resíduos no 

Aterro 

- Medidas de prevenção a 

acidentes 

- Medidas de prevenção de 

carreamento de resíduos 
sólidos 

 

- Riscos de 

alteração na 

qualidade 

ambiental das 

águas 

superficiais 

 

 

 

Operação e 

pós operação 

 

 

 
- Disposição 

dos resíduos no 

Aterro 

- Implantação de sistemas de 

drenagem superficial que 

discipline o escoamento das 

águas 

- Implantação de sistemas de 

drenagem interna que dirigira 

para as caixas de acúmulo 

- Impermeabilização da base 

do aterro com camada de argila 

e manta de PEAD 
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Identificação de Impactos e proposição de medidas mitigadoras. Continuação 
 

 
MEIO 

 
PARÂMETRO 

DESCRIÇÃO 

DO    

IMPACTO 

 
FASE 

GERADORA 

 
ATIVIDADES 

 
MEDIDA MITIGADORA E 

COMPENSATÓRIA 

 

 

 

 

 
FÍSICO 

 

 

 

 

 
Ruído 

 

 

 
- Alteração no 

nível de ruído 

nas Áreas de 

Influência 

Direta e 

Indireta 

 

 

 

 
 

Implantação e 

Operação 

 
- 

Movimentação 

de máquinas 

- Executar manutenção no 

maquinário em operação, 

conforme previsão do 

fabricante, evitando assim a 

emissão de ruídos acima do 
previsto 

 

- Transporte de 

resíduos para o 

Aterro 

- Controle da velocidade dos 

veículos nos acessos e no 

interior do Empreendimento 

- Pavimentação das vias 

externas de acesso ao 

Empreendimento com asfalto 
de baixa rugosidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIÓTICO 

 

 

 

 

 
 

Vegetação 

 

- Alteração de 

paisagem 

 

Implantação e 

Operação 

- 
Terraplenagem 

e disposição de 

resíduos / 

cobertura 

- Implantação de cinturão 

verde. Recuperação da mata 

ciliar da nascente 

- Intervenção 

em Áreas de 

Preservação 
Permanente 

Implantação e 

Operação 

- Limpeza do 

terreno e 

terraplenagem 

- Projeto de reflorestamento e 

enriquecimento dos 

remanescentes com espécies 
nativas 

- Supressão da 

vegetação 

natural 

Implantação - Limpeza do 

terreno 

- Projeto de reflorestamento e 

enriquecimento dos 

remanescentes com espécies 
nativas 

 

 

 

 

 
Fauna 

 

 
- 

Afugentamento 

da fauna 

 

 

- Implantação 

e Operação 

 
 

- Aumento na 

movimentação 

de pessoas e 

máquinas 

- Implantação do Programa de 

Reflorestamento na etapa 

inicial do Empreendimento 

- Utilização de áreas de bota- 
fora em áreas já antropizadas 

- Coibição da caça e captura 

de animais silvestres junto aos 

trabalhadores 

- Supressão de 

habitats para a 

fauna silvestre 

terrestre 

 
Implantação 

 

- Limpeza do 

terreno 

- Projeto de reflorestamento 
com espécies nativas 

- Projeto de monitoramento de 
fauna 
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10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O trabalho desenvolvido, para a apresentação do presente Relatório de Impactos 

Ambientais – RIMA, embasada pelo Estudo de Impacto Ambiental – EIA, volume um 

deste documento, realizado pela equipe técnica descrita no capítulo dois deste RIMA, e, 

também descrito no capítulo dois do RIMA, pelos estudos pôde concluir que o 

empreendimento proposto: Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares do município de 

Malhada dos Bois – SE, considerando toda a metodologia que condicionou o projeto, a 

começar pela técnica aplicada aos estudos das alternativas locacionais, passando pelos 

minuciosos estudos para a caracterização da fauna, da flora e das atividades antrópicas 

na área de influência direta do empreendimento e de seu entorno e ainda, pela 

concepção do projeto executivo do aterro sanitário, com todos os dispositivos de 

segurança, visando à proteção da saúde pública e do meio ambiente, pode concluir e 

recomendar, que o Aterro Sanitário proposto, é plenamente viável, no ambito social, 

ambiental e econômico para o município de Malhada dos Bois. 

Há que se lembrar ainda, que todos os trâmites, necessários para a elaboração de 

um EIA – RIMA, foram cumpridas. 

Portanto, amparada nos estudos que ora apresenta-se, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, do Estado de Sergipe, da Administração 

Estadual do Meio Ambiente – ADEMA e demais órgãos envolvidos, a equipe técnica 

considera que uma vez implantado o empreendimento proposto, um novo conceito de 

gestão e gerenciamento de resíduos sólido domiciliares começará a ser praticado na 

região do Baixo São Franciso, do Estado de Sergipe, servindo como pólo difusor de 

boas práticas ambientalmente adequadas e sustentáveis para o setor e para todos os 

municípios. 

