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1. INFORMAÇÔES GERAIS 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social:  Ambiental Campos Gerais Gerenciamento de Resíduos Ltda. 

CNPJ: 26.393.096/0001-99 

Endereço: Av. Souza Naves, nº 7000, Bairro Chapada, Ponta Grossa – PR 

CEP: 84.064-000 Telefone: (42) 3228-4700 

Endereço da Obra: Rod. BR 376 – Km 180 –s/n – “Fazenda Sagrado Coração”, 

Distrito dos Periquitos CEP: 84.105-000                 

Representante Legal: Cintia Mara Hayer 

1.2 Empresa Responsável pelo Estudo Ambiental 

Razão Social: Construnível Energias Renováveis Ltda.  CNPJ: 16.456.838/0001-24 

Inscrição Estadual: Isento Telefone: (49) 3433-1770 

Endereço: Rua Otacílio Gonçalves Padilha, nº 117, Sala 01, Bairro Primo Tacca, 

Xanxerê, SC.  CEP: 89820-000. E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br         

Site: www.construnivelconstrutora.com.br Cadastro no Ibama: 5628579 

Contato: Cleverson Luiz Leites   Telefone: (049) 3433-1770 

      Cássio Fernando Forquesatto  Telefone: (046) 9 8407-2636 

  

mailto:ambiental@construnivelconstrutora.com.br
http://www.construnivelconstrutora.com.br/
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1.3 Equipe Técnica 

COORDENAÇÃO GERAL DO EIA/RIMA 

Atribuição Nome 
Conselho 

Profissional 
Formação Profissional Assinatura 

Coordenação Geral do 
EIA/RIMA 

Cassio Fernando 
Foquesatto  

CREA-PR 
132078/D 

Engenheiro Ambiental e 
Engenheiro de 

Segurança do Trabalho 

  

Coordenação Geral do 
EIA/RIMA, Físico, 

Geoprocessamento, 
Estudos Cartográficos e 

Levantamento 
Planialtimétrico 

Marcos Coradi 
Favero 

CREA-SC 
122582-5 

Engenheiro Civil e 
Engenheiro de 

Segurança do Trabalho 

  

Coordenação Geral do 
EIA/RIMA e Estudos da 

Mastofauna 
Tiago Lazzaretti 

CRBio 
75744/03-D 

Biólogo 

  

Quadro 1.1: Coordenação Geral do EIA/RIMA. 

 

CORPO TÉCNICO DO EIA/RIMA 

Atribuição Nome 
Conselho 

Profissional 
Formação Profissional Assinatura 

Estudo da Avifauna 
Amanda Flor 
Ulbinski  

CRBio 
83669/07-D 

Bióloga 

 

Estudo de Anfíbios 
Juliana Marli 
Baccin 

CRBio 
110570/03-

D 
Bióloga 

 

Estudo de Répteis Thiago Bastiani 
CRBio 

101701/03-
D 

Biólogo 

 

Estudo Socioeconômico 
Dailana Detoni 
Sampaio 

CAU-BR 
A109898-5 

Arquiteta e Urbanista 

 

Estudo Fitossociológico e 
Uso e Ocupação do Solo 

Renata Cavalheiro 
CREA-SC 
132327-3 

Engenheira Florestal 

 

Estudo da Ictiofauna 
Vanderlei Ferreira 
de Araújo  

CRBio83866
/07-D 

Biólogo 
 

Estudos do Meio Físico e 
Hidrometeorológicos 

Alessandra Vidi 
Melo 

CREA-SC 
154529-6 

Engenheira Civil 
 

Estudos Geológicos 
Geotécnicos e 

Hidrogeológicos 
Diogo Ratacheski  

CREA-PR 
116.437/D 

Geólogo 

 

Elaboração do Projeto do 
Empreendimento. 

Luiz Fernando 
Pijack 

CREA-PR 
90607/D 

Engenheiro Químico 

 

Quadro 1.2: Corpo Técnico Responsável pela Elaboração do EIA/RIMA. 
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Tabela 1.1: Quadro Profissional da Equipe de Apoio do EIA/RIMA. 

Nome Conselho Profissional Formação Profissional /Função 

Cleber Antonio Leites CREA-SC 084660-3 Engenheiro Civil 

Marcos Coradi CREA-SC 122582-5 
Engenheiro Civil 
Espec. Eng. de Segurança do Trabalho 

Alessandra Vidi Melo CREA-SC 154529-6 Engenheira Civil 

Joiris Manoela Dachery CREA-SC 120525-0 
Engenheira de Energia  
Espec. Eficiência Energética 
Mestranda em Ciências Ambientais 

Vanessa Marchioro   
Engenheira de Energia 
Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental  

Caroline Venturin   Graduanda em Engenharia de Energia 

Renata Cavalheiro CREA-SC 132327-3 
Engenheira Florestal 
Espec. Auditoria e Perícia Ambiental 

Gabriela Locatelli CREA-SC 150682-0 Engenheira Florestal 

Welinton Michel de Vicentin Nunes CREA-SC 156478-5 Engenheiro Florestal 

Cleverson Leites CREA-SC 156473-1 Engenheiro Florestal 

Wilian Z. Roman CAU-BR A73051-3 
Arquiteto e Urbanista 
Espec. Engenharia de Estruturas 

Dailana Detoni Sampaio CAU-BR A109898-5 
Arquiteta e Urbanista 
Espec. Eng. da Construção Civil 

Gisele Gubert CAU-BR A141287-6 
Arquiteta e Urbanista 
Projetista 

Rafaela Canello Capra CAU-BR A114075-2 Arquiteta e Urbanista 

Rudinei Welter   Graduando em Arquitetura E Urbanismo 

Tiago Lazzaretti CRBio 75744/03-D 
Biólogo 
Pós-graduando em Gestão de Projetos 

Amanda Flor Ulbinski CRBio 83669/07-D Bióloga 

Vanderlei Ferreira De Araújo CRBio 83866/07-D Biólogo 

Juliana Baccin CRBio 110570/03-D Bióloga 

Thiago Bastiani CRBio 101701/03-D Biólogo 

Cleiton Silva Da Silveira CTF/Ibama 6674139 
Arqueólogo 
Pós-graduando em Gestão de Projetos 

Éberson Martins do Couto CTF/Ibama 6852017 Arqueólogo 

Matheus Pereira da Costa CTF/Ibama 7155502 Arqueólogo 

Mauro Antonio Fusinatto   Projetista 

Renato Luzzi   Projetista 

André Pavan CREA-SC 131076-1 
Técnico em Agropecuária 
Projetista  

Danrlei Wünsch   
Graduando em Engenharia Florestal 
Projetista  

Clediane Leites   Diretora/ Grad. em Matemática 

Ilanes Leites   Administração e Logística 

Vilson Leites   Gerente de Execução de Obras 

Silvana da Silva Rocha   Assistente Executiva 

Elisabeth Garghetti Mulinari   Recursos Humanos 

Mitali Paglia  05159 SRTE/SC 
Recursos Humanos 
Técnica em Segurança do Trabalho 

Samara Luzzi   Secretária 

Sidnei Coradi   Levantamento Topográfico 

Rodinaldo de Oliveira Martins   Levantamento Topográfico 

Emersom Lucas dos Santos   Levantamento Topográfico 

Wilson Thiago Boschetti   Operador de Perfuratriz 

Nilton Strada CREA-PR 97.030/D Geólogo 
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2. RECONSIDERAÇÃO  

O empreendedor visando a reconsideração e a reanálise, por parte desse 

órgão ambiental (IAT), do seu pedido da Licença Prévia do protocolo n° 14.505.245-

9, bem como o protocolo n° 17.411.396-3 de reconsideração, vem através desse 

caderno, apresentar novos estudos realizados e a alteração do projeto do 

empreendimento, que visam atender plenamente todas as considerações elencadas 

e assim obter o licenciamento prévio.  

Essa alteração do projeto trata-se da ocupação do empreendimento com 

mudanças gerais em relação ao projeto anterior apresentado no EIA/RIMA, no qual 

essas alterações não visam a ocupação da cava de mineração, mas sim o uso da 

área útil disponível para a implantação do aterro sanitário de grande porte e do aterro 

de reservação de resíduos da construção civil, de forma tradicional, sobre a superfície 

do entorno da cava atualmente ocupada pela atividade agropastoril.  

A alteração do projeto do empreendimento para a construção do aterro fora 

da cava, não altera a área diretamente afetada – ADA e nem a área de influência 

direta – AID, trata-se da mesma área do objeto do estudo do EIA/RIMA realizado. 

Além do EIA / RIMA que foi publicado no site do IAT, foram realizados diversos 

novos estudos contemplando as complementações solicitadas pelo Órgão Ambiental, 

nos quais foram apresentados os seguintes itens: 

A. As alternativas locacionais (CONAMA 001/86; Artigo 5º; I); 

B. Estudo de tráfego; 

C. Inclusão das atividades de monitoramento geotécnico no Programa de 

Recuperação dos Solos e Processos Erosivos;  

D. Lista das espécies da avifauna ameaçadas de extinção conforme 

Decreto Estadual 11.797/2018 e lista nacional; 

E. Esclarecimento técnico quanto a fauna local em relação a fauna 

esperada da área antropizada da exploração minerária; 

F. Novas amostragens da ictiofauna, em pontos distintos do Arroio 

Periquito, visando encontrar novas espécies de peixes; 

G. Esclarecimentos sobre as condições do Arroio Periquito por não 

comportar variadas espécies da Ictiofauna. 
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H. Levantamento dos quali-quantitativos referentes aos potenciais 

vetores (proliferação) e fauna sinantrópicas que podem ser 

beneficiadas com a implantação do empreendimento; 

I. Atualização do Programa de Controle de Vetores e Acidentes com 

Animais incluindo atividades de acompanhamento durante as fases de 

implantação e operação do empreendimento, visando propor ações 

preventivas e corretivas; 

J.  Atualização do Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna e do 

Subprograma Monitoramento de Fauna, incluindo métodos 

sistematizados de amostragem da avifauna e da mastofauna; 

K.  Novo levantamento do Meio Socioeconômico com a participação de 

profissional habilitado nas áreas; 

L.  Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte, do Aterro de 

Reservação de RCC e do Aterramento Parcial da Cava de Mineração 

(contemplado a alteração do Projeto visando a ocupar a área do 

entorno da cava de mineração); 

M.  Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD da cava de 

mineração; 

N.  Complementações dos Estudos de Geologia e Hidrogeologia; 

O.  Estudo Geotécnico – Memorial de Cálculo – Estabilidade dos Taludes 

de Recuperação da Área Degradada da Cava. 

  

 

Seguem anexos o detalhamento dos itens acima descriminados. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANEXOS



ITEM

A

As alternativas locacionais (CONAMA 

001/86; Artigo 5º; I).





























ITEM

B

Estudo de tráfego.































































































ITEM

C

Inclusão das atividades de 

monitoramento geotécnico no 

Programa de Recuperação dos Solos e 

Processos Erosivos.

















ITEM

D

Lista das espécies da avifauna 

ameaçadas de extinção conforme 

Decreto Estadual 11.797/2018 e lista 

nacional.





















ITEM

E

Esclarecimento técnico quanto a fauna 

local em relação a fauna esperada da 

área antropizada da exploração 

minerária.







ITEM

F

Novas amostragens da ictiofauna, em 

pontos distintos do Arroio Periquito, 

visando encontrar novas espécies de 

peixes.























ITEM

G

Esclarecimentos sobre as condições 

do Arroio Periquito por não comportar

variadas espécies da Ictiofauna.









ITEM

H

Levantamento dos quali-quantitativos 

referentes aos potenciais vetores 

(proliferação) e fauna sinantrópicas 

que podem ser beneficiadas com a 

implantação do empreendimento.





















ITEM

I

Atualização do Programa de Controle 

de Vetores e Acidentes com Animais 

incluindo atividades de 

acompanhamento durante as fases de 

implantação e operação do

empreendimento, visando propor 

ações preventivas e corretivas.









ITEM

J

Atualização do Programa de Resgate e 

Monitoramento da Fauna e do 

Subprograma Monitoramento de 

Fauna, incluindo métodos 

sistematizados de amostragem da 

avifauna e da mastofauna.











































ITEM

K

Novo levantamento do Meio 

Socioeconômico com a participação de 

profissional habilitado nas áreas.





















































































ITEM

L

Novo Projeto do Aterro Sanitário de 

Grande Porte, do Aterro de Reservação 

de RCC e do Aterramento Parcial da 

Cava de Mineração (contemplado a 

alteração do Projeto visando a ocupar 

a área do entorno da cava de 

mineração).
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3. INTRODUÇÃO 
 

A AMBIENTAL CAMPOS GERAIS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., 

requer parecer sobre este Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do aterramento 

parcial da cava visando o licenciamento prévio do empreendimento em tela. 

Informa que este trabalho está correlacionado ao pedido de Licença Prévia de 

protocolo nº 14.505.245-9 efetuado via SGA no dia 08/03/2017, visando à aprovação do 

uso da área explorada pela atividade da Pedreira Boscardin & CIA para construção de 

um aterro sanitário de grande porte no qual foi apresentado o EIA / RIMA desenvolvido 

pela empresa Construnível Energias Renováveis Ltda., bem como atualmente está 

correlacionado ao protocolo de reconsideração nº 17.411.396-3 efetuado via SGA no dia 

04/03/2021 .  

É importante salientar que a prefeitura municipal de Ponta Grossa emitiu a 

anuência de uso e ocupação do solo para a atividade de aterro sanitário no local 

escolhido (segue anexa). 

Esse trabalho refere-se ao atendimento de parte das complementações 

solicitadas pelo Instituto Água e Terra  IAT, através do Ofício nº 

627/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE, de acordo com a resposta proposta pelo empreendedor 

para o atendimento dos itens números 6 e 8 apresentado através do ofício nº 021/ 2021 

protocolado via SGA no dia 23/12/2021: 

Atendimento dos itens 06 e 08: 

  Conforme tratado em reunião, serão apresentados o projeto do 

aterramento parcial da cava, o balanço do volume de solo para a execução do 

seu aterramento parcial, o projeto dos drenos laterais junto as paredes da 

cava com o retaludamento das paredes de modo a garantir a estabilidade dos 

taludes dentro da cava parcialmente aterrada.  

Para o desenvolvimento do projeto levou-se em consideração apenas a área 

superficial útil disponível do terreno, onde não há nenhum tipo de restrição elencada, 

ocupando exclusivamente a sua superfície, sem a necessidade de ocupar a cava de 

mineração, utilizando o método construtivo tradicional de aterros sanitários, já 

consagrado, conhecido e aplicado em todo território nacional.  

Em paralelo foi desenvolvido pela empresa Andes Geologia e Meio Ambiente o 

Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD da pedreira em consonância com o 

este projeto do aterro sanitário de grande porte.  
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Segue abaixo imagem da nova implantação geral, considerando a nova proposta 

de implantação de projeto, visando atender a todas as considerações que o órgão 

ambiental apontou: 

Figura 1: Implantação geral do aterro sanitário de grande porte e do aterro de reservação de rcc 
com a ocupação das áreas úteis sem restrições legais para a atividade. 
 

Conforme pode ser observado na Figura 1 acima, a célula do aterro sanitário foi 

locada sobre a superfície do terreno, no qual seguiu o novo levantamento topográfico 

atualizado da área, de forma a contornar a cava de mineração, mantendo uma distância 

de no mínimo de 15 a 25 m entre a borda mais externa da cava e o início da base do 

aterro, visando assim, garantir a estabilidade e a segurança da operação do 

empreendimento. 
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Figura 2: Implantação do aterro de reservação de resíduos de construção civil e pátio de triagem de 
RCC. 

A área onde o empreendimento pretende ser instalado está geograficamente em 

local que facilita o gerenciamento do potencial de resíduos de Ponta Grossa e região, 

apresenta um passo decisivo para a preservação do meio ambiente tão ameaçada pela 

disposição inadequada, atendendo de forma segura para o meio ambiente em prol da 

saúde pública. Esta situação, por si só, concentra a necessidade da implantação desse 

empreendimento. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS DE 

ACESSO 

 

O empreendimento visa ser implantado a cerca de 8 km da rodovia BR 373 KM 

180  Fazenda Sagrado Coração, Distrito de Periquitos, Ponta Grossa, Estado do 

Paraná, CEP 84.105-000. 

O terreno total possui cerca de 189,56 hectares, atualmente de matrícula nº 

3842-A. A região onde está inserido o imóvel caracteriza-se como zona rural tendo 

entorno ocupado por propriedades entre sítios e fazendas. 

