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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Encerramento do Aterro Sanitário de Curitiba apresenta o 

detalhamento de ações já contempladas no documento apresentado ao 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP, em julho de 2008, por ocasião do 

atendimento da notificação ofício circular 03/2008 – IAP – GP. 

 

Nesta etapa do desenvolvimento do plano foram detalhados os componentes 

relacionados à reconformação geométrica do aterro, visando delinear o 

horizonte de tempo de uso, a partir do qual foram também programadas as 

demais ações relacionadas ao encerramento da operação. 

 

O Plano ora apresentado, indica quando e em que condições o aterro sanitário 

será dado como encerrado, assim como os cuidados que serão mantidos após 

o encerramento das atividades tais como tratamento dos efluentes, 

monitoramento ambiental, controle e uso futuro da área, destacando-se neste 

contexto o aproveitamento do biogás. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Encerramento do Aterro Sanitário de Curitiba 

contempla as ações necessárias para o correto encerramento das 

atividades operacionais de disposição final de resíduos no 

empreendimento e sua inter relação com as demandas envolvidas; a 

avaliação da capacidade remanescente atual já integrando os serviços 

de readequação e reconformação geométrica dos taludes, bermas e 

plataformas; o diagnóstico da situação atual e na configuração 

preconizada para encerramento; a definição das atividades necessárias 

ao condicionamento da cobertura final com solos e vegetal, os sistemas 

de drenagem de líquidos e gases e seus devidos tratamentos; a 

recuperação ambiental e a definição do tipo e instantes de 

implementação de usos futuros. 

O termo encerramento de aterro sanitário comumente é empregado 

referindo-se ao término das atividades de disposição de resíduos e dos 

serviços de cobertura do aterro com solo, cobertura superficial com vegetação 

e implantação de dispositivo de drenagem. 

No entanto, um aterro sanitário só pode ser considerado 

encerrado,quando estiver estabilizado, tanto do ponto de vista bioquímico como 

geotécnico, e a área utilizada devidamente recuperada e apta para uma nova 

ocupação e aproveitamento.  
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Desta forma, o horizonte de execução do plano de encerramento do 

Aterro Sanitário de Curitiba apresenta atividades de curto, médio e longo prazo, 

sendo que o encerramento do recebimento de resíduos representa o marco 

inicial da execução do referido plano. 

 

As soluções detalhadas no Plano de Encerramento garantem um cenário de 

transição sustentada, com correta gestão dos resíduos envolvidos, 

minimizando os impactos negativos e potencializando os benefícios da re-

inserção da área como equipamento urbano.  

 

O Plano de Encerramento está em conformidade com as normas e legislações 

pertinentes e especificamente incidentes, em especial a NBR 8419, e 

considerou ainda os seguintes aspectos: 

i)  todas as medidas mitigadoras e de monitoramento já implantadas e 

implementadas, justificando-se a adoção dos métodos e soluções 

complementares e diferenciados; 

ii)  adequação às características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas da 

área. 

Estando dividido em componentes de forma a permitir a abordagem de cada 
tema em separado, cuja integração é demonstrada ao final no cronograma de 
execução. 
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2. COMPONENTE 1 - ALTERNATIVAS DE RECONFORMAÇÃO E 

READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA FINAL DO ATERRO SANITÁRIO 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Aterro Sanitário de Curitiba desenvolve sua operação de disposição final de 

resíduos, desde 1989, recebendo atualmente cerca de 2040 toneladas diárias de 

resíduos sólidos, após ações desenvolvidas pela Prefeitura, como de restrição de 

entrada de resíduos de grandes geradores. 

  

O aterro sanitário de Curitiba, operando a cerca de 20 anos, assumiu durante todo 

esse período papel fundamental à garantia de condições adequadas de disposição 

final de resíduos de 15 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, estando em 

cenário de breve encerramento de suas atividades. 

 

Em se considerando que o empreendimento apresenta-se com espectro de 

proximidade de encerramento de suas operações de disposição final e fechamento, 

faz-se necessário a implementação de serviços de recondicionamento e 

reconformação geométrica em regiões do aterro, notadamente na Fase 1, que iniciou 

sua operação há 20 anos e, nesse período, tendo sido submetido à notória 

subsidência (rebaixamento) de seu topo e taludes, em função da qual torna-se 

imprescindível a correção de declividades e a recomposição de superfícies de taludes 

e bermas. 

 

A integração dessas ações acabará por formalizar o fechamento do aterro de forma 

adequada, evitando pontos baixos e inversões de declividade, dentre outros. 
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2.2. DEMANDAS DE RESÍDUOS CONSIDERADAS 

 

Atualmente, da demanda total que o aterro recebia, da ordem de 2.300 toneladas 

diárias de material a ser depositado (classe II), a mesma já vem sendo reduzida em 

função da retirada, imposta pela secretaria municipal de meio ambiente de Curitiba, da 

disposição de resíduos de grandes geradores (supermercados, shopping centers, 

fábricas, etc.), resultando com uma demanda da ordem de 2.042 toneladas/dia. 

 

Essa primeira medida de redução será complementada por ações adicionais. 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO  

 

Está previsto neste projeto para as áreas de recomposição, 

reconformação e reconfiguração do aterro existente, o 

cumprimento de todas as exigências técnicas construtivas e 

ambientais necessárias. 

 

As alternativas consideradas neste memorial para a reconfiguração do aterro 

sanitário de Curitiba podem ser resumidas da forma que se segue: 

Área 1:  Continuidade do alteamento até a cota 940m sobre a Fase 3 do aterro 

sanitário; 

Área 2: Elevação de reconformação até a cota 940m sobre a Fase 1 do aterro 

sanitário; 

Área 3: Reconformação geométrica da porção oeste do aterro sanitário.  

 

As características das áreas acima estão apresentadas a seguir com as 

respectivas expectativas de capacidades de armazenamento de resíduos e 

vida útil resultante. São apresentadas, também, análises de estabilidade 
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indicando os fatores de segurança resultantes de cada opção bem como os 

sistemas de proteção ambiental preconizados para cada caso.  

 

 

2.3.1. Área 1: Continuidade de alteamento até a cota 940m sobre a 

Fase 3 do aterro sanitário  

 

2.3.1.1. . Conformação geométrica do aterro 

 

A continuidade de alteamento de células de resíduos até a cota 940m sobre a Fase 3 

do maciço existente consiste no preenchimento da porção central da área de 

disposição atual até a cota 922m e execução de quatro novas células de resíduos, 

partindo da cota 922m até fechamento no nível 940m, conforme projeto. 

 

As camadas de células serão constituídas de lixo compactado e cobertura com 

uma camada de solo com cerca de 20 a 30 cm de espessura, nas células 

intermediárias, seguindo o padrão atualmente utilizado nas operações de 

aterramento, e 60 cm de espessura de solo compactado na cobertura final de 

topo. 

 

A configuração final dessa área 1 do aterro sanitário de Curitiba pode ser 

visualizada na figura a seguir. 
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2.3.1.2. Vida Útil Remanescente 

 

De acordo com o quadro apresentado abaixo, que discretiza geometricamente o 

volume de material a ser disposto em cada camada do alteamento preconizado 

para este caso, a capacidade estimada de disposição total remanescente de 

resíduos nessa área 1, na porção superior do aterro sanitário sobre a Fase 3, a 

partir da cota 915m (conforme As Built de 18/12/2008), resulta com 889.770 m³.  

 

Ressalta-se que os volumes abaixo apresentados referem-se ao alteamento sobre 

a configuração que o aterro apresentava em dezembro de 2008. Assim, para os 

quatro primeiros meses de 2009, o preenchimento desta área se completou até a 

célula 927A. A capacidade de disposição remanescente será, portanto, de 

599.259 m³.  

 

CÉLULA ÁREA ÁREA MÉDIA VOLUME PARCIAL VOLUME LIXO DEMANDA

m m² m² m³ ACUMULADO (m³) considerada (ton/dia)

915 10.897,73        

919 28.091,00        19.494,37        58.483,10                 54.681,69                      2.200,00                      

922 44.798,83        36.444,92        182.224,58               225.061,67                    2.200,00                      

927A 14.000,00        14.000,00        70.000,00                 290.511,67                    2.200,00                      

927 29.591,99        29.591,99        147.959,95               428.854,22                    2.042,00                      

932 41.606,52        41.606,52        208.032,60               623.364,71                    2.042,00                      

937 35.125,21        38.365,87        191.829,33               802.725,12                    2.042,00                      

940 26.939,15        31.032,18        93.096,54                 889.770,39                    2.042,00                       
 

Considerando uma demanda de 2042 toneladas diárias a partir de maio de 2009, 

a vida útil remanescente resulta em cerca de 9 meses. 
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2.3.1.3. Verificação da Estabilidade  

 

a) Seções de análise de estabilidade da região 

Foram definidas duas seções para análise do maciço a ser implantado sobre a 

Fase 3 do aterro sanitário. A seção B representa a configuração dos taludes da 

face sudoeste do aterro existente com o alteamento até a cota 940m. A seção C, 

por sua vez, representa a configuração da face sul do aterro com o mesmo 

alteamento preconizado. 

 

b) Geometria e Parâmetros Geotécnicos  

Os parâmetros geotécnicos a seguir apresentados são conservadores, com níveis 

de chorume analisados associados aos critérios definidos no projeto em termos de 

drenagem interna. 

 

A geometria dos taludes foi definida, inicialmente, em função das avaliações que 

consideram os parâmetros de resistência ao cisalhamento da massa de lixo e uma 

distribuição de poro-pressões balizada pela experiência em outros aterros já 

projetados e monitorados.  

 

Para melhor retratar a situação final das configurações analisadas, foram 

considerados diferentes pesos específicos e ângulos de atrito para o lixo, 

adotando, conservadoramente, variação ao longo da vida útil do aterro sanitário. 