Também, convém registrar na presente conclusão, algumas recomendações para 

a equipe de gestores do empreendimento responsáveis pela instalação, operação e 

encerramento do aterro sanitário proposto: 
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- Deverá os gestores do empreendimento e manter, de forma continuada, a um 

extenso programa de treinamento dos funcionários, inclusive os de carreira, lotados no 

setor responsável pela gestão e pelo o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do 

município; 

- Os gestores do empreendimento deverão seguir rigorosamente todas as 

especificações técnicas, para a limpeza da área, preparo da camada de 

impermeabilizante da base do aterro, com a construção e declividades adequadas das 

estruturas drenantes; 

- Durante a operação do aterro, a cobertura das células diárias de resíduos deverá 

ser levada a efeito, dificultando assim a atração e propagação de vetores capazes de por 

em risco a saúde pública, propagação de odores e espalhamento de materiais leves pela 

ação do vento, e evitar a formação excessiva de líquidos percolados; 

- Construir os taludes externos com as declividades citadas no projeto, para 

evitar a desestabilização do maciço de resíduos, promovendo, concomitantemente com a 

sua construção, o plantio de gramíneas, de preferência a Brachiaria decombens, pela  

sua resistência à temperaturas mais elevadas do solo, evitando assim, a formação de 

processos erosivos e de ravinagens; 

- Cumprir, desde o início da operação do aterro o programa de monitoramento 

das águas superficiais e subterrâneas, a qualidade dos líquidos percolados e a 

concentração de gases, submetendo os resultados aos órgãos ambientais para eventuais 

correções e/ou adição de novos parâmetros de controle; 

- Cumprir rigorosamente as rotinas de inseeções para a verificação de recalques 

diferenciais, integridade das estruturas drenantes e de coleta de gases, vegetação do 

maciço, principalmente após períodos de chuvas intensas e aproveitar o período de 

estiagem para realizar manutenção nas lagoas de acumulação e infiltração de águas 

pluviais e de acumulação de líquidos percolados, além da manutenção das vias de 

acesso, Essas rotinas deverão se estender por um período de pelo menos 20 anos após o 

encerramento de diseosição de resíduos no aterro sanitário; 

- Manter a população devidamente informada sobre o desempenho do aterro, 

mesmo os resultados considerados adversos, para que a sociedade, de forma organizada 

possa exercer o controle social da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos no 

município, em todas as fases do processo; 
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- Procurar instituir a cobrança pelos serviços de coleta, tratamento e disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos do município, seguindo o princípio do “poluidor 

pagador”; 

- Em todas as instalações de apoio do aterro sanitário, deverão constar em locais 

visíveis o nome e contato das pessoas responsáveis pela gestão e gerenciamento do 

empreendimento para que, em caso de dúvidas ou acidentes, essas pessoas sejam 

facilmente contatadas. O mesmo é válido para os veículos coletores, principalmente 

àqueles que transportam resíduos de serviços de saúde, pois em caso de acidente o 

mesmo deverá contatar imediatamente o gerente do setor e o órgão ambiental regional 

competente, no caso a Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA. 

- O corpo técnico encarregado pela fiscalização deverá ser adequadamente 

treinado e, de preferência, portadores de diploma de nível superior especialmente os que 

ocuparão cargos de chefia. A fiscalização deverá ser rigorosa e envolver todas as etapas 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos, do manejo à disposição final. O 

despmpenho e as ocorrências diárias deverão constar em registros para posterior 

avaliação de dspEmpenho e reorganização de metas. 

- Entretanto, os aseectos visuais das atividades ligadas aos trabalhos que envolvem a 

área de resíduos também merecem cuidados especiais, pois comprovadamente “desestimulam” 

práticas de desleixo com a educação ambiental, infelizmente ainda tão comum em nosso país, 

como é o caso de se fazer das vias públicas verdadeiras lixeiras a céu aberto, onde lançam 

qualquer sorte de resíduos. 

- Para tanto, a área onde se pratica a reciclagem deve ser mantida limpa, após e mesmo 

em intervalos programados, durante as atividades das diárias. Essa área deve contar com 

envoltórias de telas de malha fina, capaz de reter todo o material leve carreado pela ação do 

vento e várias vezes ao dia uma equipe deverá de se encarregar de retirá-los e dar destinação 

adequada a eles. A mesma recomendação é válida para as frentes de operação do novo aterro 

sanitário. 

- A limpeza das vias de acesso ao aterro, como de seu arruamento interno e áreas 

verdes também SE faz obrigatórias nos dias de hoje, bem como o asseio corporal e dos 

uniformes do pessoal encarregado pelos serviços que os obrigam a um contato mais próximo 

com os resíduos. Para tanto, esse pessoal deve dispor de estruturas, próximas ao seu posto de 

trabalho, que facilite esse asseio. 
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