Para se atingir a área, a partir do centro de Ponta Grossa: 

 O acesso ao local pode ser partindo do centro da cidade de Ponta Grossa, 

sentido norte do Paraná, através da Rodovia BR-373, percorrendo-se 

aproximadamente 8 Km após o trevo desta com a Rodovia PR-151 (Trevo 

Eurico Rosas), no Km 180 desta rodovia, toma-se à direita uma estrada de 
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revestimento primário, cruzando a ferrovia, sentido Distrito de Periquitos, 

percorre-se mais 9 Km atingindo-se a área do empreendimento.

Ver figuras a seguir e anexos fotográficos: 

Figura 3: Croqui de Localização do terreno. (Fonte: DigitalGlobe, 2017). 
 

O imóvel possui coordenadas centrais (Latitude: 24°58'45.30"S, Longitude: 50° 

14'16.29"O).  
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4.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO  

 
Figura 4: Mapa Planialtimétrico da Área Fonte: Pedreira Boscardin 
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4.3 ÁREA OCUPADA PELO EMPREENDIMENTO 

O terreno total possui cerca de 189,56 hectares no qual o empreendimento a 

ser construído ocupará uma área útil de 318.163,63 m2. 

 

4.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

A área do empreendimento caracteriza-se pelo predomínio de áreas 

desmatadas com vegetação rasteira que configuram campos atualmente ocupados 

para cultivo, com vegetação densa unindo-se a mata ciliar nas bordas, junto aos 

corpos hídricos no entorno. 

No local opera a Mineradora Boscardin & Cia, a qual encontra-se em 

operação e extraí a substância Diabásio desde a década de 80.  

 

 
Figura 5: Lavra a céu aberto de Diabásio.  
 

O minério é comumente utilizado na produção de blocos, paralelepípedos 

para pavimentação de estradas, pedra brita com uso na construção civil, pavimento 

asfáltico e paisagismo. 
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O local apresenta-se fora da área de influência direta do abastecimento 

público.

 

4.5 SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA 

 

Atualmente a área em questão está sendo explorada pela extração e 

britagem de diabásio (atividade de pedreira), através do acompanhamento do 

profissional Engenheiro de Minas José Alberto de Araújo, CREA/MG 31.335/D, 

contratado pela empresa BOSCARDIN & CIA, CNPJ 78.142.734/0002-83. 

As licenças e autorizações da Pedreira Boscardin & CIA são renovadas 

periodicamente, por essa razão a extração e britagem de diabásio estão em 

execução, mas sendo diminuídas gradativamente, porém é consenso de que a partir 

da liberação da LP todas as atividades da pedreira nesse local serão cessadas para 

o início da execução do PRAD a ser aprovado.  

Com a exploração das rochas ocorreu, de forma controlada, a retirada de 

grandes volumes do solo natural e rochas propiciando o aparecimento de bancadas 

laterais que resultou em sua cava, que naturalmente gerou um impacto visual e 

topográfico de degradação do relevo natural do terreno.  

Outro ponto positivo será o aproveitamento das instalações existentes em 

função das atividades da pedreira, que são igualmente importantes para a operação 

do aterro sanitário, que são as seguintes: 

 Guarita; 

 Balança rodoviária e controle fiscal de entrada e saída de caminhões;

 Sede administrativa; 

 Estacionamento;  

 Cercamento; 

 Instalações para funcionários (refeitório e vestiários);  

 Posto de abastecimento; 

 Oficina mecânica; 

 Borracharia; 

 Rampa de lavagem de máquinas e veículos; 

 Sistema de tratamento de efluentes líquidos; 

 Sistema para o controle de águas pluviais; 

 Sinalização de segurança e de operação; 
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Máquinas e veículos de grande porte.

Todos estes recursos são imprescindíveis para o bom funcionamento de 

forma intermitente, não colocando desta forma, em risco a disposição dos resíduos 

sólidos urbanos da cidade de Ponta Grossa e região. 

 

4.6 ZONEAMETO AMBIENTAL E URBANO 

 

A região onde está inserido caracteriza-se como zona rural tendo entorno 

ocupado por propriedades entre sítios e fazendas.  

O local escolhido para o empreendimento está em área rural que respeita os 

critérios ambientais de escolha de áreas destinadas a este propósito, ficando fora da 

área de influência direta do manancial de abastecimento, de acordo com a 

legislação do município. 

 

4.7 BACIA E SUB-BACIA HIDROGRÁFICA 

 

A área do empreendimento está inserida na bacia hidrográfica do Tibagi, 

Sub-bacia do Rio São João. 

  

4.8 PROFUNDIADE DO LENÇOL FREÁTICO 

 

Conforme os estudos geológicos e hidrogeológicos realizados recentemente 

pela empresa Andes Geologia e Meio Ambiente, apresentaram resultados de 

diversas sondagens realizadas e da construção de poços de monitoramento, 

identificou que o lençol freático em sua porção mais rasa foi interceptado em 4,00 m 

de profundidade, enquanto que todas as demais sondagens, as que atingiram a 

água do lençol freático, variaram entre 4,40 a 11,00 m de profundidade, segue 

anexo a esse trabalho esses estudos. 

O projeto de implantação da célula do aterro sanitário baseou-se nos 

resultados das sondagens recentes desses estudos e do monitoramento do nível 

água dos poços de monitoramento construídos, visando garantir de que entre a 

superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático fique com uma 

camada natural de espessura mínima de 2 metros de solo insaturado, atendendo a 
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norma da ABNT NBR 13896 que recomenda que essa espessura seja de no mínimo 

1,50 m.

 

5. REGIONALIDADES 

 

5.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

5.1.1. CLIMA 

 

A área de estudo se insere na região dos Campos Gerais, onde há duas 

tipologias climáticas segundo a classificação de Köeppen: Cfa e Cfb. O clima Cfa 

é mesotérmico, sem estação seca, com verões quentes e com média do mês 

mais quente superior a 22º C. No inverno as geadas ocorrem com frequência 

após dias de chuva. A precipitação média anual situa-se entre 1400 e 2000 mm, 

com chuvas bem distribuídas durante o ano todo. O clima Cfb corresponde ao 

clima temperado, com temperatura média no mês mais frio abaixo de 18° C 

(mesotérmico), com verões frescos e sem estação seca definida (Melo et al. 2003, 

Figura abaixo).  

 
Figura 6: Média de temperatura (vermelho) e de chuva acumulada por mês (barra azul). (Fonte: 
Climate-Data.org, 2015). 
 

5.1.2. GEOMORFOLOGIA 

 

A região onde está inserida a área em questão pertence ao Segundo 

Planalto Paranaense. Essa unidade morfológica limita-se a leste, através de uma 
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escarpa, a Escarpa Devoniana, que cai para o planalto cristalino e, a oeste, por 

meio do paredão da Serra Geral escarpa da Esperança, que sobe para o 

planalto basáltico. Possui uma topografia suave com uma ligeira inclinação para 

oeste, apresentado uma extremidade oriental que alcança 1.200 metros de altura 

e na base da Serra Geral, a oeste, possui apenas 500 metros. Apresenta uma 

feição de meia-lua com uma concavidade que se volta para leste. As maiores 

altitudes do segundo planalto (1.100 a 1.200 metros) encontram-se na Escarpa 

Devoniana, declinado para sudoeste, oeste e noroeste. Os pontos mais baixos 

(350 a 560 metros) estão situados na parte norte, no encontro do segundo 

(Planalto de Ponta Grossa) com o terceiro planalto (Planalto de Guarapuava).

Estende-se como uma faixa com cerca de 100 quilômetros de largura 

média, desde os rios Negro e Iguaçu no limite com Santa Catarina, entre Piên e 

União da Vitória, até o Rio Itararé no limite com São Paulo, na região de Sengés e 

Siqueira Campos. Apresenta compartimentação geomorfológica onde se 

destacam planaltos escalonados com caimento para oeste-noroeste, separados 

por escarpas que formam verdadeiros degraus topográficos verticalizados.  

O relevo no Segundo Planalto Paranaense é contrastante. Junto à Escarpa 

Devoniana as amplitudes são grandes, com encostas abruptas, canyons e trechos 

encaixados dos rios, inúmeras cachoeiras e corredeiras sobre leito rochoso. 

Afastando-se da Escarpa Devoniana, no sentido oeste e noroeste, predomina 

paisagem de topografia suavemente ondulada de configuração muito uniforme, 

formada por colinas e outeiros. Nas proximidades da Escarpa da Serra Geral, 

destacam-se mesetas, colinas e morros testemunhos, formados por rochas 

vulcânicas da Era Mesozóica (derrames de basalto da Formação Serra Geral, ver). 

No Segundo Planalto, os morros testemunhos também aparecem sustentados por 

arenitos do Grupo Itararé, como é o caso do Morro do Jacaré, em Tibagi, da Serra 

do Monge na Lapa, e outros. 

Os principais rios do Segundo Planalto Paranaense são o Iguaçu, o 

Negro, o Tibagi e seus afluentes da margem direita Pitangui e Iapó, e o Itararé. Os 

rios Iguaçu, Negro, Pitangui, Iapó e Itararé são rios antecedentes, isto é, são mais 

antigos que o relevo escalonado atual, e, vindos de leste e dirigindo-se para oeste 

ou norte, atravessam as escarpas em gargantas profundas esculpidas pela 

erosão. Já o rio Tibagi, que possui suas nascentes nos Campos Gerais, no 

próprio Segundo Planalto, é um exemplo de rio consequente, isto é, acompanha o 
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declive do relevo regional até próximo da Escarpa da Serra Geral, onde passa a 

comportar-se também como um rio antecedente.

A sub-unidade morfoescultural denominada Planalto de Ponta Grossa, 

ocupa uma área de 7.194,07 km. A classe de declividade predominante é menor 

que 12% em uma área de 6.124,54 km². Em relação ao relevo, apresenta um 

gradiente de 520 metros. As formas predominantes são topos alongados, 

a é 

NW-SE, modelada em rochas do Grupo Itararé (que será apresentado à seguir).

  

5.1.3. HIDROGRAFIA 

 

O contexto hidrográfico onde a área avaliada está inserida é o da bacia 

hidrográfica do Tibagi, a qual possui uma área total de 24.937,4 Km² (SEMA-

2007), e uma população total de 1.493.876 habitantes (IBGE-2004).  O rio Tibagi 

é o principal afluente de sua bacia homônima e possui 550 quilômetros de 

extensão. A Bacia do Tibagi é dividida em duas Unidades Hidrográficas de Gestão 

de Recursos Hídricos: Alto Tibagi e Baixo Tibagi (SEMA, 2010). A cidade de 

Ponta Grossa está disposta sob a Bacia do Alto Tibagi. 

A bacia do rio Tibagi está localizada na porção centro-leste do Paraná e 

tem área aproximada de 25.000 km², o que corresponde a cerca de 13% da 

superfície do estado. Ele drena águas de 54 municípios paranaenses, sendo que 

15 deles têm a totalidade de sua área dentro da bacia (Figura 07). 

O Rio Tibagi nasce no sul do estado do Paraná, a 1.060 m de altitude, e 

corre 550 km em direção norte, tendo sua foz no lago da usina hidrelétrica da 

represa Capivara, no rio Paranapanema, a 298 m de altitude. 
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Figura 7: Bacia do Tibagi. (FONTE: SEMA, 2010). 
 

Limita-se ao norte com a bacia do rio Paranapanema, a leste com as 

bacias dos rios das Cinzas e Itararé, a sudeste com a bacia do rio Ribeira, ao sul 

com a do rio Iguaçu, a oeste com a bacia do rio Ivaí e, a noroeste, com a bacia do 

rio Pirapó. O rio Tibagi possui 65 tributários principais e como característica 

marcante do rio Tibagi são vários saltos e cachoeiras. Ao todo são 91 cachoeiras 

e corredeiras somadas aos saltos. 

Suas águas vão para o interior, para oeste, até encontrar o rio Paraná, 

diretamente ou através do rio Paranapanema. O atual padrão de drenagem teve 

sua gênese a partir do Terciário Inferior, quando acompanhou a inclinação local e 

a inclinação geral da superfície topográfica, resultantes das condições tectônicas, 

dentre elas a grande influência da margem dômica, com centro no litoral Sudeste, 

e dos altos estruturais, representados pelo Arco de Ponta Grossa. 

 

5.1.4. GEOLOGIA REGIONAL  

 

A geologia da região está inserida no contexto do grupo de rochas 

pertencentes à Bacia do Paraná. Considerada uma das mais proeminentes 

sinéclises do continente Sul-Americano, ela alcança atualmente uma área 
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aproximada de 1.500.000 km², preservando mais de 7.000 metros de rochas 

sedimentares e magmáticas na sua porção central, com lindes em tratos situados 

no Centro-Sul do Brasil, Norte do Uruguai, Mesopotâmia Argentina e Oeste 

Paraguaio. Seu registro estratigráfico iniciou no Neo-

as primeiras incursões marinhas, passando por estágios de glaciação no Neo-

carbonífero e desertificação do interior continental no intervalo Triássico-

Jurássico, além de um importante evento magmático Mesozóico, até o final da 

sedimentação no Neo-  

No intervalo de aproximadamente 385 Ma de sua história evolutiva, 

períodos descontínuos de sedimentação foram limitados por discordâncias 

regionais relacionados a variações eustáticas do nível do mar. Tais oscilações 

foram vinculadas a eventos de subsidência ocorridos no continente em resposta 

aos esforços orogênicos paleozóicos na borda Oeste e ao processo de abertura 

do Oceano Atlântico Sul, a Leste (Milani, 1997). Em trabalhos de síntese, Zalán et 

al. (1987, 1990) propuseram um arcabouço estrutural e discutiram sua influência 

na evolução tectono-sedimentar da Bacia do Paraná. 

A bacia desenvolveu-se sobre um arcabouço proterozóico de blocos 

cratônicos circundados por cinturões de dobramentos e empurrões com 

orientação predominante NE, sendo o provável mecanismo propulsor da 

subsidência inicial a reativação transtensional de lineamentos intraplaca sob o 

campo de tensões compressional relacionado à orogenia Oclóica, causada pela 

interação colisional do Gondwana e terrenos da Precordilheira (Milani, 1997). 

Milani (1997, 2004) definiu seis supersequências para a Bacia do Paraná, 

as quais compõem seu arcabouço estratigráfico. De acordo com Milani (2004) e 

Milani et al. (2007), as supersequências Rio Ivaí (O-S), Paraná (D) e Gondwana I 

(Neo-C - Eo-Tr) documentam grandes ciclos transgressivos-regressivos 

paleozóicos de variação do nível de base, enquanto as supersequências 

Gondwana II, Gondwana III e Bauru encerram sucessões sedimentares 

continentais mesozóicas e rochas ígneas associadas. 

A Supersequência Paraná (Milani, 2004; Milani et al., 2007) é formada por 

duas unidades principais: formações Furnas e Ponta Grossa. A primeira iniciou 

sua deposição no Eo-  no Neo-

-

360 Ma (Emsiano-Frasniano/Famenniano), período no qual a Bacia do Paraná 
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experimentou uma das mais importantes inundações marinhas, bem 

documentada pelos folhelhos fossilíferos dos membros Jaguariaíva (base) e São 

Domingos (topo). Tais folhelhos, predominantes na Formação Ponta Grossa, com 

teores de matéria orgânica de até 2% (Bergamaschi, 1999), são considerados 

geradores de hidrocarbonetos para o Sistema Petrolífero Ponta Grossa-Itararé. 

Entretanto, seu potencial como intervalo portador de arenitos-reservatório 

normalmente é negligenciado, em contraste aos níveis estratigráficos permo-

carboníferos. 

A Formação Ponta Grossa, depositada em ambiente marinho raso 

(plataformal), comprovado pela profusão de fósseis, é uma unidade 

dominantemente pelítica com intercalações esporádicas de lentes arenosas. A 

seção de superfície mais representativa é aquela da estrada entre as cidades de 

Tibagi e Telêmaco Borba, na qual podem ser visualizados 250 metros de seus 

litotipos (membros Jaguariaíva, Tibagi e São Domingos). 

Nas regiões próximas à drenagens, ocorrem os sedimentos aluvionares 

inconsolidados de idade holocênica, são formados principalmente por argilas 

acinzentadas, que a partir da superfície, apresentam um primeiro horizonte com 

argilas negras, ricas em matéria orgânica, sendo sucedido por camadas argilosas 

a síltico-argilosas esbranquiçadas. Intercalados a estes pacotes argilosos ocorrem 

bolsões centimétricos a métricos de areias grossas de composição silicosa com 

colorações variando de tons esbranquiçados, acinzentados e amarelados.  