 

Os parâmetros geotécnicos considerados foram:  

� Coesão do lixo existente: 19,0 kPa 

� Coesão do lixo novo: 19,0 kPa 

� Coesão do solo: 35,0 kPa 
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� Coesão da camada de contato solo-manta PEAD texturizada: 8,0 kPa 

� Ângulo de atrito do lixo existente: 22º 

� Ângulo de atrito do lixo novo: 28º 

� Ângulo de atrito do solo: 30º 

� Ângulo de atrito da camada de contato solo-manta PEAD: 26º 

� Peso específico do lixo existente: 12,0 kN/m³ 

� Peso específico do lixo novo: 10,0 kN/m³ 

� Peso específico do solo: 18,0 kN/m³ 

� Peso específico da camada de contato solo-manta PEAD: 10,0 kN/m³ 

 

Em relação às poro-pressões, para fins das análises apresentadas neste estudo, a 

título de projeto, as mesmas foram consideradas através da adoção de parâmetros ru, 

representando a relação entre as poro-pressões e as tensões verticais.  

 

Com base em relatórios de monitoramento geotécnico do aterro sanitário 

Caximba, por meio dos valores obtidos das leituras de piezômetros foi elaborada 

análise paramétrica para verificação do parâmetro de pressão neutra “ru” 

correspondente à situação atual do maciço existente, resultando com ru=0,34. 

 

As poro-pressões consideradas para as reconformações aqui apresentadas, bem 

como para a nova área de ampliação, estão associadas às condições de 

drenagem interna compatível com os dados e critérios referenciados de projeto, 

com ru=0,2. 

 

Com a continuidade da construção do aterro e a disponibilidade de novos dados 

de instrumentação, novas avaliações deverão ser produzidas para fins de controle 

contínuado.  
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c) Fatores de Segurança para um Aterro Sanitário 

Tem se convencionado classificar os taludes em três grupos, em função do fator 

de segurança, em conformidade com a norma brasileira, dependendo do grau de 

segurança necessário para cada obra além do necessário controle de 

comportamento, conforme o quadro a seguir: 

Classificação dos Taludes em função do fator de segurança 
 

FFaattoorr  ddee  
sseegguurraannççaa 

CCoonnddiiççããoo 

FS ≥ 1,50 Taludes seguros - a longo prazo 

1,30 ≤ FS < 1,50 
Faixa de valores aceitável mediante o procedimento 

de monitoramento constante e operação/manutenção  

FS < 1,30 Condição de alerta ou intervenção 

 

Outro procedimento utilizado e previsto em Norma para a análise de segurança é 

o controle das movimentações (deslocamentos horizontais e recalques) e das 

velocidades de deslocamentos, de maneira a avaliar eventuais comportamentos 

díspares, de forma antecipada, permitindo a intervenção. 

 

d) Análises de estabilidade 

Para o presente caso optou-se por se utilizar o “Programa Slide” desenvolvido 

pela empresa RocScience, baseado no método de BISHOP SIMPLIFICADO, 

calculando o fator de segurança de determinado talude considerando o equilíbrio 

de forças e momentos. 

 

e) Resumo das análises efetuadas 

Os parâmetros considerados nas análises estão resumidos no quadro abaixo: 
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  PARÂMETROS GEOTÉCNICOS UTILIZADOS  

Material Coesão  

Ângulo de 

Atrito Peso Específico Ru 

(Kpa) (º) (Kn/m3)  

Lixo existente 19 22 12 0,34 

Lixo a ser 

disposto 19 28 10 0,20 

Contato solo-

manta 8 26 10 - 

Solo Natural 35 30 18 - 

 

 

Resumo das análises de estabilidades efetuadas: 

 

Situação Atual 

SEÇÃO DE        

ANÁLISE 
FS mínimo 

Pressão Neutra Condição de 

Ruptura Lixo 02 (existente) 

B 2,00 0,34 
Superfície circular 

global 

C 1,62 0,34 
Superfície circular 

global 
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Situação após Reconformação 

SEÇÃO DE       

ANÁLISE 
FS mínimo  

Pressão Neutra 
Condição de 

Ruptura Lixo 01 
Lixo 02  

(existente) 

B 1,88 0,20 0,34 
Superfície 

circular global 

C 1,55 0,20 0,34 
Superfície 

circular global 

 

A seguir são apresentadas as seções de estabilidade, com indicação da superfície 

crítica avaliada para a situação atual e após a reconformação geométrica de 

projeto: 
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2.3.1.3. 
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2.3.1.4. Sistemas de Proteção Ambiental 

 

Os sistemas de proteção ambiental a serem implantados no alteamento sobre a 

Fase 3 do aterro sanitário terão a função de drenagem dos efluentes líquidos e 

gasosos formados no interior do maciço de lixo, bem como de drenagem das 

águas pluviais que incidirão sobre a área. 

 

A drenagem dos efluentes líquidos e gasosos estará associada à implantação de 

poços verticais drenantes e drenos horizontais internamente às células 

sequenciais, de maneira a, no sentido descendente, captar e esgotar os efluentes 

líquidos e, no sentido ascensional, captar e conduzir os efluentes gasosos. 

 

Essa concepção visa garantir efetivamente a ampla intervenção em toda a massa, 

minimizando a formação errática de bolsões de gases e líquidos. 

 

Os elementos de drenagem de chorume e gases a serem implantados no maciço 

serão conectados ao sistema existente e em operação de maneira a formar um 

sistema único e garantir o correto encaminhamento das vazões para o tratamento 

já implementado e regularizado. 

 

O sistema de drenagem superficial de águas pluviais a ser executado consiste, 

resumidamente, na implantação de canaletas a cada berma e de descidas 

hidráulicas transversais aos taludes com os devidos sistemas dissipadores 

intermediários. 

 

Da mesma maneira que o sistema de drenagem de efluentes, os elementos do 

sistema de drenagem superficial a serem implantados nesta Fase serão 
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conectados ao sistema existente e em operação de maneira a formar um sistema 

único e o correto encaminhamento das vazões até o correto descarte . 

 

As especificações técnicas dos elementos a serem implantados nesta Fase estão 

apresentadas em anexo. 
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2.3.2. ÁREA 2: RECONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA ATÉ A COTA 940m 

SOBRE A FASE 1 DO ATERRO SANITÁRIO  

 

2.3.2.1. Conformação geométrica do aterro 

 

 

A reconformação geométrica das células de resíduos até a cota 940m sobre a 

Fase 1 do maciço existente consiste na execução de três novas células de 

resíduos, partindo da cota 925m até fechamento na cota 940m. As células 

foram definidas com 5,0m de espessura, resultando bermas nas cotas 930m, 

935m e 940m.   

 

As células serão constituídas de lixo compactado e coberto com uma camada 

de solo com cerca de 20 a 30 cm de espessura, nas células intermediárias, 

seguindo o padrão atualmente utilizado nas operações de aterramento, e 60 

cm de espessura de solo compactado na cobertura final de topo. 

 

A configuração final da Área 2 do aterro sanitário de Curitiba pode ser 

visualizada na figura a seguir. 
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2.3.1.3. 
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2.3.2.2. Vida Útil 

 

De acordo com o quadro apresentado abaixo, a capacidade de disposição total de 

resíduos prevista para a reconformação do aterro sanitário sobre a fase 1 resulta 

em 213.432 m³.  

 

CÉLULA ÁREA ÁREA MÉDIA VOLUME PARCIAL VOLUME LIXO

m (m²) (m²) (m³) ACUMULADO (m³)

925 5.495,70          

930 16.857,15        11.176,43        55.882,13             52.249,79                     

935 20.598,02        18.727,59        93.637,93             139.801,25                   

940 10.901,65        15.749,84        78.749,18             213.431,73                    

 

Considerando demanda de 2042 toneladas diárias, a vida útil resultante será de 

cerca de 3,5 meses. 

 

2.3.2.3. Verificação da Estabilidade  

 

a) Seções de análise de estabilidade da região 

A seção definida para o maciço a ser implantado na área 2 representa a 

conformação dos taludes da face sul da Fase 1 do aterro sanitário de Curitiba até 

a cota 940m. 
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b) Resumo das análises efetuadas 

 

Os parâmetros adotados nas análises estão resumidos abaixo: 

  PARÂMETROS GEOTÉCNICOS UTILIZADOS  

Material Coesão  

Ângulo de 

Atrito Peso Específico Ru 

(Kpa) (º) (Kn/m3)  

Lixo existente 19 22 12 0,34 

Lixo a ser 

disposto 19 28 10 0,20 

Contato solo-

manta 8 26 10 - 

Solo Natural 35 30 18 - 

 

Os fatores de segurança mínimos resultantes das análises de estabilidades 

efetuadas podem ser observados a seguir: 

Situação Atual: 

SEÇÃO DE       

ANÁLISE 
FS mínimo 

Pressão Neutra Condição de 

Ruptura Lixo 02 (existente) 

A - Face Norte 2,12 0,34 
Superfície 

circular global 

A – Face Sul 1,72 0,34 
Superfície 

circular global 
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Situação após Reconformação: 

SEÇÃO DE        

ANÁLISE 
FS mínimo 

Pressão Neutra 
Condição de 

Ruptura Lixo 01 
Lixo 02 

(existente) 

A1 – Face Norte 1,90 0,20 0,34 
Superfície 

circular global 

A1 – Face Sul 1,72 0,20 0,34 

Superfície 

inferior 

localizada 

 

A seguir são apresentadas as seções de estabilidade, com indicação da superfície 

crítica avaliada: 
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2.3.2.1. 
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2.3.2.4. Sistemas de Proteção Ambiental 

 

Os sistemas de proteção ambiental a serem implantados na reconformação 

geométrica da Fase 1 do aterro sanitário terão a função de drenagem dos 

efluentes líquidos e gasosos formados no interior do maciço de lixo, bem como de 

drenagem das águas pluviais que incidirão sobre a área. 

 

A drenagem dos efluentes líquidos e gasosos estará associada à implantação de 

poços verticais drenantes e drenos horizontais internamente às células 

sequenciais, de maneira a, no sentido descendente, captar e esgotar os efluentes 

líquidos e, no sentido ascensional, captar e conduzir os efluentes gasosos. 

 

Essa concepção visa garantir efetivamente a ampla intervenção em toda a massa, 

minimizando a formação errática de bolsões de gases e líquidos. 

 

Os elementos de drenagem de chorume e gases a serem implantados no maciço 

serão conectados ao sistema existente e em operação de maneira a formar um 

sistema único e garantir o correto encaminhamento das vazões para o tratamento 

já implementado e regularizado. 

 

O sistema de drenagem superficial de águas pluviais a ser executado consiste, 

resumidamente, na implantação de canaletas a cada berma e de descidas 

hidráulicas transversais aos taludes com os devidos sistemas dissipadores 

intermediários. 

 

Da mesma maneira que o sistema de drenagem de efluentes, os elementos do 

sistema de drenagem superficial a serem implantados nesta Fase serão 
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conectados ao sistema existente e em operação de maneira a formar um sistema 

único e garantir o correto encaminhamento das vazões para descarte . 

 

As especificações técnicas dos elementos a serem implantados nesta Fase estão 

apresentadas em anexo. 
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2.3.2. 
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2.3.3. Área 3: Reconformação geométrica da porção oeste do aterro 

sanitário 

 

2.3.3.1. Conformação geométrica do aterro 

A reconformação geométrica da face oeste da Fase 1 do aterro sanitário 

Caximba consiste no retaludamento do maciço existente, uma vez que a região 

apresenta taludes abatidos devido aos processos de adensamento da massa 

de resíduos ocorridos ao longo do tempo.  

 

Para a execução das células de resíduos será implantado um dique de disparo 

na cota 905m, em solo compactado, especificamente detalhado nos desenhos 

de projeto. Está prevista a execução dos sistemas de proteção ambiental 

necessários, tais como impermeabilização de fundação, drenagens adequadas 

de efluentes líquidos e gasosos e drenagens superficiais de águas pluviais, de 

maneira a garantir a segurança da área em termos ambientais e geotécnicos. 

 

As células foram definidas com altura máxima de 5,0m, constituídas de lixo 

compactado e coberto com uma camada de solo argiloso com cerca de 20 a 30 

cm de espessura, nas células intermediárias, seguindo o padrão atualmente 

utilizado nas operações de aterramento, e 60 cm de espessura de solo 

compactado na cobertura final. 

 

A reconformação poderá se elevar até a cota 940m, com a execução de outras 

duas células de lixo de 5,0m de espessura, após a implantação da 

reconformação da Área 2, (maciço da Fase 1 do aterro existente) até a cota 

940m, criando assim espaço suficiente para a continuidade dos serviços de 

disposição dos resíduos. 
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As configurações finais da Área 3 do aterro sanitário Caximba podem ser 

visualizadas na figura a seguir. 
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2.3.3.2. Vida Útil 

 

De acordo com o quadro apresentado abaixo, a capacidade de disposição total de 

resíduos prevista para a nova área de disposição na porção oeste da gleba resulta 

em 293.868 m³.  

 

CÉLULA ÁREA ÁREA MÉDIA VOLUME PARCIAL VOLUME LIXO

m m² m² m³ ACUMULADO (m³)

905

910 9.199,54          4.599,77          22.998,85             21.503,92                     

915 12.867,56        11.033,55        55.167,75             73.085,77                     

920 16.274,47        14.571,02        72.855,08             141.205,27                   

925 16.196,54        16.235,51        81.177,53             217.106,25                   

930 16.642,56        16.419,55        82.097,75             293.867,65                    

 

 

Considerando demanda de 2042 toneladas diárias, a vida útil resultante será de 

cerca de 4,8 meses. 

 

Considerando, por outro lado, o alteamento do maciço até a cota 940m, a 

capacidade de disposição aumentará em 165.829 m³, prolongando a vida útil em 

cerca de 2,7 meses, conforme quadro abaixo. 

 

CÉLULA ÁREA ÁREA MÉDIA VOLUME PARCIAL VOLUME LIXO

m m² m² m³ ACUMULADO (m³)

930 20.917,10        

935 17.152,22        19.034,66        95.173,30             88.987,04                     

940 15.721,53        16.436,88        82.184,38             165.829,43                    
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2.3.3.3. Verificação da Estabilidade  

 

a) Seções de análise de estabilidade da região 

 

Foram definidas duas seções para a reconformação geométrica da porção oeste 

da Fase 1 do aterro existente, considerando o alteamento do maciço até a cota 

930m (seção A2) e até a cota 940m (seção A3). 

 

As considerações sobre as análises de estabilidade efetuadas para o alteamento 

sobre a Fase 3 do aterro sanitário Caximba, apresentado no item 2.3.1 deste 

memorial, quanto à configuração geométrica dos taludes, parâmetros geotécnicos 

e pressão neutra, bem como o programa e o método de análise utilizado, devem 

ser mantidas para o caso em análise.  

b) Resumo das análises efetuadas 

 

Os parâmetros adotados nas análises estão resumidos abaixo: 

  PARÂMETROS GEOTÉCNICOS UTILIZADOS  

Material Coesão  

Ângulo de 

Atrito Peso Específico Ru 

(Kpa) (º) (Kn/m3)  

Lixo existente 19 22 12 0,34 

Lixo a ser 

disposto 19 28 10 0,20 

Contato solo-

manta 8 26 10 - 

Solo Natural 35 30 18 - 
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Segue quadro resumo das análises de estabilidades efetuadas: 

 

Situação Atual: 

SEÇÃO DE       

ANÁLISE 
FS mínimo 

Pressão Neutra Condição de 

Ruptura Lixo 02 (existente) 

A - Face Norte 2,12 0,34 
Superfície 

circular global 

A – Face Sul 1,72 0,34 
Superfície 

circular global 

 

Situação após Reconformação: 

SEÇÃO DE         

ANÁLISE 
FS  

Pressão Neutra 
Condição de 

Ruptura Lixo 01 
Lixo 02 

(existente) 

A2 – Face Norte 

alteamento até cota 

930m 

1,71 0,20 0,34 
Superfície 

circular global 

A3 – Face Norte 

alteamento até cota 

940m 

1,54 0,20 0,34 
Superfície 

circular global 

A - Face Sul 1,72 0,20 0,34 

Superfície 

inferior 

localizada 

 

A seguir são apresentadas as seções de estabilidade, com indicação da superfície 

crítica de ruptura:  
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2.3.3.4. 
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2.3.3.4. Sistemas de Proteção Ambiental 

 

Os sistemas de proteção ambiental a serem implantados na reconformação 

geométrica da porção oeste terão a função de drenagem dos efluentes líquidos e 

gasosos formados no interior do maciço de lixo, bem como de drenagem das 

águas pluviais que incidirão sobre a área. 

 

A drenagem dos efluentes líquidos e gasosos estará associada à implantação de 

poços verticais drenantes e drenos horizontais internamente às células 

sequenciais, de maneira a, no sentido descendente, captar e esgotar os efluentes 

líquidos e, no sentido ascensional, captar e conduzir os efluentes gasosos. 

 

Essa concepção visa garantir efetivamente a ampla intervenção em toda a massa, 

minimizando a formação errática de bolsões de gases e líquidos. 

 

Os elementos de drenagem de chorume e gases a serem implantados no maciço 

serão conectados ao sistema existente e em operação de maneira a formar um 

sistema único e garantir o correto encaminhamento das vazões para o tratamento 

já implementado e regularizado. 

 

O sistema de drenagem superficial de águas pluviais a ser executado consiste, 

resumidamente, na implantação de canaletas a cada berma e de descidas 

hidráulicas transversais aos taludes com os devidos sistemas dissipadores 

intermediários. 

 

Da mesma maneira que o sistema de drenagem de efluentes, os elementos do 

sistema de drenagem superficial a serem implantados nesta Fase serão 
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conectados ao sistema existente e em operação de maneira a formar um sistema 

único e garantir o correto encaminhamento das vazões para descarte . 

 

As especificações técnicas dos elementos a serem implantados nesta Fase estão 

apresentadas em anexo. 
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2.3.4. CONCLUSÕES 

 

O aterro sanitário de Curitiba recebe o lixo gerado em 15 municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba, além daqueles gerados no próprio município. 

Atualmente, essa demanda resulta em cerca de 2042 toneladas diárias.  

 

As alternativas apresentadas de reconformação do aterro são necessárias 

visando o recondicionamento geométrico superficial em decorrência do extenso 

período operacional e perdas sucessivas de massa e recalques desenvolvidos, 

tornando imperioso serviços de renivelamento e correção. 

 

Em termos de segurança geotécnica, todas as alternativas e critérios avaliados 

apresentaram fatores de segurança final superiores a 1,50, plenamente 

aceitáveis. 

 

Quanto à vida útil remanescente do aterro sanitário de Curitiba até o seu 

fechamento, o quadro abaixo apresenta um resumo das estimativas de vida útil 

de acordo com a área de ampliação estudada. 

Área de ampliação Vida Útil 

Área 1: Continuidade de alteamento até a cota 940m 

sobre a      Fase 3 do aterro sanitário 
9 meses 

Área 2: Reconformação e elevação até a cota 940m 

sobre a Fase 1 do aterro sanitário 
3,5 meses 

Área 3: Reconformação geométrica da porção oeste do 

aterro sanitário até cota 930m 
4,8 meses 

Área 3: Reconformação geométrica da porção oeste do 

aterro sanitário da cota 930m até cota 940m 
2,7 meses 
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Dessa condição resulta uma capacidade complementar, contada de Maio/2009, 

da ordem de 20 meses e a conformação geométrica conforme a seguir 

apresentado. 
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3. COMPONENTE 2 - SELAMENTO SUPERFICIAL 

 

O selamento superficial a ser implementado durante a fase de encerramento do 

Aterro Sanitário de Curitiba, considerará a implementação de cobertura final com 

solo, que garanta a minimização de processos de infiltração, erosivos e o 

resguardo da cobertura sanitária após o fechamento. 

 

Nas áreas abrangidas pelos serviços de readequação geométrica de 

reconformação de consolidação, prevê-se a implantação de camada final de solo, 

com espessura de 50 centímetros, devidamente compactada com tratores de 

esteira. 

 

Nas demais áreas, remanescentes das operações anteriores do aterro sanitário, 

considerando a condição consolidada dessas regiões, em termos de cobertura de 

solo e vegetal e de biodegração dos resíduos, as atividades de manutenção 

desses locais visam fundamentalmente avaliar essas superfícies levantando 

eventuais correções.  

 

Eventuais outras ações complementares de cobertura superficial poderão vir a ser 

cogitadas e executadas em decorrência da implantação de projeto de captação e 

aproveitamento de biogás. 