 

5.1.5 HIDROGEOLOGIA REGIONAL 

 

Os principais aquíferos do Estado do Paraná são os seguintes: 

Embasamento Cristalino, Cárstico, Furnas, Itararé, Rio Bonito, Botucatu, Serra 

Geral, Caiuá, Guabirotuba, Costeiro e Aluvionar. Essas unidades aquíferas foram 

relacionadas e caracterizadas por Rosa Filho et al. (1998).  

O aquífero denominado Paleozóico inferior (Figura 08), no qual encontra-se 

o terreno avaliado, é constituído pelas formações de idade paleozóica da Bacia do 

Paraná, incluindo os aquíferos Furnas, Itararé e Rio Bonito.  

As unidades litoestratigráficas paleozóicas correspondem às unidades 

basais da Bacia do Paraná e são compostas por rochas sedimentares clásticas 

(arenitos, siltitos, folhelhos e argilitos) e raras ocorrências de calcários e margas. 
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Compreendem as formações Furnas, Ponta Grossa, Rio do Sul, Mafra, Campo do 

Tenente, Rio Bonito, Palermo, Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro 

(MINEROPAR 1989).  

 

 
Figura 8: Principais unidades aquíferas do Estado do Paraná (FONTE: ITCG, 2008). 
 

O potencial hidrogeológico das unidades paleozóicas está relacionado à 

porosidade primária devido à presença de rochas arenosas e, adicionalmente, à 

presença de estruturas secundárias seccionando as rochas sedimentares. De 

uma forma geral, as unidades litoestratigráficas datadas do final do Paleozóico 

(Formação Palermo do Grupo Guatá e Grupo Passa Dois), são constituídas 

predominantemente por argilitos, siltitos e folhelhos, portanto, apresentam 

permeabilidade primária extremamente baixa, tendo um potencial hidrogeológico 

desfavorável, dependente da existência de estruturas secundárias como juntas e 

falhas. A tipologia hidroquímica das águas enquadra-se nas classes 

bicarbonatada cálcica a bicarbonatada mista, com teores de sólidos dissolvidos 

bastante variáveis e elevados (150 a 600 mg/L).  

Às formações do início e médio Paleozóico, destacam-se três unidades de 

maior importância hidrogeológica: os arenitos e arenitos conglomeráticos da 
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Formação Furnas, os arenitos das formações Campo do Tenente e Mafra, do 

Grupo Itararé, e os arenitos das unidades de topo da Formação Rio Bonito. Dessa 

forma, essas unidades foram caracterizadas como aquíferos individualizados, 

conforme definição proposta por ROSA FILHO et al. (1998). Apesar da 

granulometria favorável e extensa área de ocorrência, os arenitos da Formação 

Furnas encontram-se fortemente consolidados, o que restringe sua 

disponibilidade hídrica às estruturas secundárias. As águas subterrâneas da 

Formação Furnas enquadram-se na classe de águas bicarbonatadas sódicas a 

bicarbonatadascloretadas potássicas a mistas, caracterizando-se ainda pelo baixo 

grau de mineralização (valor do total de sólidos dissolvidos situado entre 15 a 50 

mg/ l).  

Camadas arenosas com porosidade primária constituem as unidades 

características do Aquífero Itararé. Apresentam-se intercaladas aos diamictitos e 

folhelhos, com grande variação lateral. TROSDTORF JÚNIOR (1999) caracterizou 

o potencial hidrogeológico relacionado aos depósitos sedimentares denominados 

Arenitos Lapa. As características químicas das águas captadas no Aquífero 

Itararé resultam na classificação de águas bicarbonatadas mistas, com sólidos 

totais dissolvidos entre 100 e 150 mg/L. São águas que usualmente enquadram 

se aos padrões de potabilidade. No entanto, foram registrados teores anômalos 

de flúor nos poços do município de Campo do Tenente (3,6 ppm) que inviabilizam 

sua utilização para o abastecimento público.  

O Aquífero Rio Bonito é caracterizado em termos hidrogeológicos por 

camadas de arenitos finos a médios, intercalados a folhelhos e siltitos, 

apresentando caráter confinado. As águas das áreas de recarga dessa unidade 

aquífera são classificadas como bicarbonatadas cálcica-sódicas, com valores de 

sólidos totais baixos e dentro dos padrões de potabilidade. Nas regiões onde a 

formação Rio Bonito está recoberta pela formação Palermo a água é classificada 

como bicarbonatadas sódicas a bicarbonatadas cloretadas sulfatadas sódicas. 

 

5.1.6 DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE 

 

Foram executados seis (06) testes de permeabilidade em campo e amostras 

coletadas para posterior análise do mesmo parâmetro em laboratório. O resultados 



23 

 

 

 

dos ensaios em campo sobrepostos ao mapa geológico local encontram-se na 

Figura 09. 
 

Figura 9: Resultados dos ensaios de permeabilidade em campo e geologia local. Escala 
1:10.000 (Andes Geologia, 2022). 

 

Durante as sondagens foram coletados os materiais e posteriormente 

enviado à ALPES LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS DE SOLO para analisar o 

mesmo parâmetro (permeabilidade). O resultado de ambos os ensaios encontram-se 

na Quadro 01.  

 

Quadro 01: Resumo dos ensaios de permeabilidade em campo e em laboratório. 

PONTO 

COORD.UTM 
SIRGAS 2000 

TRECHO DE 
MEDIÇÃO 

EM CAMPO 

COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE 

MEDIDO EM CAMPO 
(cm/s-1) 

COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE 

MEDIDO EM 
LABORATÓRIO (cm/s-1) 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA 
AMOSTRADA

X Y 

SP-01 576.492 7.237.091 2,00 - 5,58 m 
1,66x10-5 2,24x10-5 FORMAÇÃO PONTA 

GROSSA

SP-02 576.470 7.237.562 
2,00 - 10,45 

m 
2,95x10-5 8,41x10-7 FORMAÇÃO SERRA 

GERAL

SP-03 576.518 7.237.609 
2,00 - 10,45 

m 
3,81x10-6 1,01x10-5 FORMAÇÃO PONTA 

GROSSA

SP-04 576.704 7.237.736 2,00 - 5,58 m 
2,95x10-4 8,34x10-6 FORMAÇÃO PONTA 

GROSSA

SP-05 576.897 7.237.615 
3,00 - 

10,00m 
5,89x10-3 3,01x10-4 FORMAÇÃO PONTA 

GROSSA

SP-06 576.928 7.237.366 3,00 - 6,58 m 
4,83x10-6 1,15x10-6 FORMAÇÃO PONTA 

GROSSA
Legenda: SP = Sondagem percussiva. 
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Segundo BRASSINGTON (1988) e MELLO e TEIXEIRA (1967), estes 

valores compreendem materiais silto-argilosos e argilosos, corroborando com os 

perfis de sondagem executados e de permeabilidade classificada como BAIXA À 

MUITO BAIXA, esses resultados demostra que a área em questão é favorável para 

esse tipo de empreendimento. 
 

 
Figura 10: Resultados dos ensaios de permeabilidade (Alpes Laboratório de Ensaios Físicos 
de Solo, 2022). 
 

6. ATERRO SANITÁRIO DE GRANDE PORTE E ATERRO DE RESERVAÇÃO DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RESÍDUOS CLASSE A) 
 

O Aterro Sanitário de Grande Porte e de Aterro de Reservação de Resíduos 

da Construção Civil, (Resíduos Classe A - Inertes) visa receber os seguintes 

resíduos: 

 Resíduos Classe II (II-A e II-B); 

 Resíduos de Serviços de Saúde devidamente inertizados/tratados; 

 Resíduos da Construção Civil (Classe A  Aterro de Reservação de 

Inertes). 

Para isso o empreendimento contará com as seguintes instalações:

 Guarita (existente); 

 Balança rodoviária e controle fiscal de entrada e saída de caminhões 

(existente); 

 Sede administrativa (existente); 
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Estacionamento (existente); 

Cercamento;

 Instalações para funcionários (refeitório e vestiários) (existente);  

 Posto de abastecimento (existente); 

 Oficina mecânica (existente); 

 Borracharia (existente); 

 Rampa de lavagem de máquinas e veículos (existente); 

 Sistema de tratamento de efluentes líquidos; 

 Sistema para o controle de águas pluviais; 

 Sinalização de segurança e de operação; 

 Máquinas e veículos de grande porte (existentes). 

Todos estes recursos são imprescindíveis para o bom funcionamento de 

forma intermitente, não colocando desta forma, em risco a disposição dos resíduos. 

Seguem fotos atuais da área: 

 

    
Figura 11: Vista da entrada do terreno.               Figura 12: Via de acesso à pedreira. 
 

      
Figura 13: Escritório.                                              Figura 14: Oficina Mecânica. 
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Figura 15: Parte interna da oficina                       Figura 16: Vestiários e Refeitório 
 

    
Figura 17: Almoxarifado.                                       Figura 18: Balança rodoviária. 
 

     
Figura 19: Tanque aéreo de combustível             Figura 20: Oficina de manutenção e britagem
 

    
Figura 21: Usina.                                                    Figura 22: Britagem. 
 

         
 Figura 23: Esgotamento de águas pluviais.         Figura 24: Casa de comando.                  
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Figura 25: Jazida de Solo.                                   Figura 26: contenção das águas pluviais.   

     
Figura 27: Área de decapagem (jazida de solo).  Figura 28: Máquina  Pá Carregadeira. 
 

    
Figura 29: escavadeira hidráulica e caçamba.       Figura 30: Maquina Bob Cat. 
 

     
Figura 31: Máquina Trator de Esteira.                Figura 32: Pá carregadeira e veículo caçamba 
 

     
Figura 33: Máquina Pá carregadeira.                   Figura 34: Máquina Escavadeira Hidráulica.
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Segue abaixo imagem da nova implantação geral, considerando a nova 

proposta de implantação de projeto:

 

Figura 35: Implantação geral do aterro sanitário de grande porte e do aterro de reservação de 
rcc com a ocupação das áreas úteis sem restrições legais para a atividade, apresentando o 
retaludamento da cava conforme seu PRAD. 
 

Conforme pode ser observado na Figura 35 acima, a célula do aterro 

sanitário foi locada sobre a superfície do terreno, no qual seguiu o novo 

levantamento topográfico atualizado da área, de forma a contornar a cava de 

mineração, mantendo uma distância de no mínimo de 15 a 25 m entre a borda mais 

externa da cava e o início da base do aterro, visando assim, garantir a estabilidade e 

a segurança da operação do empreendimento. 
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Figura 36: Implantação do aterro de reservação de resíduos de construção civil e pátio de 
triagem de RCC. 
 

6.1 Aterro Sanitário de Grande Porte 

 

Conforme apresentadas nas figuras 34 e 35, o empreendimento foi 

totalmente refeito seguindo a metodologia construtiva tradicional de aterros 

sanitários, ocupando exclusivamente a superfície do terreno, respeitando os 

distanciamentos dos 200 m de todos os corpos hídricos existentes, no qual terá a 

capacidade de recebimento de até 900 toneladas por dia durante 17 anos, 8 meses 

e 23 dias de vida útil. 

Segue a Figura 37 abaixo demonstrando os distanciamentos do aterro em 
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Figura 37: Implantação geral do aterro sanitário de grande porte e de reservação de rcc em 
 

 

O aterro sanitário é um método para disposição final dos resíduos não 

perigosos segundo normas específicas, de modo a evitar danos ao meio ambiente, 

principalmente à saúde e a segurança pública. 

A técnica de aterro sanitário consiste no preenchimento de células 

escavadas com dimensões apropriadas, onde os resíduos são depositados com 

compactação e aterrados em camadas sobrepostas. O manejo de compactação é 

interessante e importante ser realizado, pois preenche espaços vazios criados na 

deposição dos resíduos não uniformes, ocorrendo assim um aumento na capacidade 

de depósito. 

É a forma de disposição final mais indicada para os resíduos da coleta 

urbana dos municípios, tanto técnica quanto economicamente, quando sucedidos 

por um projeto de recuperação de área, geralmente como de reflorestamento.  

Em geral, este sistema caracteriza-se pelo cuidado em não poluir as águas 

superficiais e subterrâneas da área de entorno, e por um processo de decomposição 

acentuado da matéria orgânica. Para isto, os resíduos devem sofrer um processo de 

cobertura em um intervalo reduzido de tempo e deve haver um bom projeto de 

drenagem das águas pluviais.  
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De acordo com levantamento topográfico realizado a área total do terreno é 

de aproximadamente 1.895.600,00 m2, bem como o empreendimento a ser 

construído, ocupará, no final de sua vida útil, 318.163,63 m2.   

A proposta do aterro sanitário de grande porte é justificável, por ser a forma 

de destinação de resíduos mais viável economicamente, e de tecnologia mais 

conhecida. Deve ser entendida como um processo de destino conhecido e seguro, 

após neutralizá-lo quanto a seus efeitos nocivos ao meio ambiente e população. 

Entre outras justificativas comuns a todos os empreendimentos deste tipo 

como geração de empregos, e retiradas dos cidadãos que vivem em condições sub-

humanas coletando restos em lixões comuns, existem outras várias vantagens, e 

algumas delas podem ser inumeradas a seguir: 

 Reduções drásticas dos danos ambientais, sendo estes quase anulados, 

uma vez que, os agravantes como chorume e gases da decomposição 

que são canalizados, removidos e tratados de forma adequada; 

 Redução do volume ocupado em relação a um lixão comum, devido à 

forte compactação da pilha; 

 Eliminação dos vetores, como mosquitos e roedores, pelo rigoroso 

controle de pragas e de pássaros pela escassez de alimentos no local 

devido à cobertura das camadas compactadas com solo de cobertura, 

minimizando drasticamente as possibilidades de grandes aglomerações 

de pássaros em busca de comida no local.  

A Figura 38 a seguir ilustra a base de uma célula de resíduos sólidos 

urbanos/classe II (não perigosos). 

 

 
Figura 38: Célula de Destinação Final de Resíduos Classe II. Acervo Pijack Engenharia.
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6.2 Aterro de Reservação de Resíduos da Construção Civil (Classe A)

O aterro de reservação de resíduos da construção civil e seu pátio de 

triagem serão construídos em área isolada em relação ao aterro sanitário de grande 

porte, onde receberá e armazenará os resíduos da construção civil produzido em 

Ponta Grossa e região, visando seu correto segregamento e destinação final de 

acordo com normas técnicas vigentes.  

O aterro de reservação de resíduos da construção civil foi dimensionado em 

função do espaço disponível, contendo pátio de segregação de resíduos da 

construção civil com uma área de 3.197,72 m2. 

O local de reservação terá aproximadamente 12.860,57 m2 de área, bem 

como possuirá um volume útil de armazenamento de reservação de 135.017,88 m3.  

Para a preparação da área do aterro de reservação de RCC, será através da 

retirada da cobertura vegetal superficial, realização de terraplenagem com a 

escavação no solo e seu nivelamento, aplicação de 30 cm de argila compactada e a 

construção de curvas de nível ao redor do local de reservação visando o desvio das 

águas pluviais.  

O aterro de reservação de resíduos classe A, não possui obrigatoriedade de 

atingir uma vida útil mínima específica, pois trata-se de um local de armazenamento 

temporário que visa a sua recuperação para o uso em outras aplicações, como 

matéria prima em outros processos que são devidamente autorizados pelo órgão 

ambiental. 

 

6.3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A REALIZADAS EM CADA INSTALAÇÃO

 

6.3.1 Guarita 

 

Tem a função de receber os colaboradores e visitantes no empreendimento, 

identificar e realizar cadastros, bem como serve de local onde o segurança noturno 

fica monitorando toda área do empreendimento, através de câmeras e realizar 

rondas no empreendimento. 
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6.3.2 Sede Administrativa 

Local onde fica o balanceiro, a equipe técnica, gerente da unidade e 

encarregados. 

É composto por banheiro, sala de reuniões e treinamentos, almoxarifado e 

escritório. 

Local de onde é gerenciado as atividades técnicas, fiscais e de registros.

 

6.3.3 Instalações para Colaboradores 

 

Conta com vestiários masculino e feminino, lavanderia para os uniformes. 

Onde os colaborados podem trocar suas roupas pessoais por uniformes, 

fazer suas necessidades fisiológicas, tomar banho, bem como os uniformes deverão 

ser higienizados e disponibilizados para os colaboradores. 

 

6.3.4 Balança Rodoviária 

 

Equipamento imprescindível para o funcionamento adequado do 

empreendimento, pois fornece os volumes/pesos de entradas e saídas. Os pesos 

registrados servem para o faturamento dos valores a serem cobrados, e nos cálculos 

de estimativa de vida útil do empreendimento. 

 

6.3.5 Aterro de Reservação de Resíduos da Construção Civil  Resíduos 

Classe A 

 

Área onde são empregadas técnicas de disposição de resíduos da 

construção civil  

segregados de forma a possibilitar seu uso futuro, utilizando princípios de 

engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente. 
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6.3.6 Pátio de Triagem de RCC (Inertes)  

Para os resíduos da construção civil (entulhos) após registrado sua entrada 

no aterro, o mesmo deve ser deslocado até o pátio de triagem de resíduos da 

construção civil onde antes mesmos de serem descarregados são avaliados através 

de uma vistoria visual carga a carga, visando identificar materiais potencialmente 

recicláveis e/ou resíduos em não conformidade, e se for o caso, realizar a remoção 

desses resíduos para somente após isso executar a disposição final de reservação.

 

6.3.7 Aterro Sanitário de Grande Porte 

 

É a forma de disposição final mais indicada para os resíduos não perigosos, 

tanto técnica quanto economicamente, sucedidos por um projeto de recuperação de 

área, geralmente como de reflorestamento.  

Em geral, este sistema caracteriza-se pelo cuidado em não poluir as águas 

superficiais e subterrâneas da área de entorno, e por um processo de decomposição 

acentuado da matéria orgânica. Para isto, os resíduos devem sofrer um processo de 

compactação e de cobertura em um intervalo reduzido de tempo e deve haver a 

drenagem das águas pluviais.  

Com isto, busca-se evitar o maior risco deste sistema que é a possibilidade 

de percolação do chorume no solo, em função das águas precipitadas. 

O aterro classe II/sanitário possui as seguintes unidades operacionais: 

 Célula de resíduos classe II; 

 Impermeabilização geomecanica com argila e geossintética da célula; 

 Sistema de coleta e tratamento dos líquidos percolados (chorume);  

 Sistema de coleta e queima do biogás;  

 Sistema de drenagem e afastamento das águas pluviais; 

 Sistema de acumulação e/ou recirculação do chorume;  

 Sistemas de monitoramento do lençol freático.  
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6.3.8 Rampa de Lavagem de Veículos Coletores 

Local preparado com sistema de pré-tratamento de efluentes líquidos, onde 

são higienizados e lavados os compartimentos de carga dos veículos 

coletores/transportadores de resíduos.  

 

6.3.9 Poços de Monitoramento 

 

Os poços de monitoramento são obras executadas para investigação de 

passivo ambiental. Após a sua execução, os poços formam uma rede de 

monitoramento da qualidade ambiental da área, indicando se a atividade 

desenvolvida no local está de acordo com as exigências legais. 

 

6.3.10 Rede de Drenagem Pluvial 

 

Sistema de intervenção no solo através de instalações de curvas de níveis 

e/ou canaletas em concreto, entre outros artefatos de drenagem que visam 

direcionar as águas pluviais para fora do aterro, promovendo a perca da energia 

cinética dos fluxos de águas para dissipação e esgotamento sem gerar processos 

erosivos e/ou de carreamento. 

 

6.3.11 Sistema de Drenagem de Percolados 

 

O sistema de drenagem de percolados são construídos em drenos 

distribuídos sobre as bases de cada camada das células de resíduos classe II, de 

todas as fases, que convergem para linhas centrais que descarregam nas lagoas de 

acumulação e/ou recirculação do chorume. 

 

6.3.12 Sistema de Drenagem de Gases 

 

O sistema de drenagem de gases do aterro sanitário é composto de poços 

verticais de 100 (cem) centímetros de diâmetro, espaçados de 38 metros entre si, e 

executados em manilhas de concreto perfuradas ao longo de seu corpo, e são 
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serve de suporte para uma camada externa à manilha com espessura de 40 cm, 

39.

Estes drenos de gases são interligados ao sistema de drenagem horizontal 

de percolados que fica no fundo da célula do aterro que levam os líquidos até as 

lagoas de acumulação e/ou recirculação de percolado. 

 
Figura 39: Dreno de Gases. 
 

6.3.13 Cercamento Total da Área 

 

Toda a área do empreendimento é devidamente cercada e identificada 

através de placas de avisos indicando o tipo de empreendimento e que é proibido a 

entrada de pessoas não autorizadas. 

 

6.3.14 Lagoas de Acumulação e/ou Recirculação do Chorume 

 

Serão no total 2 lagoas de acumulação que receberão e armazenarão o 

percolado, no qual periodicamente caminhões tanques deverão coletar e transportar 

até uma Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos para seu tratamento, bem 

como, de forma opcional, o percolado poderá ser recirculado, através de bombas 

que enviarão o mesmo sobre uma área delimitada do maciço já aterrado na célula 

de destinação final de resíduos, promovendo a recirculação do chorume e a perda 

de umidade através do fenômeno da evapotranspiração que ocorre em cada 

recirculação.   
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6.4. FLUXOGRAMA

 

Figura 40: Fluxograma do empreendimento. 
 

7. MEMORIAL TÉCNICO DO EMPREENDIMENTO 

 

7.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS E VIDA ÚTIL 

 

7.1.1 Origem e composição dos resíduos 

 

O empreendimento é caracterizado por aterro sanitário / classe II para 

disposição de resíduos sólidos urbanos / classe II  não perigosos e aterro de 

reservação de resíduos da construção civil (resíduos classe A - inertes) conforme 

ABNT NBR 10004:2004. 

A origem dos resíduos será proveniente de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, grandes geradores e de municípios (RSU). 

O empreendimento recebe os seguintes resíduos sólidos nos aterros:

 Resíduos Classe II (II-A e II-B); 

 Resíduos da Construção Civil. 

Definição de Resíduos Sólidos: resíduos nos estados sólido e semi-sólido, 

que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
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agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas economicamente 

inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

No geral os resíduos a serem recebidos, classificam-se como resíduos 

classe II A não inertes, classe II B inertes e resíduos de serviços de saúde desde 

que devidamente pré-tratados/inertizados e equiparados com os resíduos sólidos 

urbanos, conforme legislação vigente.

A intenção é atender principalmente os municípios do Centro Oriental e do 

Sudeste do Paraná, conforme pode ser observado na Figura a seguir:

Figura 41: Mapa das Mesorregiões do Estado do Paraná. Fonte: http://minutoligado.com.br/wp-
content/uploads/2012/12/Mapa-do-Parana-PR.gif, 2020.

De acordo com dados publicados pelo site IPARDES Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social, as mesorregiões do Paraná no qual o 

empreendimento visa atender, apresentam os seguintes dados:
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Quadro 02: Dados do Centro Oriental e do Sudeste do Paraná. Fonte IPARDES (2022)
Mesorregião N° de Municípios Área (Km2) População urbana
Centro Oriental 14 21.868,05 583.792 
Sudeste 21 16.968,07 237.119 

 

A intenção é se apresentar como uma solução ambientalmente adequada 

principalmente para esses municípios e eventualmente para mais alguns municípios 

da mesorregião da Metropolitana de Curitiba, bem como o potencial de geração de 

resíduos urbanos dessas regiões é suficiente para a capacidade no qual o aterro 

sanitário de grande porte está sendo licenciado.  

O atendimento a esses municípios depende de concorrência pública, ou 

seja, o empreendimento dificilmente irá atender todos esses municípios ao mesmo 

tempo, até porque, alguns deles utilizam aterros sanitários próprios em operação 

e/ou destinam seus resíduos a outras empresas licenciadas que estão atuando no 

mercado. 

Através de pesquisa realizada pela ABRELPE - Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais em 2021 à quantidade média 

de geração Kg/habitante/dia na região sul foi de 0,77: 

 

 
Figura 42: Fonte: Abrelpe/IBGE, 2019 

 

Assim podemos estimar que a geração de resíduos urbanos gerados pelos 

municípios das regiões Centro Oriental e Sudeste do Paraná é de cerca de 632,10 

toneladas por dia, que representam um montante médio de 18.963 toneladas por 

mês, que deverão ser destinados de forma ambientalmente adequada em aterros 

licenciados. 

Os resíduos sólidos de origem urbana (RSU) compreendem aqueles 

produzidos pelas inúmeras atividades desenvolvidas em áreas com aglomerações 
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humanas do município, abrangendo resíduos de várias origens, como residencial, 

comercial, da limpeza pública (varrição, capina, poda e outros).

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

 

7.1.1.1 Resíduos Classe II-A  Não Inertes 

 

São os que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I - 

Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes. Os resíduos classe II A  Não inertes 

podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

 

7.1.1.2 Resíduos Classe II-B - Inertes  

 

São aqueles que quando submetidos a um contato estático ou dinâmico com 

água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de 

solubilidade, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentração 

superior aos padrões de potabilidade de água, com exceção aos aspectos de cor, 

turbidez e sabor. 

Como exemplo destes materiais, podem-se citar rochas, tijolos, vidros e 

certos plásticos e borrachas que não são decompostos prontamente. 

 

7.1.1.3 Resíduos da Construção Civil  RCC 

 

São os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Porém o empreendimento visa reservar no aterro de resíduos de construção 

civil os resíduos classe A (inertes) tais como: 
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Resíduos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive 

solos provenientes de terraplanagem; 

 Resíduos de componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; 

 Resíduos oriundos de processo de fabricação e/ou demolição de peças 

pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos 

canteiros de obras; 

 Entre outros detritos considerados inertes. 

 

7.1.1.4 Classificação dos Resíduos de Acordo com a Fonte Geradora  

 

 As principais fontes de resíduos sólidos são: domiciliar, comercial, público, 

industrial, agropecuário, de atividades de mineração, entulhos, de 

serviços de saúde, resíduos radioativos e estações de tratamento de 

efluentes (lodos), entre outras fontes menos comuns;  

 resíduos sólidos urbanos orgânicos, representa cerca de 50% a 60% da 

coleta urbana, incluindo-se os considerados rejeitos de banheiros.  

 resíduos sólidos urbanos inorgânicos como papéis e papelões, 

principalmente onde há atividade de escritórios, seguidos por plásticos, 

metais, vidros e outros materiais diversos.  

 Resíduos comerciais possuem composição de acordo com o tipo de 

comércio gerador.  

 O resíduo público é o gerado por serviços das próprias prefeituras, tal 

como poda de árvores, varrição de ruas e feiras livres.  

 O resíduo industrial pode ser de diversos tipos, de acordo com a atividade 

da indústria. 

 A atividade agropecuária é uma das maiores geradoras de resíduos, mas 

felizmente, ocorre a reutilização ou reciclagem quase total dos resíduos, 

não causando danos consideráveis ao meio ambiente ou à saúde 

humana. O maior problema da atividade agrária na atualidade é o uso de 

agrotóxicos, mesmo com os programas de reciclagem de suas 

embalagens.  

 A atividade de mineração, junto com o garimpo, é uma grande geradora 

de resíduos, principalmente os resultantes do desmatamento.  
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Os resíduos da construção civil, mais conhecidos como entulhos, são 

materiais normalmente inertes, mas que ocupam volume ao serem 

descartados e podem causar aspecto visual desagradável. Pode ser 

reaproveitado de diversas formas em novas aplicações. 

 

7.2. QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DIÁRIA E MENSAL A 

RECEBER  

 

Municípios:    35  

População urbana:   820.911 

Quantidade diária a receber: 900,00 Toneladas 

Quantidade mensal a receber: 27.000,00 Toneladas 

 

7.2.1 MASSA ESPECÍFICA DOS RESÍDUOS 

 

O peso específico da massa de resíduos é propriedade bastante difícil de se 

determinar devido não só à natureza dos materiais que compõem os resíduos, mas 

também porque requer uma amostra de tamanho maior que o normalmente utilizado 

em geotecnia. 

O principal fator de influência no peso específico é a composição dos 

resíduos, porém ele também irá depender da compactação durante a execução do 

aterro, da decomposição dos resíduos com o tempo, da dissipação das poro-

pressões dos líquidos e dos gases, e da consolidação dos resíduos devido à 

sobreposição de novas camadas. 

Landva e Clark (1990) encontraram pesos específicos in situ entre 7 e 14 

kN/m3 em vários aterros de resíduos sólidos do Canadá, apresentando um elevado 

conteúdo orgânico, superior a 50%. 

O grau de decomposição dos resíduos, fatores ambientais e a profundidade 

da amostra influenciam o valor do peso específico. Assim, em aterros mais antigos, 

esta propriedade, geralmente, aumenta com a profundidade como resultado do 

processo de compressão e consolidação do RSU (KONIG & JESSBERGER, 1997). 

Na literatura encontram-se valores de peso específico de resíduos tão 

baixos quanto 1,2 kN/m3, em aterros mal compactados e com muito plástico, até 
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valores de 17 kN/m3 em aterros muito compactados (VERBRUGGE, 

2000;ALCITURRI, 2000; CARVALHO, 1999; SANTOS, 1997).

 

7.3 CONCEPÇÃO E JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

 

Após milhares de anos, a população mundial que era de aproximadamente 1 

bilhão de habitantes no ano 1900, início do século XX, aumentou nos últimos cem 

anos em 5 bilhões de habitantes. Desse modo, é aceitável a previsão para os 

próximos 30 a 40 anos de um aumento de 3 bilhões de habitantes, chegando a um 

total perigoso de 9 bilhões de habitantes na Terra. 

Esta explosão populacional implica, no aumento do uso das reservas 

naturais do planeta, no aumento da produção dos bens de consumo e, 

inevitavelmente, no aumento da geração de lixo. 

Atrelado a isto, vem o aumento da poluição do solo, das águas subterrâneas 

e superficiais, e do ar, com uma série de implicações na qualidade de vida dos 

habitantes da terra e nos seus bens naturais. 

Estamos consumindo de maneira inadvertida nossos recursos naturais e 

ainda privilegiando uma pequena parcela da população mundial, em detrimento da 

maioria. 

Este cenário está produzindo um profundo fosso entre as sociedades menos 

e mais favorecidas, o que obviamente faz aumentar sobremaneira a pressão social, 

e consequentemente, a crise ambiental. 

É dentro deste contexto geral, que não podemos deixar de trilhar os árduos, 

difíceis, porém, imprescindíveis caminhos que levarão a um futuro seguro. 

As premissas de um desenvolvimento sustentável, terão que levar sempre 

em conta, a busca incessante da otimização do uso de recursos e energia e a 

minimização da geração de emissões, efluentes e resíduos perigosos. Não podemos 

jamais nos desviar deste foco principal. 

Não podemos continuar omissos a tantas evidências, a sociedade precisa 

sair da zona de conforto e buscar alternativas mais sustentáveis para satisfazer suas 

necessidades. 

A geração e a disposição do Lixo no Brasil, no Paraná e na Região 

Metropolitana de Curitiba são de: 

 Geração de lixo no Brasil  cerca de 240.000 toneladas de lixo por dia;
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Geração de lixo no Paraná cerca de 8.500 toneladas de lixo por dia;

Geração de lixo na Região Metropolitana de Curitiba cerca de 2.800 

toneladas de lixo por dia; 

 Número de municípios brasileiros  cerca de 5.600 municípios; 

 30% dos municípios brasileiros não tem sistema de coleta de lixo, isto é, 

cerca de 1.680 municípios; 

 65% dos municípios brasileiros não coletam regularmente o lixo, isto é, 

cerca de 3.640 municípios; 

 5% dos municípios brasileiros possuem coleta regular e disposição em 

aterro, isto é, cerca de 280 municípios. Destes, pouquíssimos podem ser 

considerados como aterro sanitário. 

Entende-se por saneamento básico, o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

 Abastecimento de água potável. 

 Esgotamento sanitário. 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos, conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, além de disciplinar 

os demais tipos de resíduos (industriais, de serviços de saúde, construção 

civil, especiais etc.). 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

O entendimento dos Sistemas de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos de cada Município passam pelo detalhamento de todos os fatores que 

impactam diretamente na resolução dos problemas afetos ao setor, tais como: 

aspectos legais, financeiros, arranjos institucionais, forma de prestação dos serviços, 

tecnologia de manejo e infraestrutura operacional, destacando-se as ações 

integradas da limpeza urbana, acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e disposição final. Como consequência surge a necessidade de 

elaboração dos Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos, parte integrante dos Planos Municipais de Saneamento Básico (Lei 

11.445/2007). 