 

 

4. COMPONENTE 3 - PLANO DE MANUTENÇÃO APÓS ENCERRAMENTO 

DO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS  

 

O Plano de Manutenção após o encerramento do Aterro Sanitário da Caximba, 

considera todas as ações que venham a ser necessárias para a garantia da 

integridade dos sistemas de cobertura, proteção, drenagem e acessos, também 

englobando todas as infra-estruturas de apoio em termos de instalações e 
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instrumentos de monitoramento geotécnico e ambiental, resguardando a 

continuidade das ações de controle do empreendimento, até a sua consolidação. 

 

Tipos de Manutenção: 

1. Sistema Viário; 
2. Paisagismo; 
3. Sistema de drenagem de chorume e gás;  
4. Sistema de Tratamento de Efluente; 
5. Sistema de Monitoramento Ambiental; 
6. Limpeza geral da área; 
7. Sistema de Monitoramento Geotécnico; 
8. Sistema de drenagem de águas superficiais 
9. Cercas, portões e as edificações. 
10. Manutenção das instalações operacionais existentes 
 

 

4.1. Manutenção do Anel Viário 

- A manutenção do sistema viário de acesso, e circulação intenamente do aterro, 

atendido pelo Anel Viário, deverá garantir a continuidade do tráfego de máquinas 

e equipamentos, para todas as atividades de manutenção, principalmente nos 

períodos chuvosos. 

 

4.2. Manutenção de Paisagismo 

 - A manutenção paisagística consistirá fundamentalmente no controle da 

integridade da cobertura vegetal, incluindo a cobertura de grama sobre as células 

visando o resguardo e continuidade da proteção  dos  solo s de cobertura final a 

eventos erosivos. 

 

4.3. Manutenção do Sistema de Drenagem do chorume e gás 

É importante que o sistema de drenagem do chorume e gás estejam operando 

corretamente. Para que isso ocorra é preciso:  

• Inspeções visuais periódicas no sistema de drenagem; 



                          PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

 

 

 

 

70 

 

• Remoção periódica do material depositado no fundo da caixa de 
passagem; 

• Avaliação dos recalques, identificação de eventuais deslizamentos nos 
sub-aterros; 

• Observar se o gás está sendo queimado. 

 

4.4. Manutenção de Sistemas de Tratamento de Efluentes 

Os serviços de manuntenção do sistema de tratamento de efluentes líquidos 

preconizado no encerramento do aterro deverão contemplar todas as atividades 

inerentes à garantia da continuidade e otimização da eficiência almejada pelo 

projeto, incluindo o sistema de wetlands e a infra-estrura de interconexão dos 

diversos compartimentos. 

 

4.5. Manutenção de Sistemas de Monitoramento Ambiental 

Todas as instalações constituintes e necessárias para a execução do 

monitoramento ambiental, incluindo os poços de coleta da malha atual de 

aquisição, bem como a garantia de acesso para a correta coleta, integração este 

plano de manutenção. A este plano, será também considerada a eventual 

efetivação de serviços de avaliação da qualidade dos poços, tomando por 

referência índices como a turbidez e outros parâmetros representativos, o que 

poderá suscitar operações de desenvolvimento ou complementação da malha 

existente. 

 

4.6. Manutenção da Limpeza geral da Área 

 A área do Aterro Sanitário deverá ser mantida limpa, roçada e capinada, 

garantindo que todas as instalações (escritório, oficina e almoxarifado) sejam 

mantidas na mais perfeita condição. 

 

4.7. Manutenção do Sistema de Monitoramento Geotécnico 

 O Sistema de Monitoramento Geotécnico deverá ser mantido após o 

encerramento das atividades de operação do Aterro. 
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Cuidados a serem tomados: 

• Proteção no entorno dos instrumentos de maneira a garantir sua 
visibilidade e acesso para leituras; 

• Evitar tráfego próximo destes instrumentos mesmo durante as atividades 
de manutenção; 

• A avaliação da funcionalidade em decorrência dos recalques e 
deslocamentos cumulativos ao longo do tempo de operação desse sistema 
instrumentos, durante o período de monitoramento após o encerramento, o 
que poderá suscitar eventual complementação ou substituição. 

  

4.8. Manutenção do Sistema de Drenagem de águas superficiais 

A manutenção do sistema de drenagem superficial consiste em seguir alguns 

passos importantes: 

• Verificação do Estado das Tubulações e Caixas 
Observar as tubulações enterradas, as caixas que se localizam sobre 

depósito de lixo, a presença de corpos estranhos e possíveis erosões 

laterais. É importante ficar atentos aos pontos de lançamento de água 

direto do solo, pois estes são focos potenciais de erosão. 

• Inversão no Sentido de Escoamento das Drenagens 
Eliminar as depressões muito violentas, através da execução de reaterros e 

a reexecução do sistema de drenagem, observando e aferindo o correto 

caimento. Essa medida pode não surtir efeito, sendo necessárias medidas 

mais drásticas, como execução de novos dispositivos de drenagem. 

• Quebra de Tubulações, canaletas etc. 
 Ocorre principalmente por depressões e erosões visto que em sua maioria 

trabalham por gravidade. Deve-se vistoriar constantemente estes 

equipamentos para evitar a sua quebra; caso ocorra, deve-se reaterrar 

para corrigir as depressões e reexecutar a drenagem. 

• Verificação do Estado das Canaletas 
Verificar as condições de escoamento das canaletas (rachão, concreto, 

pedra etc.) mantendo-as sempre desobstruídas. 
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• Depressões em Taludes e Bermas 
 Fazer inspeções mensais em todos os platôs, terraços, bermas, taludes, 

etc. a procura de possíveis danos. Se os mesmos ocorrerem, deve-se fazer 

um reaterro para restaurar as condições anteriores, evitando, 

principalmente, o acúmulo de água na superfície do Aterro. 

 

4.9. Manutenção das cercas e portões 

 Os portões e as cercas devem ser mantidos em perfeitas condições impedindo 

assim o acesso não autorizado ao Aterro Sanitário, mesmo após o encerramento.  

 

4.10. Manutenção das instalações operacionais existentes 

 

As instalações operacionais do Aterro Sanitário de Curitiba após seu 

encerramento serão mantidas, modificando sua utilização em razão da utilização 

prevista nessa etapa. 

 

Desta forma, prevê-se: 

• A desativação e remoção da balança, permanecendo a sua edificação de 

apoio como guarita de controle de entrada e saída do aterro. 

• Que a edificação atualmente destinada ao depósito de materiais (142 m2) 

poderá ter outros usos, servindo, por exemplo, de instalação de apoio para 

as atividades de educação ambiental e visitas orientadas. 

 

As demais edificações permanecerão inicialmente com os seus usos 

atuais, servindo de apoio para a manutenção do aterro, podendo futuramente ser 

desativadas ou destinadas a outros usos, conforme a necessidade. 

 

Em função das atividades de manutenção, monitoramento e demais uso 

desenvolvidos após o encerramento do recebimento de resíduos no aterro 

sanitário poderão ser necessárias novas instalações, neste caso as mesmas 

poderão ser projetadas e implantadas. 
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O Aterro Sanitário de Curitiba apresenta em sua fase de operação as 

seguintes instalações: 

• Área de pesagem dos resíduos que entram no aterro. A área apresenta, 

além da balança com capacidade de 60 toneladas, edificação de apoio em 

alvenaria, de 28 m2, para abrigo de equipamentos e funcionários. Segue 

foto. 

 
Foto balança 

 
 

• Edificação em alvenaria, de 133 m2, destinada à administração do aterro e 
ao refeitório e vestiário dos funcionários. Segue foto. 
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Foto prédio administração 

 

• Edificação em alvenaria, de 142 m2, destinada ao depósito de materiais 
utilizados na operação e manutenção do aterro. Segue foto. 
 

 
Foto depósito de materiais 

 
 
 

• Edificação em alvenaria, de 43 m2, destinada ao depósito de ferramentas 
utilizadas na manutenção de equipamentos. Segue foto. 
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Foto depósito de ferramentas 

 
 

• Edificação em alvenaria, de 18 m2, utilizada como depósito de óleo 
lubrificante. Segue foto. 
 

 
Foto depósito de óleo 
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• Edificação em alvenaria, de 11 m2, utilizada para abrigo de tanque aéreo 

de óleo diesel utilizado no abastecimento dos equipamentos que operam 
no interior do aterro. Segue foto. 
 

 
Foto abrigo do tanque de óleo  

 
 

• Edificação em alvenaria, de 51 m2, utilizada para o abrigo do gerador de 
energia elétrica e painel de controle. Segue foto. 
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Foto abrigo do gerador de energia 

 
 

• Edificações em alvenaria na área de tratamento físico-químico dos 
efluentes, destinadas ao controle/operação do tratamento, com 24 m2, e 
depósito de produtos químicos, com 33 m2 de área. Segue foto. 
 

 
Foto prédio de controle do tratamento físico-químico 
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5. COMPONENTE 4 – MONITORAMENTO AMBIENTAL  

 

O monitoramento ambiental do Aterro Sanitário de Curitiba contempla o  monitoramento 

de efluentes líquidos, águas superficiais e subterrâneas, o qual segue plano de 

amostragem com pontos de coleta pré-determinados, freqüência de amostragens e 

análises periódica e aplicação dos parâmetros específicos de referência, em especial a 

resolução 357/2005 do CONAMA. 

 

Após o encerramento do recebimento de resíduos no aterro sanitário, o monitoramento 

ambiental continuará sendo realizado mantendo-se os mesmos pontos de coleta, 

freqüência mensal e parâmetros no primeiro e segundo ano após esse encerramento. 