Isto posta, e apoiada na conceituação básica dos resíduos sólidos (lixo) e na 

sua gestão, a empresa AMBIENTAL CAMPOS GERAIS se apresenta como uma 
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proposta buscando fazer parte da solução desse problema que afeta todas as 

regiões do Brasil.

Somente nestes últimos anos é que se observou a tomada de consciência 

pelas sociedades dos mais diversos países, desta principal consequência do 

desenvolvimento urbano e industrial: o crescimento quantitativo e as transformações 

qualitativas dos resíduos gerados.  

Rejeitados nos corpos d´água, concentrados em depósitos ou dispersos no 

solo, estes materiais constituem um problema de grande complexidade. 

Neste sentido, e, sabendo-se que a produção de resíduos não cessa de 

crescer, é imperativo assegurar o seu gerenciamento através das estratégias de 

gestão destes materiais. Uma gestão racional das atividades econômicas e sociais 

não pode ser concebida sem a tomada de consciência desta realidade. A busca de 

uma solução a este problema deve obedecer a princípios rigorosos e, quando se 

está confrontando a um resíduo, três estratégias são possíveis: alternativas de 

minimização de resíduos, valorização de resíduos e eliminação eco-compatível para 

os resíduos os quais não puderam ser valorizados. 

Considerando alguns argumentos descritos acima, podemos afirmar que o 

empreendimento, se torna uma alternativa próxima e competitiva para empresas que 

produzam resíduos classe II do centro oriental e sudeste do Paraná a fim de realizar 

a correta destinação desses resíduos, haja vista que atualmente existem poucos 

empreendimento deste porte operando nessa região fazendo que os custos para 

coleta sejam relativamente altos para os geradores, o que acaba por muitas vezes 

inviabilizando a correta destinação e favorece o aumento da ilegalidade. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 12 de 

agosto de 2010, estabeleceu diversas diretrizes e ferramentas que visam o 

gerenciamento e a correta destinação dos resíduos sólidos, com a finalidade de 

buscar a redução na geração destes, através de práticas de reciclagem e 

reutilização. 

Destacamos o Art. 7º desta Lei que preconiza os objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, onde em seu parágrafo I é destacado a proteção da 

saúde pública e da qualidade ambiental e em seu parágrafo II é apontado como 

objetivo a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
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No que tange o empreendimento em questão, podemos observar que o 

mesmo atende e apresenta compatibilidade com as atuais políticas setoriais, 

principalmente no que diz respeito à responsabilidade em que os geradores de 

resíduos têm em destinar corretamente os rejeitos oriundos de suas atividades 

econômicas, não passíveis de reaproveitamento. 

Desta forma esse empreendimento vem a colaborar com uma tendência do 

mercado atual que é a busca por parte dos geradores de resíduos, por empresas 

especializadas, que venham a coletar e realizar a disposição final ambientalmente 

adequada de seus rejeitos, o que vem a garantir a adequação à legislação e o 

cumprimento das obrigações dos geradores de resíduos perante a sociedade.

 

7.4 DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

 

O empreendimento é caracterizado por aterro sanitário de grande porte para 

disposição de resíduos classe II  não perigosos, resíduos sólidos urbanos e de 

resíduos da construção civil (resíduos classe A - inertes) conforme ABNT NBR 

10004:2004. 

 

7.4.1 Aterro Sanitário de Grande Porte 

 

O dimensionamento do aterro sanitário foi realizado em função da sua área 

disponível para sua construção e das características intrínsecas do local, no qual se 

utilizou de dados coletados em campo, bem como do mapa planialtimétrico 

detalhado, respeitando o distanciamento de 200 m de corpos hídricos, dessa 

maneira foi projetada e ordenada em uma célula. 

 

Volume da Célula de Disposição Final de Resíduos Classe II: 

- Célula 01 (única):.................6.212.300,00 m3 

Total disponível da Célula 01 = 6.212.300 m3  

 

7.4.2 Vida Útil do Aterro Sanitário de Grande Porte  Célula 1 (única) 

 

Estudos recentes realizados no Brasil e no mundo, em vários aterros de 

resíduos sólidos urbanos, apresentaram as densidades dos resíduos aterrados 
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através de amostragem realizando a escavação de blocos de resíduos aterrados e o 

seu envio a laboratórios de geotecnia para ensaios de prova, segue abaixo os 

resultados das densidades encontradas: 

 
Quadro 03: Massas específicas de alguns aterros de RSU não pré-tratados (adaptado de 
CALLE, 2007). 

 

Como pode ser observado a densidade no Brasil varia de 9,15 a 14,8 KN/m3, 

o que resulta em uma média de 12 KN/m3, transformando essa densidade para 

Kgf/m3 temos 1.223,60 Kg/m3 ou 1,22 ton/m3 a densidade dos resíduos aterrados.

O prazo de operação do aterro (P) é igual ao seu volume disponível dividido 

pela geração de resíduos  

De acordo com o Manual para Implantação de Aterros Sanitários divulgado 

pelo Instituto Água e Terra do Paraná  IAT, a relação entre resíduos no aterro e 

quantidade de material de cobertura é de 15%, representada da seguinte maneira:

 

VT = 1,15 x VL 

Onde: 

VT: Volume Total do Aterro 

VL: Volume de Resíduo a ser Depositado no Aterro 
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No entanto, a relação real utilizada em vários aterros já em operação e com 

comprovada eficiência é na questão de 12%, desta forma a equação real fica 

representada como segue: 

VT = 1,12 x VL 

 

Conforme a conformação geométrica encontrada para garantir a estabilidade 

geofísica do aterro, o volume ainda disponível total de disposição final encontrado 

foi de 6.212.300 m3. 

 

Então VT = 6.212.300 m3 

Assim temos: 

VL = 6.212.300 m3/ 1,12 

VL = 5.546.696,43 m3 

 

De forma simplificada podemos estimar a vida útil do aterro classe II, 

sabendo-se que a densidade dos resíduos sólidos urbanos aterrados, conforme 

encontrado na literatura, é de em média 1,22 tonelada / m3, porém visando ser 

conservador, vamos adotar a densidade de 1,05 ton/m3, assim temos um volume 

diário de: 

 

(5.546.696,43 m3) x (1,05 Ton / m3) = 5.824.031,25 toneladas de resíduos classe II

(capacidade total disponível do aterro classe II) 

 

Considerando que a capacidade na qual está sendo licenciado desse projeto 

é de 900 ton/dia, temos: 

 

(5.824.031,25 toneladas / 900 ton/dia) = 6.471,14 dias ou 17,73 anos de vida útil 

 

Sabendo-se que a Resolução CEMA 94/2014 exige uma vida útil de no 

mínimo 15 anos, dessa maneira o empreendimento atenderá esse requisito, bem 

como sabe-se que levará bastante tempo para se alcançar uma taxa de recebimento 

de 900 ton/dia de RSU, ou seja, nesse caso, é bem possível que a vida útil desse 

empreendimento seja maior do que 20 anos.   
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7.4.3 Aterro de Resíduos da Construção Civil (Resíduos Classe A  Inertes)

O aterro de reservação de resíduos da construção civil foi dimensionado em 

função do espaço disponível, contendo um pátio de triagem com uma área de 3.197 

m2. 

O local de reservação tem aproximadamente 12.860,57 m2 de área de base 

(ocupação), bem como possui um volume útil ainda disponível de 135.017,88 m3.

O local de reservação dos resíduos da construção civil classe A (inertes) 

deverá ser protegido conforme projeto de drenagem pluvial em anexo, através da 

instalação de drenagens pluviais ao redor do local de reservação visando o desvio 

das águas pluviais. 

O aterro de reservação de RCC classe A não possui obrigatoriedade de 

atingir uma vida útil mínima específica, pois trata-se de um local de armazenamento 

temporário que visa a sua recuperação para o uso futuro em outras aplicações, 

como matéria prima em outros processos que são devidamente autorizados pelo 

órgão ambiental. 

 

7.5 TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO FINAL 

 

7.5.1 Aterro Sanitário de Grande Porte para Resíduos Não-Perigosos 

 

O aterro sanitário é um método para disposição final dos resíduos não 

perigosos segundo normas específicas, de modo a evitar danos principalmente ao 

meio ambiente e a saúde pública.  

A técnica de aterro sanitário consiste no preenchimento de célula escavada 

com dimensões apropriadas, onde os resíduos são depositados com compactação. 

O manejo de compactação é interessante e importante ser realizado, pois preenche 

espaços vazios criados na deposição dos resíduos não uniformes, ocorrendo assim 

um aumento na capacidade de depósito.  

É a forma de disposição final mais indicada para os resíduos da coleta 

urbana dos municípios, tanto técnica quanto economicamente, quando sucedidos 

por um projeto de recuperação de área, geralmente como de reflorestamento.  

Em geral, este sistema caracteriza-se pelo cuidado em não poluir as águas 

superficiais e subterrâneas da área de entorno, e por um processo de decomposição 
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acentuado da matéria orgânica. Para isto, os resíduos devem sofrer um processo de 

cobertura em um intervalo reduzido de tempo e deve haver a drenagem das águas 

pluviais.  

Com isto, busca-se evitar o maior risco deste sistema que é a possibilidade 

de percolação do chorume no solo, em função das águas precipitadas. 

O aterro sanitário conta necessariamente com as seguintes unidades:

 I. Unidades operacionais:  

 Célula de resíduo classe II; 

 Impermeabilização da célula;  

 Sistema de coleta e tratamento dos líquidos percolados (chorume);  

 Sistema de coleta e queima do biogás;  

 Sistema de drenagem e afastamento das águas pluviais;  

 Sistemas de monitoramento do lençol freático.  

II. Unidades de apoio:  

 Cerca e barreira vegetal;  

 Estradas de acesso e de serviço; 

 Edificações administrativas. 

A proposta do aterro sanitário é justificável, por ser a forma de destinação de 

resíduos mais viável economicamente, e de tecnologia mais conhecida. Deve ser 

entendida como um processo de destino conhecido e seguro, após neutralizá-lo 

quanto a seus efeitos nocivos ao meio ambiente e população. 

Entre outras justificativas comuns a todos os empreendimentos deste tipo 

como geração de empregos, e retiradas dos cidadãos que vivem em condições sub-

humanas catando restos em lixões comuns, existem outras várias vantagens, e 

algumas delas podem ser inumeradas a seguir: 

 Reduções drásticas dos danos ambientais, sendo estes quase anulados, 

uma vez que, os agravantes como chorume e gases da decomposição 

que são canalizados, removidos e tratados de forma adequada; 

 Redução do volume ocupado em relação a um lixão comum, devido à 

forte compactação da pilha; 

 Eliminação dos vetores, como mosquitos e roedores, pelo controle de 

pragas e de pássaros.  
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7.5.2 Aterro de Resíduos da Construção Civil (Resíduos Classe A - Inertes)

O empreendimento visa manter realizar os serviços de coleta, transporte, 

segregação e reservação de resíduos da construção civil (Resíduos Classe A  

entulhos) para uso futuro. 

Os processos geradores desses tipos de resíduos são as construções, as 

reformas, ampliações e demolições. 

As reformas representam 59% da origem dos RCC. A autoconstrução e as 

pequenas reformas feitas com a contratação de pequenos empreiteiros são 

responsáveis por parte dos RCC e, embora gerem pequenos volumes, na maior 

parte dos casos são transportados de forma inadequada e descartados em locais 

impróprios, trazendo desconforto à população do entorno, uma vez que junto com os 

RCC também são descartados pneus, móveis, resíduos domésticos, etc. 

Segue abaixo a tipologia de resíduos da construção civil que o 

empreendimento pretende reservar, bem como exemplos e quais são as destinações 

recomendadas.  

 

Quadro 04: Resíduos de Construção Civil Classe A. 
Tipo de 

RCC 
Definição Exemplos Destinações 

Classe A 

Resíduos 

Reutilizáveis 

ou 

Recicláveis 

como 

agregados 

- Resíduos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos 

provenientes de terraplanagem; 

 

- Resíduos de componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

 

- Resíduos oriundos de processo de 

fabricação e/ou demolição de peças pré-

moldadas em concreto (blocos, tubos, 

meios-fios etc.) produzidas nos canteiros 

de obras. 

Reutilização ou 

reciclagem na forma 

de agregados, ou 

encaminhados às 

áreas de aterro de 

resíduos da 

construção civil, 

sendo dispostos de 

modo a permitir a sua 

utilização ou 

reciclagem futura. 

 

Outras definições relacionadas aos resíduos de construção civil. 
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Quadro 05: Definições relacionadas aos Resíduos da Construção Civil.

Resíduos da construção 

civil 

São os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação 

e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Geradores 

Pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos da construção 

civil. 

Transportadores 
Pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte 

dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação.

Agregado reciclado 

Material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de 

construção que apresentem características técnicas para a aplicação 

em obras de edificação, de infra-estrutura, em aterros sanitários ou 

outras obras de engenharia. 

Gerenciamento de 

resíduos 

Sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, 

incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e 

recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao 

cumprimento das etapas previstas em programas e planos. 

Reutilização Processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo.

Reciclagem 
Processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido 

à transformação. 

Beneficiamento 

Ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que tenham 

por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados 

como matéria-prima ou produto. 

Aterro de resíduos da 

construção civil 

Área onde serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da 

segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização 

da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor 

volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio 

ambiente. 

Áreas de destinação de 

resíduos 
Áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final de resíduos.

 

Os resíduos da construção civil tornaram-se os principais vilões na gestão 

dos resíduos sólidos nas principais cidades brasileiras.  

Os resíduos de entulho de construção causam diversos problemas, quando 

descartados das construções.  
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Como material inerte, o entulho causa ônus associados ao seu volume. Ao 

ocupar o lugar do lixo domiciliar, os resíduos de entulhos, oneram as operações de 

transporte para os aterros. 

O correto gerenciamento desses resíduos traz grandes benefícios para o 

meio ambiente e a saúde pública, entulho em terrenos baldios podem servir de 

criadouros do mosquito Aedes aegypti. 

O aterro de resíduos inertes (classe A) visa a reservação de materiais 

segregados, de forma a possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização 

da área, conforme princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume 

possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Os resíduos da construção civil são classificados pela Resolução CONAMA 

nº 307/2002 em 4 classes: 

 

7.5.2.1 Classe A 

 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 

etc.), argamassa e concreto; 

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meiosfios, etc.) produzidas nos canteiros de 

obras. 

 

7.5.2.2 Classe B 

 

São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e 

gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015). 
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7.5.2.3 Classe C 

Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. (Redação 

dada pela Resolução n° 431/11).  

 

7.5.2.4 Classe D 

 

São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Redação dada pela Resolução n° 

348/04)  

No âmbito dessa resolução consideram-se embalagens vazias de tintas 

imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu 

revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. (Redação dada pela 

Resolução nº 469/2015)  

As embalagens de tintas usadas na construção civil serão submetidas a 

sistema de logística reversa, conforme requisitos da Lei nº 12.305/2010, que 

contemple a destinação ambientalmente adequados dos resíduos de tintas 

presentes nas embalagens. (Redação dada pela Resolução nº 469/2015). 

O aterro visa dar destinação final (reservação) para os resíduos da Classe A, 

bem como propiciar o beneficiamento e reciclagem dos materiais da Classe B, já as 

Classes C e D deverão ir para transbordo industrial do empreendimento. 

 

7.6 SISTEMA DE TRATAMENTO DO PERCOLADO (CHORUME) 

 

Serão construídas duas grandes lagoas impermeabilizadas para a 

acumulação, bombeamento e captação chorume visando o tratamento externo em 

Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos terceirizado, devidamente licenciado, 

bem como, se necessário, realizar a recirculação do chorume sobre a célula de 

resíduos em circuito fechado. 
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Abaixo segue os dados do balanço hídrico histórico de Ponta Grossa 

publicados pelo IDR-Paraná:

 

 
Figura 43: Resultado dos dados do balanço hídrico estação Ponta Grossa/PR. 
 

A vazão (QM) é calculada a partir da expressão: 

 

Onde:  

PER = percolação, sendo PER = Precipitação  Evapor. 

O mês mais chuvoso é janeiro com 186,50 mm de precipitação e 83,40 mm 

de evapor. então temos: 

 

PER = 186,50  83,40 mm 

PER = 103,10 mm 

 

Acontr = área de contribuição, nesse caso será a área que estará exposta e sofrendo 

a percolação efetiva dentro célula em operação, sendo que os taludes e platôs 

definitivos possuirão escoamento superficiais que realizarão o esgotamento das 

águas pluviais, dessa maneira vamos considerar uma área de exposição e de frente 

de trabalho em operação de até 50.000 m2, visando o cálculo do potencial máximo 

de geração de chorume. 
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Para o mês de janeiro, mês de maior incidência (PER = 103,10 mm) 

teremos:

 

Para a área máxima de percolação de operação da célula (A = 50.000,00 

m2). 

QM = 1,99 L/s ou 172,00 m3/dia ou 7,16 m3/h (pico médio máximo de vazão 

para a área da célula em operação). 

Como serão duas lagoas e cada uma terá a capacidade de volume útil de 

4.125 m3, a capacidade total de armazenamento temporário do empreendimento 

para o armazenamento do chorume será de 8.250 m3, considerando uma vazão 

média de pico de 172,00 m3/dia, significa que cada lagoa poderá armazenar de 

forma contínua e segura (4.125 m3 / 172 m3/dia) o tempo de 23,98 dias, mesmo 

recebendo, nesse período todo, a vazão de pico, tempo suficiente, caso ocorra 

algum atraso no recebimento das empresas que realizam a coleta, transporte e o 

tratamento dos efluentes líquidos, bem como foram projetado a instalação de casa 

de bombas ao lado das lagoas com o conjunto de 2 motobombas para realizarem a 

recirculação do chorume sobre a célula de resíduos, como forma opcional de 

tratamento temporário, se assim for necessário. 

Segue abaixo o dimensionamento das duas lagoas com suas bases e 

taludes impermeabilizadas com aplicação de camada de argila compactada e 

geomembrana de PEAD de 1,5 mm de espessura: 

 

 
Figura 44: Dimensionamento das lagoas de acumulação, bombeamento e captação de 
percolado do empreendimento.  
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O percolado (chorume) deverá ser captado pelo sistema de drenagem da 

célula de disposição final de resíduos e direcionado por tubulações até as lagoas de 

acumulação, bombeamento e captação de chorume. 

O tratamento do percolado do aterro será realizado por duas vias, uma 

sendo a recirculação do chorume sobre a massa de resíduos disposta dentro da 

célula, e a outra, pelo o envio para o tratamento externo para empresas 

especializadas desses serviços, desde que devidamente licenciadas. 

Foram projetadas estradas e pátios de manobras para que os caminhões 

tanques sugadores tenham acesso as lagoas e possam operarem livremente na 

captação e no transporte do chorume até a empresa terceirizada de tratamento de 

efluentes líquidos escolhida. 

Considerando que serão duas lagoas de acumulação, sendo que cada uma 

terá 4.125 m3 de capacidade útil, no total o empreendimento contará com 8.250 m3 

de capacidade total de armazenamento temporário, dando total segurança ao 

processo, sendo suficiente para poder gerenciar o potencial de chorume a ser 

gerado e o envio para o seu tratamento externo. 

 

7.7 DIMENSIONAMENTOS DOS ELEMENTOS DE DESTINAÇÃO FINAL

 

7.7.1 Dimensionamento do Aterro Sanitário de Grande Porte  

 

O dimensionamento do aterro sanitário foi realizado em função da área útil 

disponível para seu avanço e das características intrínsecas do local, no qual se 

utilizou de dados coletados em campo, bem como do mapa planialtimétrico 

detalhado, dessa maneira, em função do terreno disponível foi projetado respeitando 

o distanciamento dos 200 m de corpos hídricos naturais adjacentes na área do 

empreendimento. 

 

CÉLULA 01 (ÚNICA) 

 

VOLUME LÍQUIDO DISPONÍVEL.................................................. 5.546.696,43 m3

ÁREA DE OCUPAÇÃO FINAL...........................................................296.141,34 m2
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7.7.2 Dimensionamento do Aterro de Reservação de Resíduos da Construção 

Civil

 

O dimensionamento do aterro de reservação de resíduos da construção civil 

foi realizado em função da área atualmente ocupada e da sua expansão superior 

disponível em volume, para o seu preenchimento final, no qual se utilizou de dados 

coletados em campo, bem como do mapa planialtimétrico detalhado. (ver prancha  

Aterro de Reservação de RCC) 

 

VOLUME LÍQUIDO TOTAL.............................................................. 135.017,88 m3

ÁREA DE OCUPAÇÃO FINAL.........................................................   12.860,57 m2

 

 

7.8 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PEDREIRA) 

 

Visando a compatibilização das atividades de gerenciamento de resíduos do 

empreendimento com a área final de mineração, a empresa Andes Geologia e Meio 

Ambiente desenvolveu o Plano de Recuperação de Área Degradada  PRAD da 

cava de mineração, para que sua recuperação seja executada paralelamente a 

operação do aterro sanitário. 

O último levantamento topográfico realizado e os cálculos das volumetrias 

encontradas para servir de base para elaboração do PRAD e desse trabalho, foi 

realizado pela empresa AGSUL Engenharia e Topografia através do Engenheiro 

Agrimensor Sr. Guilherme Biff CREA-SC 093.688-6. 

Entre várias ações propostas no PRAD, segue abaixo algumas das 

atividades a serem desenvolvidas: 

a) Corte e terraplanagem do terreno que dá acesso aos veículos até o 

interior da cava para facilitar o escoamento gravitacional da água para 

fora da cava. 

b) Aterramento parcial da cava de mineração e respectiva compactação 

criando uma superfície plana de drenagem superficial no qual servirá de 

esgotamento das águas pluviais, visando não haver grandes acúmulos ou 

lâminas de água de forma permanente no interior da cava; 
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c) Construção de drenagens laterais ao longo dos paredões da cava para 

recebimento e drenagem de águas que possam ocorrer junto aos 

paredões; 

d) Execução da conclusão do aterro, envolvendo compactação do solo e o 

retaludamento dos paredões da cava com solo armazenado da 

escavação do bota fora utilizado ao longo dos anos de mineração, 

seguido com o plantio de gramíneas; 

e) Implantação do escoadouro das águas que serão drenadas do 

aterramento parcial da cava até a lagoa de decantação e retenção de 

finos, para esgotamento e lançamento em corpo hídrico de forma laminar.

f) Bombeamento contínuo por motobombas, das águas precipitadas dentro 

da cava, até a finalização do aterramento parcial da cava, da escavação 

do acesso, das implantações do escoadouro e da lagoa de decantação de 

finos, após essas obras concluídas, esse bombeamento não será mais 

necessário, pois as águas da área de mineração serão superficialmente 

escoadas de forma laminar e gravitacional. 

Seguem algumas imagens do resultado após o execução do PRAD 

proposto: 

 

 
Figura 45: Recuperação da área degradada da pedreira. 
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Figura 46: Volume de cortes e aterramentos do PRAD. 
 

 

7.9 SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA CAVA 

 

Conforme proposto será necessário a instalação de drenagens internas 

dentro da cava de mineração alinhado com o seu projeto de recuperação, dessa 

maneira, foi desenvolvido um projeto de drenagem interna da cava visando 

disciplinar e escoar de forma mais eficiente as águas pluviais e as que possam 

precipitar durante o processo de retaludamento. 

Atualmente existem motobombas realizando o bombeamento das águas que 

se acumulam dentro da cava, esse bombeamento será continuado durante o 

processo de aterramento parcial da cava, sendo esse bombeamento encerrado 

somente após o sistema de drenagem superficial por gravidade estar finalizado e em 

funcionamento, segue nos anexos o detalhamento desse sistema de drenagem 

adotado. 
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Figura 47: Aterramento parcial da cava, drenagens laterais e retaludamento proposto pelo 
PRAD. 
 

 

7.10 EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA COBERTURA 

 

Conforme os volumes dos cortes para preparação da célula de disposição 

final de resíduos, do volume de solo proveniente ao longo do tempo da exploração 

da nova pedreira da Mineradora Boscardin e Cia e dos demais volumes fornecidos e 

calculados pelo último levantamento topográfico realizado pela empresa AGSUL 

Engenharia e Topografia através do seu Engenheiro Agrimensor Sr. Guilherme Biff 

CREA-SC 093.688-6, não será necessário buscar material para cobertura de outros 

locais. 

O material a ser utilizado na cobertura dos resíduos sólidos será originário 

da própria célula 01 (única), do volume atualmente estocado durante os anos de 

escavações da cava da pedreira, do corte do acesso para drenagem superficial da 

cava parcialmente aterrada e do volume de cortes gerados pela nova área de 

mineração que fica a 800 m da pedreira atual, conforme demostrado nos balanços 

de corte/estoque e aterro a seguir. 
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Quadro 06: Volumes de corte e aterro necessários para a implantação do empreendimento.

LOCAIS 

Volume de solo (m3) 

CORTE / 
ESTOQUE 

ATERRO

Célula - Aterro Sanitário de Grande Porte 498.529,78  --- 

Volume de terra para o Aterramento dos 
Resíduos  

 --- 665.603,57 

Aterramento de parte da Cava --- 955.466,14 

Projeção dos Taludes dentro da Cava --- 637.482,98 

Área do bota fora de armazenamento de Terra da 
Pedreira Boscardin 

1.293.036,46 --- 

Escavação do Acesso da Cava para drenagem 
pluvial superficial 

87.597,83 --- 

Aterro de Reservação de Resíduos da 
Construção Civil 

29.061,45 --- 

Volume da Escavação da Pedreira Nova em 24 
meses* 

400.000,00 --- 

TOTAL DE MATERIAL 2.308.225,52 2.258.552,69

*Dado fornecido pela Mineradora Boscardin e Cia. 

 

Abaixo segue a tabela 01 com o resumo dos resultados finais referentes aos 

cortes e aterros em todos os locais do empreendimento. Observa-se que na última 

linha da tabela 01 abaixo, que a diferença entre corte/estoque e aterro, haverá um 

excedente de 49.672,83 m3. 

 

Tabela 01: Resultado Final da Movimentação de Terra. 

Local Volume (m³) 

Volume Total de Corte e Estoque 2.308.225,52 

Volume Total de Aterro -2.258.552,69 

Diferença de Corte e Aterro 49.672,83 (sobra) 

Legenda: m3 = metro cúbico 
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7.11 SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

7.11.1 Vazão de Projeto 

 

No cálculo das vazões de projeto dos dispositivos de drenagem superficial 

foi utilizado o método racional para bacias (área até 50 hectares) cuja equação:  

 

Onde:  

Q:  Vazão a ser drenada (m³/s).  

C:  Coeficiente de escoamento superficial de fluido médio.  

A:  Área da bacia contribuinte (ha).  

I:  Intensidade de chuva (mm/h).  

360:  Coeficiente referente à 36 se A em km².  

 

7.11.1.1 Coeficiente de escoamento 

 

Do volume total de água precipitada sobre o solo, apenas uma parcela 

escoa sobre a superfície, o restante é interceptado pela cobertura vegetal e 

depressões do solo, portanto, o coeficiente de escoamento superficial do solo 

depende da declividade, tipo de vegetação, impermeabilização, capacidade de 

infiltração e depressões. 

A tabela 02 apresenta os valores de coeficientes de escoamento superficial 

para tipos de cobertura vegetal, solo e declividade. 

 

Tabela 02: Valores de coeficientes de escoamento superficial. 

Desta forma, utiliza-se o valor de C = 0,40 
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7.11.1.2 Intensidade de Chuva 

A intensidade de chuva é a relação de altura da chuva (mm) e sua duração 

(h). Para efeito de cálculo de intensidade de chuva será utilizada a equação abaixo 

(Instituto de Saneamento Ambiental /PUC): 

 

 

Onde, t: tempo de duração da chuva (min) = 24 h = 1440 min.  

Tr: tempo de retorno (10 anos) 

 

 

Pela fórmula   

Onde     

 

 

 

 

 

Seções transversais dos canais. Determinação através de gráfico, em 

função da vazão e desnível do leito do canal. (Gráfico da literatura da OMS- Projeto 

das Nações Unidas  Figura 48)  

Os detalhes de implantação do sistema estão apresentados na planta do 

sistema de drenagem superficial, em anexo.  
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Figura 48: Gráfico para calcular as dimensões de canais. 

OBS: O gráfico substitui a aplicação da formula de Chezy com 

coeficiente de Manning, utilizada em canais.  

 

Canal de drenagem adotado: meia cana com diâmetro de 0,40 m de 

concreto. 

 
Figura 49: Caneleta de drenagem pluvial. 

 

As canaletas de drenagem superficial direcionarão as águas pluviais até as 

diversas descidas de água em degraus cada uma com dissipador de energia na sua 

parte inferior final. 

Após os dissipadores de energia as águas seguem em diversos pontos 

sobre a vegetação densa existente. 

 

 

7.12 SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO  

 

7.12.1 Impermeabilização do Aterro Sanitário de Grande Porte 
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Todas as áreas destinadas à disposição dos resíduos classe II serão 

impermeabilizadas com geomembrana de PEAD sendo da seguinte forma:

 Aplicação de uma camada de 30 cm argila compactada no fundo e 

taludes das escavações da terraplanagem. 

 Base e laterais: Aplicação de geomembrana de PEAD com espessura 

mínima de 1,5 mm. 

 Aplicação de mais uma camada de argila compactada de no mínimo 80 

cm de espessura. 

 

 
Figura 50: Detalhe da tubulação de Drenagem de Chorume (Base-Fundo da Célula). 

 

Os modelos de geomembrana a serem utilizados, deverão atender aos 

requisitos e padrões de qualidade da ABNT, bem como possuírem as seguintes 

características: 

 Baixíssima permeabilidade (10-12 cm/s); 

 Espessura de 1,5mm  

 Elevada resistência aos agentes químicos e aos raios ultravioletas (adição 

de negro de fumo); 

 Excelente resistência mecânica. 

Para instalação da geomembrana de PEAD deverá ser mantido no local 

técnico e equipamentos especializados para efetuar a costura/soldagem de 

eventuais rupturas feitas na geomembrana, sendo recomendado o registro 

fotográfico de todos os eventuais danos causados e seus respectivos consertos. 

 

 

7.13 SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES 

 

Os resíduos contêm significativa parcela de matéria orgânica biodegradável, 

ao ser disposto em aterros, sofre um processo de digestão anaeróbica, pela ação de 

microorganismos, acabando por gerar gases. Estes gases geralmente seguem um 

padrão de proporcionalidade da seguinte forma, CH4 (metano) cerca de 55%, CO2 



67

(dióxido de carbono) cerca de 30%, N2 (nitrogênio), H2 (hidrogênio), O2 (oxigênio) e 

H2S (gás sulfídrico) completam os cerca de 15% restantes.

A proporção aproximada de geração é de 200 Nm3 para cada tonelada 

aterrada.

O sistema de drenagem de gases do aterro sanitário é composto de poços 

verticais de 60 (sessenta) centímetros de diâmetro, espaçados de 38 metros entre si, 

e executados em manilhas de concreto perfuradas ao longo de seu corpo, e são 

de suporte para uma camada externa à manilha com espessura de 40 cm, também 

interligados ao sistema de drenagem de percolados que fica no fundo do aterro e 

servirão de caminho para os líquidos percolados coletados pelos drenos superiores 

para que estes se encaminhem até os drenos inferiores que levam os líquidos 

percolados até os tanques reservatórios de chorume.

Estes poços deverão ser equipados em seu topo com queimadores de gases 

para que possa ocorrer à eliminação do metano evitando sua dispersão na 

atmosfera, estes queimadores devem ter vistorias frequentes durante o dia para 

evitar que se apaguem e deixem de queimar os gases.

Segundo Velloso (1992), a distância máxima entre os poços de drenagem de 

gases deve ser de 50 metros, e os poços devem ser montados com manilhas de 

diâmetro entre 30 a 60 cm.

Neste caso, foi arbitrada uma distância média de 38 metros entre os poços, 

e foram utilizadas manilhas drenantes de 60 centímetros de diâmetro. Portanto, a 

área de atuação de cada poço será aquela correspondente a 19 metros de raio.

Determinação da área de influência de cada poço. 

A = 3,14159 * 192 = 1.134,11 m2

Cálculo do Número de Drenos para Célula 01 de Resíduos Classe II:

NDRENOS DA CÉLULA 01 = Área total / Área de influência

NDRENOS DA CÉLULA 01 = 296.141,34 / 1.134,11
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NDRENOS DA CÉLULA 01 do 262 drenos. 

Diâmetro dos Drenos: 1,10 metros 

Material de Construção: Manilhas de Concreto Vazadas (0,60 m) 

Preenchimento interno: Pedra  

Envolto de: Tela de Arame 

Figura 51: Drenos de Gases. 
 