 

Nos anos subseqüentes, dependendo dos resultados obtidos no monitoramento, a 

freqüência das análises poderá ser reavaliada, mantendo-se, em princípio, os mesmos 

pontos de coleta e parâmetros analisados, conforme descritivo apresentado a seguir e 

mapas em anexo.  
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5.1. ANÁLISES DO EFLUENTE NO SISTEMA DE LAGOAS  

Parâmetros 
Tanque de 

Equalização 
(E1) 

Entrada Lagoa 
Aerada           
(E-2) 

Entrada Lagoa 
Facultativa 

(E-3) 

Saída Lagoa 
Facultativa 

(S-1) 
DBO  X X X X 
DQO X X X X 
DBO Solúvel X X X X 
DQO Solúvel X X X X 
Cloretos X  X  X  X 
Fluoreto X X X X 
Nitrogênio Amoniacal X  X  X  X 
Nitrogênio Total X X X X 
Nitritos X X X X 
Nitratos X X X X 
Sólidos Dissolvidos Totais X X X X 
Sólidos Dissolvidos Fixos X X X X 
Sólidos Dissolvidos Voláteis X X X X 
Sólidos Suspensos Totais X X X X 
Sólidos Suspensos Fixos X X X X 
Sólidos Suspensos Voláteis X X X X 
Sólidos Totais X X X X 
Sólidos Totais Fixos X X X X 
Sólidos Totais Voláteis X X X X 
Sólidos Sedimentáveis X X X X 
Óleos e Graxas X   X 
pH X X X X 
Oxigênio Dissolvido X X X X 
Temperatura X X X X 
Fosfato X X X X 
Fósforo Total X    
Sulfatos X X X X 
Fenóis X X X X 
Cianeto X X X X 
Arsênio X X X X 
Cádmio X X X X 
Chumbo X X X X 
Cobre Dissolvido X X X X 
Ferro Dissolvido X X X X 
Mercúrio X X X X 
Zinco X X X X 
Níquel X X X X 
Bário X X X X 
Cromo X X X X 
Prata X X X X 
Contagem Coliformes Totais  X X X X 
Contagem Coliformes Fecais X X X X 
Toxicidade Daphnia Magno    X 
Toxicidade Víbrio Ficheri    X 
 
FREQUÊNCIA: mensal para os parâmetros apresentados na tabela. 
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5.2. ANÁLISES DO EFLUENTE NA ETE  

Parâmetros 

Tanque de 
Equalização 

(Poço de 
Bombeamento) 

(E4) 

Saída 
Tratamento 

Físico-
químico          

(S-2) 

Saída 
Decantador 

(S-3) 

Reatores de Lodo 
Ativado e Retorno do 
Lodo Ativado 1,2,3  

(R-1,R-2, R-3,           
Rl-1, Rl-2 e Rl-3) 

DBO  X X X  
DQO X X X  
DBO Solúvel     
DQO Solúvel   X  
Cloretos   X  
Nitrogênio Amoniacal X X X  
Nitrogênio Total X X X  
Nitritos X X X  
Nitratos X X X  
Sólidos Totais X  X  
Sólidos Totais Fixos X  X  
Sólidos Totais Voláteis X  X  
Sólidos Sedimentáveis X  X  
Sulfetos   X  
Óleos e Graxas X  X  
Ph X X X  
Oxigênio Dissolvido X X X  
Temperatura X X X  
Fosfato X  X  
Sulfatos X  X  
Arsênio X X X  
Cádmio X X X  
Chumbo X X X  
Cobre Dissolvido X X X  
Ferro Dissolvido X X X  
Mercúrio X X X  
Zinco X X X  
Níquel X X X  
Bário X X X  
Cromo X X X  
Prata X X X  
Selênio   X  
Tricloroeteno   X  
Clorofórmio   X  
Tetracloreto de Carbono   X  
1,1 Dicloroeteno   X  
Fluoreto   X  
Cianeto   X  
Fenóis   X  
Boro   X  
Contagem Coliformes Totais    X  
Contagem Coliformes Fecais   X  
Toxicidade Daphnia Magno   X  
Toxicidade Víbrio Ficheri   X  
Sólidos Suspensos Fixos    X 
Sólidos Suspensos Totais    X 
Sólidos Suspensos Voláteis    X 
FREQUÊNCIA: mensal. 
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5.3. ÁGUAS SUPERFICIAIS: 

  

Pontos de coleta 
 

♦ Rio Iguaçu a Montante do lançamento 

♦ Saída da Cava - lançamento 

♦ Rio Iguaçu a Jusante do lançamento 

♦ Nascentes: N1, N2 e N3  
 

Parâmetros: DBO  

DQO 
Cor 
Turbidez 
Alcalinidade Total 
Sólidos Totais 
Nitrogênio Total 
Nitrito 
Nitrato 
Oxigênio Dissolvido 
pH 
Temperatura 
Óleos e Graxas 
Fósforo Total 
Alumínio 
Arsênio 
Bário 
Cádmio 
Cálcio 
Chumbo 
Cobre 
Cromo 
Estanho 
Ferro 
Magnésio 
Manganês 
Mercúrio 
Níquel 
Prata 
Zinco 
Coliformes Totais e Fecais 
Toxicidade Daphnia Magno 
Toxicidade Víbrio Ficheri 
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5.3.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS – SISTEMA DE WETLANDS 

Pontos de Coleta::  

� entrada e saída do efluente no sistema WETLAND; 

� dentro das WETLANDS 01, 03 e 04; 

� e  4 pontos no interior das  LAGOAS na área de recuperação.  

Parâmetros:  

� DBO e DQO 
� Cloretos 
� Fluoreto 
� Sólidos Dissolvidos Totais 
� Sólidos Suspensos Totais 
� Sólidos Totais 
� Sólidos Sedimentáveis 
� Nitrogênio Amoniacal 
� Nitrogênio Total 
� Óleos e Graxas 
� Fosfato 
� Fósforo Total 
� Sulfatos 
� Fenóis 
� Cianeto 
� Arsênio 
� Cádmio 
� Chumbo 
� Mercúrio 
� Zinco 
� Cobre 
� Níquel 
� Bário 
� Cromo 
� Prata 
� Coliformes Totais e Fecais 
� Ferro Dissolvido 
� Cobre Dissolvido 
� Toxicidade Dahnia magna 
� Toxicidade Víbrio fischeri. 

FREQUÊNCIA:  Mensal 
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5.4. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: 

 
Pontos de Coleta: são 9 (nove) Poços de monitoramento (P-1, P-2A, P-2B, P-2C, P-3, P-4, 

P-5, P-6, P-7). 
 

Parâmetros: DBO  

DQO 

Alcalinidade Total 

Sólidos Totais 

Dureza Total 

Nitrogênio Total 

Fósforo Total 

Alumínio 

Prata 

Arsênio 

Bário 

Cádmio 

Cromo 

Ferro Dissolvido 

Cobre Dissolvido 

Manganês 

Níquel 

Chumbo 

Estanho 

Zinco 

Mercúrio 

Cálcio 

Magnésio 

Coliformes Totais e Fecais 

 

FREQUÊNCIA:  Mensal 

 

Os pontos de monitoramento estão indicados nas plantas em anexo  
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6. COMPONENTE 5 - MONITORAMENTO GEOTÉCNICO  

 

 O monitoramento geotécnico do aterro encerrado terá por objetivo analisar 

o comportamento do maciço, em termos de recalques e deslocamentos 

característicos e pontuais, e constituindo instrumento que permita identificar 

eventuais feições diferenciadas ou de tendência de redução da estabilidade global 

ou local do maciço e seus taludes. As informações advindas do monitoramento 

geotécnico orientarão os serviços de conservação e manutenção, permitindo a 

adoção de medidas preventivas e corretivas em eventuais áreas afetadas ou 

potenciais. 

 O monitoramento geotécnico será realizado por meio de vistorias 

sistemáticas e periódicas e através da utilização de uma rede de instrumentação 

constituída por marcos superficiais, inclinômetros e piezômetros. Atualmente o 

Aterro Sanitário de Curitiba – Caximba apresenta 10 marcos superficiais, 10 

inclinômetros e 25 piezômetros, cuja localização está apresentada em prancha 

anexa.  

 Com a implantação do Plano de Encerramento, que englobará as obras de 

reconformação geométrica de consolidação, está prevista a implantação de novos 

instrumentos, conforme os respectivos projetos. 

 O comportamento e a segurança do maciço avaliado à luz desse 

monitoramento geotécnico, dará indicações das magnitudes e velocidades de 

recalques e deslocamentos ao longo do tempo, que subsidiarão a decisão de 

instalação de eventuais investigações específicas e a exposição do grau de 

segurança a cada instante após o encerramento, informações essas que deverão 

ser consideradas no posicionamento da efetiva estabilização e consolidação do 

aterro, servindo de indicador orientador para eventual fase de captação e 

aproveitamento de biogás, como de decisão quanto a eventual uso futuro 

possível. 
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7. COMPONENTE 6 – SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES  

O sistema de tratamento dos efluentes líquidos do Aterro Sanitário de Curitiba 

contempla um sistema de lagoas de estabilização para uma parcela dos efluentes 

produzidos nas Fases II e III (mais recente) e uma Estação de Tratamento de Efluentes 

composta por tratamento físico químico e de lodos ativados que recebe os efluentes 

provenientes da Fase I do aterro (mais antiga). 

O efluente captado pelo sistema de drenagem nas Fases II e III do aterro é 

encaminhado ao sistema de lagoas de estabilização, passando primeiramente por um 

desarenador, pela calha de Parshall, onde tem sua vazão medida diariamente, e sendo 

conduzido à Lagoa de Equalização. Esta lagoa possui um aerador que funciona como 

misturador com a finalidade de facilitar a homogeneização do efluente. Em seguida o 

chorume é conduzido para duas lagoas em paralelo, que antigamente funcionavam como 

anaeróbias, e que após obras de adequação realizadas em 2008, em consenso com o 

IAP, receberam aeradores e passaram a ser aeradas. Em seguida o efluente passa para 

a lagoa facultativa. Após a saída da lagoa facultativa, passa por uma antiga cava de 

exploração mineral e é lançado no Rio Iguaçu. 

Já a ETE - Estação de Tratamento de Efluentes – recebe o efluente proveniente 

da Fase I (maciço mais antigo) e é composta por um tanque de equalização, uma 

estação de bombeamento e pela estação de tratamento propriamente dita. O efluente é 

encaminhado ao tanque de equalização (construído em 2008), captado por bomba e 

encaminhado à ETE. Na ETE o efluente passa por um tratamento físico-químico à base 

de oxidante e segue para o sistema de tratamento de Lodos Ativados e Decantadores 

Secundários.  

Após as obras de adequação realizadas em 2008, em consenso entre a SMMA e 

o IAP, o efluente dos decantadores secundários passou também a ser encaminhado para 

a entrada da lagoa facultativa, juntando-se ao efluente proveniente das fases mais 

recentes do aterro. 

No sistema composto pelas lagoas de estabilização, verificou-se que houve 

aumento da eficiência da remoção média de DBO após as modificações implementadas 

em outubro de 2008, que é evidenciado a partir de janeiro de 2009 quando o efluente 

atingiu o tempo de detenção parcial nas lagoas de equalização e aeradas. 

Em 2008 a média de remoção de DBO na lagoa aerada (que antes das 

modificações era lagoa anaeróbica) era de 24,88%, passando nos primeiros 5 meses de 

2009 para 62,46%.  
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No mesmo intervalo de tempo a média de remoção de DBO no tanque de 

equalização e no sistema total passaram respectivamente 14,49% para 26,12% e de 

73,17% para 86,27%.  

Somente a lagoa facultativa ainda não apresentou aumento de sua eficiência, a 

qual espera-se que ocorra quando for completado o tempo de detenção do efluente 

nesta.  

Com as melhorias obtidas e considerando as cavas como parte do sistema de 

tratamento, o lançamento dos efluentes atende aos padrões exigidos pelo IAP, conforme 

apresentado na tabela abaixo.   

 

 

TABELA - DBO E DQO ANTES DO LANÇAMENTO NO RIO IGUAÇU 

 

Mês 

DBO 

lançamento 

DBO 

IAP 

DQO 

lançamento 

DQO 

IAP 

mg O2/l 
mg 

O2/l 
mg O2/l mg O2/l 

Maio/08 2,72 100 368,00 150 

Jun/08 5,03 100 46,46 150 

Ago/08 37,2 100 117,30 150 

Set/08 74,87 100 91,63 150 

Dez/08 9,29 100 33,16 150 

Média 25,82 100 131,31 150 

Fev/09 13,64 100 54,54 150 

Abr/09 10,08 100 32 150 

Média 11,86 100 43,27 150 

 

Anteriormente ao encerramento do recebimento dos resíduos no aterro sanitário, será 

implantado o sistema de wetlands como complemento ao sistema de tratamento de 

efluentes. 

 

Desta forma, a atividade de tratamento dos efluentes líquidos, que será mantida, operada e 

monitorada contará com o sistema de lagoas, sistema físico químico e sistema de wetlands. 

 

O encerramento das atividades de tratamento de efluentes líquidos ocorrerá quando o 

monitoramento indicar resultados que demonstrem que não há necessidade de manutenção 

do tratamento.  
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8. COMPONENTE 7 – SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

GASOSOS  

 

8.1. Projeto de aproveitamento do Biogás 

 

O aterro sanitário de Curitiba possui sistema de drenagem de gases, com tubulações 

verticais, interligadas à drenagem horizontal de lixiviados, sendo o gás capturado 

conduzido ao topo de drenos verticais onde é realizada a queima, com a finalidade de 

reduzir as emissões atmosféricas e minimizar o odor.  

 

A captura e queima monitorada do gás de aterro, também chamado biogás, possibilita a 

obtenção de Certificado de Redução de Emissões (CRE), negociáveis no mercado 

internacional como créditos de carbono, além do potencial de produção de energia 

elétrica, ou outra forma de aproveitamento como o uso em fornos de olarias cujo 

potencial deve ser considerado, no caso específico do aterro sanitário de Curitiba em 

razão das atividades instaladas nas proximidades. 

  

O município de Curitiba, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, desenvolveu 

estudos para o aproveitamento do biogás produzido no Aterro Sanitário de Curitiba, como 

Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), no âmbito do Protocolo de 

Quioto, concluindo pela viabilidade do projeto, mesmo com o encerramento do Aterro 

Sanitário. 

 

O volume de créditos de carbono que poderá ser obtido pelo projeto de MDL no Aterro 

Sanitário de Curitiba foi estimado a partir da capacidade de destruição de metano, dada a 

melhor tecnologia disponível, entendida como sendo de 80% do total produzido pelo 

aterro, deduzido do metano destruído por uma atividade passiva de queima de gás no 

aterro (queima realizada atualmente), admitida conservadoramente como sendo de 25%, 

de acordo com a metodologia consolidada ACM0001.  

 

Para o Projeto de MDL do Aterro Sanitário da Caximba, considerou-se um cenário de 

produção com a utilização do modelo de decomposição de resíduos sólidos de primeiro 

grau, utilizado normalmente para estimar o volume de gases contidos em aterros 

sanitários, que consta da metodologia consolidada ACM0001. 
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Como fator de performance mais provável, utilizou-se um redutor de 30% sobre o 

resultado obtido conforme, fator este que tem sido alcançado nos projetos já em 

execução.  

 

De acordo com as estimativas consideradas no estudo, sendo iniciado em 2010, até o 

ano de 2028 o Aterro Sanitário de Curitiba terá destruído o total aproximado à  3.500.000 

tCO2eq, durante o período de execução do projeto. 

 

Durante as operaçoes complementares do aterro sanitário, até o seu encerramento, o 

sistema de drenagem e queima de gases continuará sendo implantado, de acordo com o 

projeto do aterro e monitorado para evitar a extinção das chamas pelo vento, garantindo 

a eliminação de seus elementos e traços odoríficos e combustíveis, através da utilização 

de queimadores tipo "flare", instalados nas extremidades dos drenos verticais. 

 

O aterro sanitário possui diversos queimadores instalados e até o seu encerramento 

serão implantados queimadores complementares a cada etapa dos serviços de 

reconformação geométrica e consolidação. 

 

Com a implantação do projeto de captação e uso do Biogás, a rede de drenagem 

existente será aproveitada e ampliada, direcionando os gases capturados para a queima 

em um único ponto, sendo medida a quantidade de gás direcionada para a queima, com 

a finalidade de comprovar a quantidade de emissões reduzidas, para efeito de 

recebimento dos créditos de carbono. 

 

Com o início do projeto de aproveitamento do Biogás haverá o aumento da captura e 

queima do gás do aterro, minimizando as emissões odoríferas. Além disso, as atividades 

de manutenção das instalações físicas, passarão a ser responsabilidade do executor 

desse projeto específico, com plano de ação previsto para o prazo do projeto (21 anos). 

 

A integração do projeto de aproveitamento do Biogás com as demais ações previstas 

para o encerramento da operação do aterro sanitário da Caximba é apresentada no 

cronograma físico, ao final deste documento. 
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9. COMPONENTE 8 – USO FUTURO DA ÁREA 

 

O uso futuro da área, após o encerramento do recebimento dos resíduos sólidos, 

deverá ser compatibilizado com as demais atividades do aterro sanitário que 

continuarão sendo realizadas, quais sejam o tratamento dos efluentes 

líquidos, a estabilização da geração ou aproveitamento do biogás, a 

estabilização geotécnica e de recalques e ainda as atividades de 

monitoramento ambiental. 

 

Desta forma, o uso do aterro sanitário no período do encerramento do 

recebimento dos resíduos, até o encerramento das demais atividades, será 

restrito à atividades de pesquisa e educação ambiental mediante visitas 

orientadas e aproveitamento do Biogás. 

 

Para tanto, as medidas a serem implementadas, no sentido de possibilitar esta 

forma de utilização referem-se à 

 

9.1. Isolamento da área 

 

A área do aterro sanitário deverá ser isolada em todo o seu entorno, da forma 

mais natural possível. Nesse sentido, é previsto o isolamento das área com uma 

cortina arbórea circundando todo o terreno, o que deverá ser executado em 

conformidade com a reconformação geométrica, com o uso de espécies nativas e 

manutenção da vegetação existente.  

 

9.2.  Recomposição vegetal e paisagismo 

 

Com o propósito de manter a área recuperada o mais harmonizada possível com 

o meio ambiente local e mitigar o impacto visual causado pela existência da área 

do Aterro, será executada adequação paisagistica, em consonância com as 

necessidades de isolamento e os demais usos. 
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10.  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba é a instituição responsável 

pela  execução das ações previstas neste Plano, podendo realizá-las diretamente 

ou de forma terceirizada, sendo que em qualquer das situações, manterá o  

acompanhamento e fiscalização da implantação do empreendimento , garantindo 

sua qualidade, esclarecendo todas as dúvidas que surgirem durante a execução e 

fazendo todas as adaptações e/ou modificações que se fizerem necessárias nos 

respectivos projetos.  
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ANEXO I 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. Execução de Aterro Compactado 

O desenvolvimento dos trabalhos de aterro propriamente dito, tem como 

referência básica executar dique em solo compactado, nos locais definidos pelos 

projetos. 

 

Anteriormente ao inicio destes trabalhos, todos os serviços de remoção vegetal, 

limpeza do terreno e drenagem provisória das águas pluviais já deverão estar 

concluídos, ao menos no trecho de interface operacional. 

 

O controle geométrico dos volumes de retirada e reaterro de solos  será verificado 

por meio de aparelhos topográficos, observando os alinhamentos, cotas e 

inclinações dos taludes, previamente determinados quando do término dos 

trabalhos de limpeza do terreno. 

 

Basicamente nos trabalhos onde se prevê o lançamento de camadas 

sobrepostas, os mesmos serão iniciados pelas pontas mais baixas, tendo uma 

preocupação no planejamento do tráfego dos equipamentos de lançamento sobre 

a praça de compactação, de modo a distribuir uniformemente seus esforços sobre 

a área, evitando-se a formação de sulcos e/ou a super-compactação dos 

materiais. 

 

O solo a ser utilizado nos aterros será proveniente das áreas de escavação 

licenciadas e terá camadas de 0,30 m, lançado por meio de caminhões 

basculantes, paralelamente ao eixo longitudinal do aterro com a superfície 

inclinada transversalmente (4%), o que permitirá que se drene superficialmente as 

águas pluviais. 