Segue detalhamento da distribuição dos drenos em prancha em anexo.

 

7.14 OPERAÇÃO DO ATERRO 

 

7.14.1 Equipe de Trabalho e Equipamentos 

 

O empreendimento visa a ter em torno de no mínimo 19 colaboradores para 

sua operação, entre eles: 

 Engenheiros  Responsáveis Técnicos;  

 Encarregado geral incumbido do controle da operação do 

empreendimento; 

 Auxiliar de engenharia e auxiliar administrativo;  
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 Ajudantes de operação, para auxílio aos operadores de máquina e para o 

controle e encaminhamento dos caminhões coletores de lixo à frente de 

serviço;  

 Operadores de tratores de esteira e da hidráulica;  

 Motoristas de caminhão basculante;  

 Auxiliares de serviços gerais, para plantio de grama e manutenção da 

limpeza do empreendimento;  

, entre outros. 

 

7.14.1.1 Características dos Equipamentos de Transporte 

 

Os resíduos sólidos urbanos são coletados por veículos coletores 

compactadores de 15 m3 de capacidade, ou pelas próprias prefeituras e empresas 

terceirizadas pelo poder público, bem como utilizando veículos próprios tipo roll-on 

roll-off e poliguindastes, com containers metálicos de 5 até 40 m3 de capacidade. 

 

7.14.1.2 Máquinas, Veículos e Equipamentos 

 

Para operação do empreendimento são necessários os números de 

máquinas e veículos relacionados abaixo: 

 04 Escavadeira Hidráulica 

 01 Balança Rodoviária 

 01 Retro escavadeira 

 04 Trator de esteiras 

 06 Caminhões caçambas com capacidade mínima de 14 m3 

Bem como quando da construção das bases do aterro são necessários 

providenciar além dos equipamentos citados acima, uma motoniveladora e um rolo 

compressor. 

 

7.14.2 Plano de Operação do Aterro Sanitário  

 

Os procedimentos para a operação do aterro sanitário/classe II dever ser 

realizados em atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos na NBR 

8419/1992, cujas rotinas são sistematizadas para que sua eficiência seja 
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maximizada, assegurando seu funcionamento como destinação final sanitária e 

ambientalmente adequada dos resíduos classe II recebidos, ao longo de toda a sua 

vida útil.  

As especificações e sequência de execução garantem as condições para 

ampliação dos sistemas de drenagem de base, de percolados e de gases, bem 

como da área de disposição final de resíduos com todo o sistema de 

impermeabilização de base.  

 

7.14.2.1 Recebimento de Resíduos Classe II 

 

A recepção dos resíduos classe II é realizada na balança do 

empreendimento e consiste na operação de inspeção preliminar, durante a qual os 

veículos coletores, previamente cadastrados e identificados, são vistoriados por 

fiscal/balanceiro do empreendimento, treinado e instruído para o desempenho 

adequado dessa atividade. Esse profissional verifica e registra a origem, a natureza 

e a classe dos resíduos que chegam ao empreendimento, orienta os motoristas 

quanto ao local no qual os resíduos devem ser descarregados e impede que 

resíduos incompatíveis com as características do empreendimento ou provenientes 

de fontes não autorizadas sejam lançados no mesmo.  

Na balança existente na guarita do aterro é realizada a pesagem dos 

veículos coletores para se ter controle das quantidades diárias e mensais dispostos 

no local.  

Serão dispostos no aterro sanitár os resíduos sólidos de Classe II A Não 

Perigosos e Não-Inertes, bem como eventualmente resíduos Classe II B Não 

Perigosos e Inertes sem condições de reaproveitamento para reciclagem, como por 

exemplos, embalagens plásticas e papelão sujos com matéria orgânica, segundo as 

definições apresentadas na NBR 10.004/2004 da ABNT  Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

Observada as condições acima definidas, serão recebidos no aterro, dentre 

outros: resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar e comercial; resíduos dos 

serviços de capina, varrição, poda e raspagem; resíduos de lodos desidratados das 

Estações de Tratamento de Esgoto; resíduos de veículos limpa-fossas desidratados; 

resíduos de Estações de Tratamento de Água desidratados e resíduos sólidos 
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provenientes de indústrias, comércios ou outras origens que tenham sua 

classificação como Classe II - A, conforme normas específicas da ABNT.

 

7.14.2.1.1 Disposição dos Resíduos no Aterro Sanitário 

 

A área de disposição dos resíduos deverá ser previamente delimitada por 

um técnico treinado. No início de cada dia de trabalho, serão demarcados com 

estacas facilmente visualizadas pelo tratorista os limites laterais, a altura projetada e 

o avanço previsto na frente de operação ao longo do dia. A demarcação da frente de 

operação diária permite uma melhor manipulação dos resíduos, tornando o processo 

mais prático e eficiente. 

Entre camadas o aterramento será de 0,30 m na sua base e 0,30 m na 

cobertura, ou seja, as camadas de resíduos compactados serão de 4,40 metros, 

totalizando cada camada com 5 m de espessura total. 

  

7.14.2.1.2 Descarga, Espalhamento e Compactação dos Resíduos Classe II

 

operação demarcada, conforme definido pelo responsável pela operação e 

encarregados da frente. O desmonte dessas pilhas de resíduos é feito com o auxílio 

da esteira hidráulica, que, em seguida, procede ao seu espalhamento e 

compactação. 

Na frente de operação, os resíduos são espalhados e compactados pela 

hidráulica de esteira com peso operacional mínimo de 15 toneladas, em rampas com 

inclinação aproximada de 01 na vertical para 2,5 na horizontal (1:2,5). O 

equipamento de compactação está permanentemente à disposição na frente de 

operação. 

A operação de compactação é realizada com movimentos repetidos do 

equipamento de baixo para cima, procedendo-se, no mínimo, 5 a 6 passadas 

sucessivas em camadas sobrepostas, até que todo o material disposto em cada 

camada esteja adequadamente adensado, ou seja, até que se verifique por controle 

visual que o incremento do número de passadas não ocasiona redução do volume 

aparente da mesma. 
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7.14.2.1.3 Recobrimento dos Resíduos Compactados 

No final de cada jornada de trabalho, a camada de resíduos compactados 

recebe uma camada de terra, espalhada em movimentos de baixo para cima. No dia 

seguinte, antes do início da disposição dos resíduos, faz-se uma raspagem da 

camada de solo da face inclinada da frente de operação, para dar continuidade à 

formação do maciço de resíduos. O solo raspado é armazenado para 

aproveitamento nas camadas operacionais posteriores, tendo o uso racional de solo 

proveniente da área de empréstimo ou do material excedente das operações de 

cortes/escavações executadas na implantação das plataformas. Dependendo das 

condições de operação no campo e do índice pluviométrico, é utilizada lona plástica 

para o recobrimento dos resíduos, com a finalidade de diminuir o material de 

cobertura e maximizar a vida útil do aterro. A lona também é retirada no reinício da 

operação de descarga, espalhamento e compactação dos resíduos. 

 

7.14.2.1.4 Cobertura Diária dos Resíduos Classe II 

 

É feita com uma camada de terra ou material inerte com espessura de 20 a 

40 cm, com o objetivo de impedir o arraste de materiais pela ação do vento e evitar a 

disseminação de odores desagradáveis e a proliferação de vetores como moscas, 

ratos, baratas e aves. 

Uma vez esgotada a capacidade da plataforma (camada) do aterro, procede-

se à sua cobertura final com uma camada de solo argiloso compactado atingido a 

cota de 60 cm de espessura sobre as superfícies que ficarão expostas 

permanentemente  bermas, taludes e platôs definitivos. Após a execução dessa 

cobertura, procede-se ao plantio de gramíneas nos taludes definitivos e platôs, de 

forma a protegê-los contra processos erosivos. 

 

7.14.2.2 Controle Tecnológico do Aterro Sanitário 

 

Devem ser implantados sistemas de monitoramento de forma visual, de 

registros de fotos e formulários, de onde se possa avaliar: 

 Cobertura da Célula; 

 Drenagem de Chorume; 
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Drenagem de Águas Pluviais;

Drenagem de Gases;

 Conservação dos Acessos; 

 Segurança e Isolamento da Área. 

 Monitoramento Geotécnico para acompanhar a Estabilidade do Maciço 

com marcos superficiais. 

Em casos de verificação de diminuição do chorume gerado em valores 

proporcionais às chuvas mensais, é necessária uma investigação para averiguar 

possíveis pontos de vazamento de chorume, para evitar que o mesmo venha a 

entrar em contato direto com o solo. 

 

7.14.2.3 Plano de Encerramento da Área do Aterro Sanitário  

 

Para que possamos considerar um aterro como encerrado, é necessário que 

o maciço se estabilize tanto do ponto de vista bioquímico como geotécnico. 

E também que a área utilizada esteja pronta para ser destinada a uma nova 

ocupação. 

Até que esta área alcance estas condições necessárias para se considerar 

encerrado, é necessário que se execute um plano de encerramento, onde todos os 

quesitos a serem monitorados devem ser mantidos até que se atinja o real 

encerramento. 

Os pontos principais de um plano de encerramento são: 

 Cobertura da Área com Solo e Reposição da Vegetação Local; 

 Controle Geotécnico do Comportamento do Maciço; 

 Controle de Drenagem do Chorume; 

 A Reintegração do Aterro à Paisagem das Vizinhanças; 

 Estabelecimento de Rotinas de Inspeção e Manutenção de Eventuais 

Danos Identificados. 

Na ocasião da suspensão das atividades de recebimento de resíduos, a 

empresa deverá obrigatoriamente apresentar ao órgão responsável o referido Plano 

de Encerramento. 
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7.14.2.3.1 Uso Futuro da Área do Aterro  

Após o completo preenchimento da área do aterro sugere-se utiliza-la, com o 

uso futuro, realizar o reflorestado com gramíneas e árvores nativas da região.

7.14.3 Controle do Transporte, Recebimento e Reservação dos Resíduos da 

Construção Civil 

 

Para os resíduos da construção civil (entulho) após registrado sua entrada 

no aterro, o mesmo se deslocará até o pátio de triagem de resíduos da construção 

civil, onde antes mesmos de serem descarregados, deverão ser avaliados através 

de uma vistoria visual de cada carga, visando identificar materiais possivelmente 

contaminantes e/ou resíduos potencialmente recicláveis, e se for o caso, realizar a 

remoção desses resíduos para depois executar a disposição final de reservação.

Após o material estar segregado e apenas conter resíduos da construção 

civil classe A (inertes), o mesmo é carregado com a máquina e transferido para um 

caminhão caçamba que levará os resíduos inertes até o aterro de reservação de 

resíduos da construção civil, onde realizará o descarregamento na frente de serviço 

específica em operação, bem como será realizado o espalhamento e compactação 

dos Resíd

segregados de forma a possibilitar seu uso futuro, utilizando princípios de 

engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente. Essa área é separada da área a ser utilizada pelo aterro 

sanitário, pois a destinação dos resíduos da construção civil não deve ser disposta 

em célula de aterro sanitário. 

 

8. DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

LÍQUIDOS  

 

8.1 Volume das Lagoas de Acumulação e/ou Recirculação 

 

Foram projetadas 02 lagoas de acumulação e/recirculação conforme as 

dimensões a seguir:  

 

a) Lagoa 01 - Anaeróbia 
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Comprimento Superior (A): 60,0 m

Comprimento Inferior (a): 50,0 m

Largura Superior (B): 25,0 m

Largura Inferior(b): 15,0 m

Profundidade total (h1): 5,0 m

Profundidade da borda livre(h2): 1,0 m

Profundidade útil (h = h1-h2): 4,0 m

Volume Total com borda livre = 4.125,33 m3

Área de ocupação: 1.500,00 m2

Material de Construção: Solo compactado com argila revestido de 

Geomebrana PEAD de 1,50 mm (impermeabilizado) 

9. MEDIDAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL

O monitoramento consiste em avaliar a eficiência do aterro em relação a sua 

operação e ao controle ambiental, obtendo-se subsídios para a realização de 

alterações. Tem a função de permitir a detecção, em estágio inicial, dos impactos 

ambientais negativos causados pelo empreendimento, permitindo a implementação 

de medidas mitigadoras antes que este assuma grandes proporções e, dessa forma, 

torne-se mais difícil sua correção. 



76 

 

 

 

O principal sistema de controle ambiental refere-se ao acompanhamento dos 

líquidos percolados, sendo monitoradas as águas subterrâneas, buscando-se a 

avaliação das alterações causadas pela disposição de resíduos, mediante a tomada 

de amostras a montante e a jusante do empreendimento e estabelecendo-se 

comparações entre as características destas.  

Em função da localização e do tipo de aterro, o sistema de monitoramento 

ambiental consistirá no:  

 Controle da qualidade das águas subterrâneas;  

 Controle da qualidade do ar;  

 Controle de insetos e vetores de doenças;  

 Controle geotécnico. 

 

9.1 CONTROLE DA QUALIDADE DO AR  

 

ases do aterro 

aplacará os odores principalmente do metano (o mais proeminente da poluição 

odorífera).  

 

9.2 RUÍDOS  

 

A poluição sonora gerada será pela movimentação de caminhões e 

máquinas de terraplenagem. 

Cabe destacar que nas vias de acesso ao aterro não existe ocupação 

residencial. 

Outras medidas que serão tomadas para garantir a redução dos níveis de 

ruído são: 

 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. 
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9.3 CONTROLE DE INSETOS E VETORES DE DOENÇAS 

O controle de vetores tem como objetivo e função a detecção precoce de 

proliferação de vetores biológicos. O objetivo do monitoramento é avaliar as medidas 

preventivas de controle de vetores na área do empreendimento. 

As medidas mitigadoras são:  

 Instalação de armadilhas para insetos (moscas e culicídeos) para registro 

de tendências de proliferação. Para moscas podem-se usar armadilhas 

colantes de insetos adultos, registrando o nº de insetos / período de 

tempo de exposição;  

 Registro de avaliação e reclamações de moradores do entorno;  

 A presença de ratos (Rattus rattus) devem ser combatidos sanitariamente. 

O plano de cobertura do lixo por final de jornada aplacará consideravelmente 

esses vetores, inclusive a presença de aves. 

 

10. PROGRAMA DE SUPERVISÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO CONSISTE 

EM SUPERVISIONAR 

 Condições de tráfego e descarga:  

I. Manutenção dos acessos internos em bom estado de regularização 

e recoberto com material de pequena granulometria;  

II. Disponibilidade de material de cobertura;  

III. Disponibilidade de equipamentos e ferramentas para socorro em 

caso de atolamento dos veículos de descarga;  

 Condições das unidades e infra-estrutura:  

I. Manutenção das estruturas de isolamento (cerca, cortina vegetal); 

II. Vias de acesso, com manutenção da drenagem das águas pluviais. 

Verificação de buracos, erosão, empoçamento de água;  

III. Manutenção das placas de identificação e restrição ao aterro, e 

placas de sentido de fluxo com indicações pertinentes;  

IV. Manutenção preventiva dos drenos de águas pluviais superficiais:  

V. Manutenção preventiva dos drenos de percolados; 

VI. Manutenção preventiva do sistema de tratamento do percolad;

VII.  Manutenção preventiva das estruturas dos drenos verticais;  

VIII. Manutenção preventiva dos poços de monitoramento. 
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11. ESTIMATIVA DE CUSTO 

A Tabela 03 apresenta a estimativa de custos dos principais itens que 

deverão compor a implantação e operação do aterro. 