 

O espalhamento será feito através de tratores de esteira, atentando para a 

necessária distribuição uniforme, de modo a evitar a formação de sulcos. 
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Considerando concluídos e satisfatórios os trabalhos de espalhamento e 

homogeneização, as camadas do solo a compactar terão espessuras iguais a, 

aproximadamente, 0,25m. Os serviços de compactação serão realizados por meio 

das passadas do rolo compactador tipo Tamping, com base em ensaios 

laboratoriais. 

 

Durante a evolução dos trabalhos de compactação, as passagens do 

equipamento compactador, observando uma velocidade de 5 Km/h, não serão 

necessariamente sobrepostas, lembrando entretanto que será obedecida uma 

distância menor do que aquela entre duas filas consecutivas das lagartas do 

equipamento compactador. 

 

No caso de se prever chuvas, a praça compactada será rapidamente selada com 

auxílio de um rolos lisos. 

 

As camadas a serem compactadas estarão necessariamente nas faixas de 

umidade de Projeto (de 0,98 a 1,02 da umidade ótima do material, referida à 

energia normal de compactação), observando que aquelas que se tornarem muito 

úmidas serão arejadas por meio de escarificadores das motoniveladoras ou grade 

de discos (tracionada por tratores de pneus). As superfícies muito secas serão 

escarificadas e umedecidas por caminhões irrigadeira. 

 

O grau de compactação mínimo das camadas compactadas será de 98% do PN, 

avaliado conforme determinado na Norma NBR - 7182 - Solo: Ensaio de 

Compactação. 

 

O controle geométrico será desenvolvido com base em levantamentos 

topográficos das seções transversais acabadas, respeitando desvios menores 

que 0,05 m. 

 

O controle de compactação no campo será efetuado por intermédio de ensaios 

tipo Hilf-Proctor, executados em um número mínimo de 1 ensaio a cada 1000 m3, 

sem reuso do material. 
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Para balizamento do controle de compactação, serão executados ensaios de 

compactação Proctor Normal no mínimo a cada 2.500 m3 e sempre que se tiver 

materiais diferenciados ou a critério da Fiscalização. Esses ensaios serão 

executados com no mínimo 5 pontos e sem reuso do material. 

 

 

2. Geomembrana em PEAD 2mm 

A área de aplicação da manta será como o estabelecido nos desenhos de projeto. 

Previamente à instalação, a área deverá ser liberada pela Fiscalização que 

determinará, onde necessário, a correção de irregularidades e a retirada de 

eventuais materiais pontiagudos. 

 

Deverá ser utilizada geomembrana texturizada com a máxima largura possível de 

modo a minimizar o número de emendas. As geomembranas deverão ser 

estocadas no canteiro dentro de sua embalagem original. 

 

O local de estocagem deverá ser abrigado para proteção aos raios ultravioleta. 

Durante as operações de carga, descarga e transporte das bobinas deverão ser 

tomadas precauções para evitar danos ao envelope protetor. 

 

O corte da geomembrana, quando necessário, deverá ser feito empregando 

equipamentos definidos pelo fabricante. O quadro 3, a seguir apresenta as 

propriedades físicas da geomembrana que será utilizada. 
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Quadro 3: Propriedades da geomembrana de PEAD 

Propriedade  Unidade  

Valore
s 

Mínimo
s  

Métodos de Ensaio  

Densidade a 23º C 
G/cm3 G/10 

min 
0,945 DIN 53479 

Índice de fluidez N/mm2 0,4 
DIN 53735 (5 KG/190º C) 

ASTM D-1238 Condição P 

Tensão de tração N/mm2 22 DIN 53455 ASTM D-638 

Resistência à ruptura N/mm2 32 
Velocidade de ensaio 50 

mm/min 

Alongamento na ruptura % 700 - 

Módulo de elasticidade na 

flexão 
N/mm2 750 DIN 53477 

Tensão limite de flexão N/mm2 28 DIN 53452 

Dureza Shore D - 55 
ASTM D-2240 

DIN 53505 

Resistência ao impacto 

com entalhe 
J/mm2 - DIN 53453 

Faixa de fusão ºC 124 Microscópio de Polarização 

 

Caso durante os serviços de instalação ou manuseio da geomembrana surgirem 

rasgos ou furos na mesma será soldado sobre a parte danificada um pedaço de 

manta (manchão) com dimensões que ultrapassem as bordas do rasgo/furo em 

cerca de 30 cm para cada lado. 

 

A união de geomembranas será realizada por processo de soldagem definido pelo 

fabricante. Esta soldagem será feita através de maquinas apropriadas para 

garantir a perfeita transmissão de esforços. As emendas serão feitas no próprio 

local de instalação da geomembrana. 

 

As emendas transversais à dimensão principal da geomembrana, em faixas 

adjacentes, deverão ser desencontradas em pelo menos 2,0 m. 
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As geomembranas serão sempre ancoradas em trincheira. 

 

Todos os serviços relacionados aos procedimentos de instalação deverão estar 

rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante. 

 

Será evitado, durante a instalação e manuseio da geomembrana, qualquer tipo de 

poluição (lama, óleo, solventes) sobre a mesma, sob o risco de perda de sua 

eficiência. 

 

Deverão ser tomados cuidados especiais com a drenagem na área de instalação 

de modo a evitar o acúmulo e a formação de depósitos ou lâminas d'água e 

detritos prejudiciais ao comportamento da geomembrana. 

 

As trincheiras de ancoragem deverão estar isentas de lama e finos em suspensão 

na água. 

 

A geomembrana será transportada e entregue em embalagens livres de 

quaisquer elementos contundentes que possam danificá-la. 

 

As propriedades físicas da geomembrana deverão ser determinadas pelos 

métodos de ensaio relacionados no quadro 3, acima.  

 

As propriedades deverão ser determinadas para cada rolo fornecido. Para tanto, 

deverá ser colhida uma amostra de geomembrana com dimensões suficientes 

para execução dos ensaios especificados. 

 

Os ensaios deverão ser executados em laboratório apropriado e idôneo e os 

testes aprovados pela Fiscalização. 

 

No campo, a integridade das emendas deverá ser testada com injeção de ar 

comprimido, conforme procedimento aprovado pela Fiscalização. 
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3. Drenagem de Líquidos Percolados 

 

a) Drenos de Chorume 

Os drenos de chorume consistirão em drenos horizontais e transversais, podendo 

se constituir em "drenos cegos", com seção drenante somente em rachão, ou 

composto de rachão e tubos de PEAD perfurado, com área hidráulica de acordo 

com o tipo de dreno a ser implantado, conforme detalhado nos desenhos de 

projeto.  

 

A execução em cada dreno será através da escavação de valas, nas posições 

indicadas nos desenhos de projeto, com escavadeiras hidráulicas, até atingir a 

cota de instalação preconizada. 

 

Seqüencialmente, o rachão será lançado de maneira a obter uma seção uniforme 

como apresentado no projeto. No caso de drenos constituídos de rachão e tubos 

de PEAD, deverá ser verificado o nivelamento do fundo da vala de maneira a 

manter as declividades necessárias de escoamento. O trecho remanescente da 

vala deverá ser reaterrado com lixo ou solo, de acordo com o detalhe específico 

de cada dreno, até atingir a cota de o topo. 

 

Atenta-se às instalações de mantas geotêxtil e em PEAD anteriormente ao 

lançamento do material granular nos drenos onde esses materiais se fizerem 

necessários, de acordo com o estabelecido nos desenhos de projeto. 

 

b) Poço Drenante Vertical  

Os poços de drenagens constituir-se-ão em drenos verticais circulares com 

diâmetro externo de 1,60 m, compostos por um tubo de concreto armado 

perfurado com diâmetro interno de 0,40 m, envolto por uma camada anelar de 

rachão de 0,60 m de espessura. Para a contenção do rachão deverá ser instalada 

tela metálica do tipo Telcon Q335, ou similar. 
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O dreno será executado previamente à célula, devendo-se instalar uma pilha 

drenante perimetral no entorno do poço com o objetivo de, quando da escavação 

da "concha" da escavadeira, na execução dos drenos horizontais, se garanta a 

interceptação do rachão e a efetiva ligação hidráulica dos elementos drenantes, 

devido ao alcance circular da escavação. 

 

A base do dreno deverá se estender até a fundação do aterro, onde se instalará 

uma placa de base em concreto armado ou outra solução aprovada pela 

fiscalização. 

 

A função do poço drenante é a de drenar ascencionalmente os gases e de forma 

descendente os efluentes líquidos até os drenos de fundação. 

 

A tela perimetral tipo Telcon, ou similar, tem a função de confinamento executivo 

e garantia de continuidade do dreno. 

 

A mesma deverá ser amarrada tanto nos segmentos verticais, de modo a evitar o 

risco de fogo face às vazões efluentes de gases no caso de soldagem no local. 

 

A seção perimetral drenante (coroa) tem a função de captação, dreno condutor e 

de modo a conferir uma inércia que, associada à tela, garantam a continuidade do 

dreno. 

 

5. Drenagem de Águas Pluviais 

 

a) Canaletas  

As canaletas de berma deverão ser executadas com seção triangular, em 

concreto simples, diretamente apoiado sobre as camadas de cobertura em cada 

berma, dotada de segmentos sequenciais com inúmeras juntas a cada cerca de 

1,50 metros. Nessa condição cada segmento, estando intimamente apoiado e 

ancorado sobre a superfície do terreno de cada berma, acaba por acompanhar os 

recalques desenvolvidos, com as juntas impedindo o colapso dos vários trechos.  
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Essa seção transversal triangular permitirá a fácil execução e manutenção da 

seção hidráulica, além de otimizar a afluência das vazões dos taludes e das 

superfícies das bermas, com declividade transversal dirigidas para as mesmas. 

 

Antes do início de execução das canaletas deverá ser efetuado o serviço 

topográfico de avaliação da conformação longitudinal e transversal das bermas 

que indicará a necessidade de execução de capeamento complementar  ou 

escavação de regularização da camada de selo em solo, de maneira a garantir as 

declividades mínimas de projeto. Já nesta etapa será efetuada a avaliação e 

correção das espessuras das camadas de cobertura de modo que após os 

serviços de escavação de conformação das canaletas se garanta as espessuras 

mínimas de selo subjacente.  

 

b) Canaleta Triangular em Grama 

No platô de configuração final poder-se-á considerar a execução de canaletas 

triangulares em grama, compatíveis com o tratamento ambiental do 

empreendimento. As canaletas em grama terão seção hidráulica triangular, com 

30 cm de altura e 150 cm de largura, estabelecendo uma declividade de 1V:2,5H 

em suas paredes. 

 

c) Descidas d’água nos Taludes 

As descidas d’água nos taludes têm o objetivo de captação das vazões 

provenientes das canaletas sendo, portanto, de vital importância a sua locação e 

distribuição em posições de recalques significativos do aterro, de maneira que se 

garanta a afluência das canaletas e se minimize as ocorrências de inversões de 

declividade. 

 

A solução para esses canais será através da implantação de descidas em colchão 

tipo reno, ou similar, sobre os taludes, de maneira que consiga absorver as 

movimentações de recalques e deslocamentos verificados nos maciços de lixo a 

partir da simples reconformação de apoio sobre a superfície, sem a perda de 

continuidade, formação de descolamentos, etc. 
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Estas descidas sobre os taludes serão implantadas a partir da superposição de 

colchões sucessivos de modo que se garanta a formação de degraus. Estes 

degraus provocam a dissipação gradual da energia cinética e controle das 

velocidades. 

 

A dissipação em descidas em gabião como a em apreço foi estudada através de 

ensaios no laboratório da Bureau of Reclamation, Denver, Colorado. 

 

Nos taludes serão executadas travessias associadas a dissipadores de energia 

para cada lance de berma, consistindo, de maneira geral, em dissipadores 

trapezoidais conforme indicado no projeto. As rampas laterais deste dissipador 

terão inclinações da ordem de 1V:8H, de maneira a permitir a passagem de 

equipamentos de manutenção sem malefícios ao elemento hidráulico. Este 

dissipador trapezoidal será executado através de colchões reno e gabiões caixa, 

tendo no trecho jusante uma soleira para controle da vazão de saída ao próximo 

segmento de descida e, além disto, a formação de um colchão d’água dissipador 

adicional. 

 

Nestes trechos de berma poderá se optar, sempre que houver dificuldades para a 

implantação do dissipador trapezoidal, pela execução de caixas retangulares com 

paredes em gabião caixa, sendo a travessia garantida através da colocação de 

pranchões de madeira ou elementos pré-moldados de concreto. 

 

A implantação consistirá na execução da escavação mecânica e manual de vala, 

que, invariavelmente, acabará por expor o lixo; a remoção do material escavado 

para as frentes de disposição de resíduos; a implantação de camada de solo 

argiloso compactado com espessura não inferior a 40 centímetros; a implantação 

de manta geotêxtil e a implantação dos colchões tipo reno com a regularização da 

superfície de contato com a manta com brita nº2. 

 

d) Canal Perimetral em Alvenaria 

Estes elementos deverão ser implantados na drenagem perimetral do aterro 

sanitário ou em outras regiões indicadas no projeto, quando assentes sobre 
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terreno natural, com a função de coleta das vazões afluentes das descidas d’água 

nos taludes e encaminhamento aos trechos de jusante. 

 

Consistirão de canais retangulares a serem implantados no pé dos taludes finais, 

apoiadas em terreno natural. Estes canais poderão ser providos de degraus em 

trechos que apresentarem declividades elevadas. 

 

Levando em conta a conformação em terreno natural, não estarão sujeitos a 

grandes deformações de fundação e, deste modo,  podendo ser rígidos, 

executados com fundo em concreto armado e paredes de alvenaria de blocos de 

concreto, prevendo-se cintas e pilaretes em concreto armado, se necessário. 

A execução consistirá na seguinte seqüência de operações: escavação mecânica 

de vala trapezoidal, regularização manual dos taludes e fundos, verificação 

topográfica das declividades longitudinais com eventuais compatibilizações à 

conformação remanescente das terraplanagens gerais, execução de lastros de 

brita ou concreto magro, seguidas de todas as operações de implantação da 

estrutura de concreto armado. 

 

e) Travessia por Bueiros 

Serão necessárias travessias com tubos de concreto armado nas passagens dos 

acessos perimetrais do aterro, nos acessos de carretas, coletores ou 

equipamentos de operação ou manutenção, que invariavelmente poderão 

interceptar linhas principais de descida hidráulica. 

 

Desta maneira garantir-se-á a eficiência de tráfego, sem prejuízo da operação do 

aterro e dos veículos. 

 

As vazões a montante deste trecho serão coletadas com dissipação de energia 

em caixas dissipadoras construídas em gabiões caixa, ou em caixas de 

passagem de alvenaria armada. 

 

As travessias serão executadas através da escavação de valas, conforme 

dimensões especificadas em projeto, a regularização do fundo, a execução de 
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lastros e berços em brita e/ou concreto magro, com a posterior instalação das 

tubulações e o reaterro final da vala com solo compactado. 

 

As escavações das valas poderão, no caso de eventuais travessias no maciço 

sanitário, interceptar o lixo, devendo-se encaminhar todo o material às frentes de 

descarga. 

 

Em função de eventuais comportamentos diferenciados no caso de travessia no 

maciço sanitário com bolsões heterogêneos, deverá se garantir uma declividade 

mínima de maneira a se evitar inversões de declividade. 

 

Os tubos deverão ser em concreto armado Classe PA-2 ou PA-3, em função do 

tráfego pesado em consideração, em conformidade com o indicado no projeto. 

 

f) Caixa de Passagem em Alvenaria Estrutural 

O aterro sanitário resulta com a conformação de seus taludes e bermas em 

sucessão de trechos ora lineares, ora curvos, função da geometria necessária à 

otimização necessária ao aproveitamento máximo do local. 

 

Além disto, deverão resultar vários trechos com travessias, passagens de berma 

a berma, travessias de acessos com sarjetões e mudanças de seção hidráulica 

que exigirão a instalação de caixas de passagem que garantam a mudança de 

direção ou de nível sem prejuízo ao funcionamento hidráulico das canaletas e 

tubos, evitando a ocorrência de fugas sistemáticas que podem gerar erosões 

progressivas. 

 

Desta maneira a sua instalação será determinada pelo estabelecido em projeto e 

em função da avaliação da conformação final remanescente da implantação das 

células sucessivas, sob autorização e aprovação da Fiscalização. 

 

Consistirão em caixas de altura restrita, com paredes de alvenaria de blocos 

estruturais e laje de fundo em  concreto. 

 



 

103 

 

As suas dimensões finais deverão ser ajustadas em função das dimensões das 

canaletas, sarjetões e eventuais tubulações de afluência ou saída em cada ponto, 

devendo ser executadas concomitantemente a esses elementos de drenagem, 

valendo as mesmas recomendações pertinentes na execução destas como no 

que tange a remoção do material escavado. 

 

g) Sistema de Drenagem Provisória 

O desenvolvimento destes trabalhos visa permitir o escoamento das águas 

pluviais durante o período que ainda não estiver implantado o sistema de 

drenagem definitivo, ao longo das várias etapas de desenvolvimento do aterro 

sanitário. Faz parte deste sistema, a drenagem prevista para as estradas 

provisórias de acesso ao aterro. 

 

Essencialmente, estes trabalhos estão fundamentados na execução de canaletas 

a serem formadas na camada de cobrimento de cada célula, junto às ombreiras e 

ao longo das bordas externas das células. Este sistema de drenagem poderá ser 

também implantado nas ombreiras provisórias, visando conter afluxos de águas 

superficiais oriundas de escoamentos superficiais a montante das praças de 

trabalho, a critério da Fiscalização. 

 

Anteriormente ao inicio das escavações, para formação das canaletas, serão 

adotadas medidas preventivas no sentido de inspecionar os locais de execução 

destes trabalhos, na intenção de reparar eventuais falhas na camada de aterro. 

Deste modo, as depressões existentes, provocadas eventualmente pelos 

recalques do aterro, serão recompostas com solo oriundo de jazidas 

selecionadas, espalhadas manualmente, através de enxadas ou pás, e 

adensadas através de compactadores manuais. 

 

Os trabalhos de escavação das canaletas serão conduzidos com o auxílio de 

ferramentas manuais, enxadas, picaretas e pás. Eventualmente, face as 

dimensões destas canaletas e das condições de acesso, estes trabalhos serão 

conduzidos com o auxílio de retroescavadeiras. 
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Todo o material oriundo destas escavações será depositado lateralmente as 

escavações, espalhado manualmente, de modo a ser evitado a formação de leiras 

que possam impedir o afluxo de água. Naqueles locais que poderão receber 

afluxos a montante, o material escavado será depositado ao longo da canaleta, no 

seu lado externo, formando uma leira “banqueta” que impedirá a descida da água 

pelo talude em direção à célula à jusante. Nos locais definidos pelo projeto, ou 

conforme orientado pela Fiscalização, será lançada uma camada de brita/pedra 

de mão, trabalhos estes que serão desenvolvidos com o auxílio de ferramentas 

leves e manualmente. 

 

A interligação do sistema provisório de drenagem ao definitivo obedecerá às 

diretrizes de projeto. 

 

Será adotado um planejamento de trabalho de inspeção do estado destas no 

sentido de adotar providências imediatas quanto a eventuais reparos, de modo a 

ser evitado a formação de sulcos de erosões. Estes trabalhos serão 

desenvolvidos de modo sistemático, obedecendo uma programação de 

atividades, submetida à apreciação da Fiscalização, tendo um enfoque maior para 

os períodos pós-chuva intensa ou de longa duração. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 CRONOGRAMA PROPOSTO / PREVISTO 



PLANO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE CURITIBA

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

1 RECONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DO ATERRO

2 UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO NA PORÇÃO SUDESTE DO ATERRO

3 ENCERRAMENTO DA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NO ATERRO SANITÁRIO

4 SELAMENTO SUPERFICIAL

5 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

6 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

7 MONITORAMENTO AMBIENTAL

8 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

9 CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA O APROVEITAMENTO DO BIOGÁS

10 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE APROVEITAMENTO DO BIOGÁS

11 OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO APROVEITAMENTO DO BIOGÁS

ANO 2010ANO 2009 ANO 2011 2012 ... 2032



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

PONTOS DE MONITORAMENTO EXISTENTES - 2009 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

PONTOS DE MONITORAMENTO WETLANDS 