 

Tabela 03: Estimativa dos Custos de Implantação. 
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12. CRONOGRAMA 

 

O Quadro 07 apresenta o cronograma físico considerando o início do 1º mês na data de emissão da Licença de Instalação e 

o fim das obras mínimas necessárias para iniciar as atividades no 4º mês 

 
 Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 

Levantamento de 
Dados 

                    

Levantamento 
Topográfico 

                    

Projeto 
Técnico 

                    

Preparação do Solo e 
Terraplanagem 

                    

Instalação da Argila, 
Geomembrana, 
Geotextil, e 
infraestrutura 

                    

Instalação de Sistema 
de Drenos 

                    

Finalização das Obras                     

Quadro 07  Cronograma Físico de Implantação 
 

*Os e (três) primeiros itens já foram executados. 
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13. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 

A Anotação de responsabilidade técnica  ART deste Projeto de Aterro 

Sanitário de Grande Porte e de RCC (inertes) e Aterramento Parcial da Cava é a de Nº 

1720222744913. 
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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES
 

Este relatório foi preparado pela ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente visando 

atender aos padrões requeridos pelos órgãos institucionais competentes na data de sua 

elaboração, com observância das normas técnicas recomendáveis e em estrita obediência aos 

termos do pedido e contrato firmado com o cliente. Em razão disto, a ANDES Consultoria em 

Geologia e Meio Ambiente se isenta de qualquer responsabilidade perante o cliente ou a 

terceiros pela utilização deste trabalho, ainda que parcialmente, fora do escopo para o qual foi 

preparado, assim como pelas consequências derivadas desta ação. Este relatório é confidencial, 

destinando-se a uso exclusivo do cliente, não se responsabilizando a ANDES Consultoria em 

Geologia e Meio Ambiente pela utilização do mesmo, ainda que em parte, por terceiros que 

dele venham a ter conhecimento. Esta utilização também só poderá ser feita com autorização 

prévia da ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente. Em caso de futuras alterações na 

legislação vigente, estatutos, normas e decisões da entidade ambiental, tal fato deverá ser 

considerado, estando este estudo passível de revisão para que se adeque às novas 

determinações, se for o caso. 
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SITUAÇÃO ATUAL NA ANM

As atividades de extração e beneficiamento de diabásio executadas na área abrangem os 
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14/10/2015) e 826.184/2015 (concessão de lavra publicada em 18/07/2019)

EMPRESA CONSULTORA:
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ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente CREA 53.672
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TERMO DE COMPROMISSO

AMBIENTAL CAMPOS GERAIS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., inscrito no CNPJ sob nº

26.393.096/0001-99, com sede administrativa situada na Rodovia BR-373 s/nº (Fazenda Sagrado 

Coração), no Distrito de Periquitos, CEP 84.105-000-000, Município de Ponta Grossa, Estado do 

Paraná, representado por Maurício Michel Hayar, CPF/MF nº 713.412.699-49 assume, através 

deste Termo de Compromisso perante o Instituto Água e Terra (IAT), que se responsabilizará 

pelo cumprimento integral das propostas para recuperação ambiental apresentadas neste 

documento, bem como minimizará todos os impactos ambientais decorrentes dos futuros 

trabalhos a serem desenvolvidos no local em questão e arredores imediatos, referente ao aterro 

parcial da cava de extração de diabásio existente e à implantação e operação de Aterro de 

Resíduos Sólidos Urbanos Classe II e de Aterro de Reservação de Resíduos da Construção Civil.

Sem mais para o momento, pedimos deferimento.

_______________________________________________________________

AMBIENTAL CAMPOS GERAIS GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O presente documento se refere ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para 

aterro parcial da cava com material estéril oriunda da extração e beneficiamento de diabásio, 

desenvolvida desde a década de 1980 pela empresa Boscardin & Cia. na área de abrangência 

dos processos ANM nº 820.352/1984, 826.345/2006, 826.631/2008 e 826.184/2015. Tal PRAD 

se faz necessário haja vista que as reservas ora existentes se encontram no final de sua vida útil 

e que no entorno da referida cava tem-se a pretensão de implantar e operar outra atividade 

econômica no local, envolvendo a utilização de área superficial ainda útil no terreno e onde 

também não existem restrições ambientais ou legais. 

 

De modo da dar continuidade ao uso da referida área, a empresa AMBIENTAL CAMPOS GERAIS 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., através da solicitação dos pedidos de Licença Ambiental 

Prévia (LP) junto ao IAT, através dos protocolos 14.505.245-9 e 17.411.396-3 apresentou os 

estudos (EIA-RIMA) e projetos necessários para viabilizar a futura implantação e operação de 

um Aterro Sanitário de Grande Porte que incluirá as atividades de Aterro de Resíduos Sólidos 

Urbanos Classe II e de Aterro de Reservação de Resíduos da Construção Civil e as atividades de 

Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos Classe II e de Resíduos da 

Construção Civil. 

 

Após a análise dos estudos e projetos apresentados no EIA-RIMA, o IAT solicitou a apresentação 

deste PRAD, o qual foi realizado de modo a cumprir a exigência referente ao item 7 do Ofício nº 

627/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE: 

eas Degradadas  PRAD, referente à área da 

pedreira, sobre a qual não será autorizada a implantação de aterro sanitário, conforme 

indeferimento ambiental. O PRAD deverá ser compatível com aquele apresentado no processo 

de licenciamento ambiental minerário, contar com cronograma de execução e abordar dados do 

bombeamento, atualmente desenvolvido no local, e da superfície potenciométrica no interior da 

 

 

Para a elaboração deste PRAD foram utilizadas as informações atualizadas referente ao novo 

Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial da Cava, elaborado pela 

e empresa Pijack Engenharia para o atendimento dos itens 6 e 8 do Ofício nº 

627/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE, bem como as demais informações levantadas recentemente 

para o atendimento dos demais itens do referido ofício e do Plano de Recuperação e Controle 
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Ambiental (PCA) elaborado pelo Eng. de Minas José Alberto de Araújo, datado de março/2014, 

o qual foi apresentado e aprovado pelo IAP (atual IAT), possibilitando a emissão da LO nº 11089 

emitida em 08/09/2014 e com validade até 09/09/2018, a qual foi novamente renovada em 

11/05/2022, com validade até 11/05/2026. 

 

2.  OBJETIVOS 

 

O presente Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) tem como objetivo principal 

apresentar para apreciação e deferimento do IAT, as propostas para a execução do aterro parcial 

da cava oriunda da extração de diábasio, ora existente no local, com material estéril, de modo a 

viabilizar o uso futuro pretendido do entorno desta, ou seja, a implantação e operação de um 

Aterro Sanitário de Grande Porte que incluirá as atividades de Aterro de Resíduos Sólidos 

Urbanos Classe II e de Aterro de Reservação de Resíduos da Construção Civil e as atividades de 

Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos Classe II e de Resíduos da 

Construção Civil. 

 

Tem também como objetivo estabelecer os procedimentos para minimizar o impacto ambiental 

e paisagístico causado pela atividade de extração mineral, de modo a permitir o aterro parcial 

da cava com material estéril, visando aproveitamento racional da área do entorno para o 

desenvolvimento da atividade futura prevista para o local em conformidade com a legislação 

vigente. 

 

Espera-se que com o deferimento deste documento seja liberado pelo IAT o início das atividades 

de recuperação ambiental propostas de modo a viabilizar o futuro empreendimento.  

 

3.  SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA 

 

Até a presenta data, a área em questão está sendo objeto de trabalhos de extração e britagem 

de diabásio executadas pela empresa Boscardin & Cia. (Pedreira Boscardin), através do 

acompanhamento técnico periódico do Engenheiro de Minas José Alberto de Araújo (CREA-MG 

31.335/D). 

 

As licenças e autorizações ambientais da Boscardin & Cia. foram renovadas periodicamente, por 

essa razão os trabalhos de lavra e britagem de diabásio estão atualmente em execução, mas 

sendo diminuídos gradativamente, haja vista que as reservas ora determinadas estão próximas 
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de se exaurirem; contudo é consenso de que a partir da liberação das licenças para a 

implantação e operação do Aterro Sanitário de Grande Porte, todas as atividades da pedreira 

nesse local serão cessadas para o início da execução do PRAD a ser aprovado pelo IAT.  

 

Como a explotação do minério ocorreu de forma controlada, em consonância com as 

condicionantes das licenças ambientais outrora emitidas pelo IAP (atual IAT) e também em 

conformidade com as normativas da Agência Nacional de Mineração (ANM)(conforme 

observado nos históricos dos processos nº 820.352/1984, 826.345/2006, 826.631/2008 e 

826.184/2015, disponíveis para consulta pública no site anm.gov.br/sistemas de exploração 

mineral/cadastro mineiro/consultar processo), a retirada de grandes volumes do solo natural e 

rochas propiciou o aparecimento de bancadas laterais que resultou em na abertura de uma cava, 

que naturalmente gerou um impacto visual e topográfico local de degradação do relevo natural 

do terreno, mas sem impactar significativamente o entorno imediato; as atividades agrícolas 

localizadas nos arredores e, principalmente, sem alterar a qualidade dos cursos hídricos 

localizados à jusante da frente de lavra. 

 

Outro ponto positivo será o aproveitamento parcial das instalações existentes em função das 

atividades da pedreira, que são igualmente importantes para a operação do aterro sanitário, 

entre elas: a  guarita; a balança rodoviária e controle fiscal de entrada e saída de caminhões; a 

sede administrativa e instalações para funcionários (refeitório e vestiários); estacionamento; 

sinalização de segurança e de operação; cercamento; máquinas e veículos de grande porte e 

borracharia. 

 

4.  BASE DE DADOS UTILIZADOS 

 

Durante a execução dos trabalhos de campo e escritório para levar a termo a elaboração deste 

PRAD foram utilizados os seguintes materiais: 

 Documentos referentes às licenças ambientais emitidas pelo IAT desde 2014 (ANEXO 1); 

 Plano de Recuperação e Controle Ambiental (PCA) elaborado pelo Eng. de Minas José 

Alberto de Araújo, datado de março/2014, aprovado pelo IAT a partir da emissão da LO nº 11089 

(Protocolo 131303718); 

 Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial da Cava, 

elaborado pela e empresa Pijack Engenharia, elaborado para atender ao Ofício IAT nº 

627/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE; 

 Dados fornecidos pela empresa AGSUL Engenharia e Topografia; 
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Dados do estudo hidrogeológico denominado AMB17.14-ACG-EGH realizado na área pela 

empresa ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente em 2017, elaborado para ser 

incluído no EIA-RIMA desenvolvido pela empresa Construnível Energias Renováveis Ltda. 

(pedido de LP, protocolo IAT nº 14.505.245-9); 

 Dados do estudo hidrogeológico complementar e de implantação de poços de 

monitoramento realizado em 2022 na área pela empresa ANDES Consultoria em Geologia e 

Meio Ambiente, denominado Nota Complementar, elaborado para atender ao Ofício IAT nº 

627/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE; 

 Dados pluviométricos, dadas de regime de bombeamento da cava e dados de estabilidade 

de taludes realizados pela empresa Boscardin & Cia. 

 

5.  LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA AVALIADA 

 

A área avaliada está situada no Município de Ponta Grossa, na região centro oriental do Estado 

Paraná (Figura 1), a noroeste do centro urbano, a cerca de 15 km deste, na localidade de Bocaina 

(Figura 2). O acesso a área, partindo de Curitiba, pode ser feito através da BR-373, sentido 

interior do estado, onde no km 180 toma-se a saída para uma estrada não pavimentada (Estrada 

da Bocaina) (Figura 3). Percorrendo esta estrada por cerca de 9 km se chega à área, que possui 

coordenadas geográficas centrais de Latitude: 24°58'42,28"S e Longitude: 50°14'16,87"W 

(Figura 04). 
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Figura 1: Município de Ponta Grossa/PR. Escala 1:1.500.000. Fonte: Digital Globe (2013). 

 

 

 

 
Figura 2: Distância da área avaliada ao centro urbano do Município de Ponta Grossa/PR. Escala 1:250.000. 

 Fonte: Digital Globe (2013). 
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Figura 3: Vias de acesso à área avaliada. Escala 1:1.100.000. Fonte: Digital Globe (2013). Adaptação ANDES (2017). 
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Figura 4: Área avaliada. Conformação atual. Escala 1:20.000.  

Fonte: Digital Globe (2013). Adaptação ANDES (2022). 
 

6. HISTÓRICO DE USO E OCUPAÇÃO DA ÁREA AVALIADA, CONFORMAÇÃO ATUAL E FUTURA 

 

A área em apreço, já apresentada na Figura 4, trata-se de um terreno que foi utilizado deste 

20/03/1986 (Processo ANM nº 820.352/1984) para a extração mineral de diabásio e respectivo 

beneficiamento (britagem), para uso direto como insumo na construção civil, conforme descrito 

nas três últimas licenças ambientais de operação LO nº 11089, com protocolos 79090450, 

131303718 e 151893627, emitidas respectivamente pelo IAT em 2012, 2014 e 2018 (ANEXO 1). 

Ressaltamos que a última RLO emitida encontra-se vigente, com data de validade até 

11/05/2026. 

 

Como pode ser observado, a área avaliada possui uma frente de lavra aberta em seu interior, 

além dos equipamentos e demais instalações necessárias para o beneficiamento de diabásio 

(britagem e estocagem). A extração do minério em questão se dá em uma cava que possui 

direção linear noroeste, condizente com a ocorrência do corpo intrusivo. Possui pouca 

lateralidade relativamente ao seu comprimento (150 m de largura por 1.000 m de comprimento, 

aproximadamente) e uma profundidade de 50 m em média. As Fotografias 1 e 2 mostram as 

atividades de lavra em desenvolvimento em 2017, quando a ANDES realizou os primeiros 

trabalhos de caracterização geológica e hidrogeológica da área (Relatório Técnico AMB017.14-

ACG-EGH). Na Figura 5 pode ser verificada a conformação da cava em julho/2017. Nesta figura 
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são também indicados os pontos de sondagens realizados na época para elaboração do 

Relatório Técnico AMB017.14-ACG-EGH. 

 

  
Fotografias 1 e 2: Frente de lavra à céu aberto em julho/2017.  

Fonte: Relatório Técnico AMB017.14-ACG-EGH. Acervo ANDES (2017). 
 

 
Figura 5: Área avaliada. Conformação da cava de extração em 2017. Escala indicada.  

Fonte: Relatório Técnico AMB017.14-ACG-EGH. Acervo ANDES (2017). 
 

A Fotografia 3 mostra a frente de lavra em abril/2022, observada durante os trabalhos de campo 

para execução de sondagens e instalação de poços de monitoramento para complementação 

dos estudos de caracterização geológica e hidrogeológica da área de modo a atender 
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complementações solicitadas pelo IAT, constantes no Ofício nº 627/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE, 

já apresentadas no relatório elaborado pela ANDES, denominado Nota Complementar. 

 

 
Fotografia 3: Vista da lavra da frente de lavra atual. Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2022). 

 

                          
Fotografias 4 e 5: Frente de lavra à céu aberto no primeiro semestre de 2022. 

Fonte: Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial da Cava. Pijack Engenharia 
(2022).
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A Figura 6  selecionada do Plano de Recuperação e Controle Ambiental (PCA) elaborado pelo Eng. 

de Minas José Alberto de Araújo, datado de março/2014, o qual foi apresentado e aprovado pelo 

IAP  mostra a frente de lavra (e dimensões da cava) em março/2013. Nesta figura também é 

indicado o sentido de avanço da frente lavra previsto, bem como a localização do bota-fora, área de 

beneficiamento (britagem) e demais instalações (escritório e oficinas) cujos posicionamentos 

encontram-se nos mesmos locais atualmente. 

 

 
Figura 6: Área avaliada. Conformação em março de 2013. Escala indicada.  Fonte: Plano de Recuperação e Controle 

Ambiental (PCA) elaborado pelo Eng. de Minas José Alberto de Araújo (março/2014). 
 

Na Figura 7, também selecionada do referido PCA, denominada Projeto de Lavra e Recuperação 

Ambiental, mostra a topografia do terreno, indicando também o detalhe transversal dos taludes de 

lavra no pit final, bem como as porções no terreno previstos para recuperação ambiental, com 

introdução de espécies vegetais.  

 

Na Figura 8, selecionada da Nota Complementar elaborada pela ANDES (2022), é apresentada a 

conformação atual cava existente e a localização de todos os pontos de investigação geológica-
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hidrogeológica realizadas na área avaliada, bem como os poços de monitoramento do aquífero 

freático instalados. Quando comparada com as imagens apresentadas nas Figuras 5, 6 e 7 é possível 

verificar a evolução da frente de lavra desde 2013, indicando que os trabalhos executados pela 

Boscardin e Cia. foram executadas em conformidade com o descrito no PCA. 

 

A Figura 9, selecionada do novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento 

Parcial da Cava com material estéril, elaborado pela e empresa Pijack Engenharia (2022), apresenta 

a implantação geral do referido empreendimento, indicando que a área prevista para o futuro aterro 

não atingirá a área da atual cava, nem áreas de preservação permanente. Conforme pode ser 

observado nesta figura, a célula do aterro sanitário foi locada sobre a superfície do terreno, no qual 

seguiu o novo levantamento topográfico atualizado da área, de forma a contornar a cava de 

mineração, mantendo uma distância aproximada de 25 m entre a borda mais externa da cava e o 

início da base do aterro, visando assim, garantir a estabilidade e a segurança da operação do 

empreendimento. 
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Figura 7: Área avaliada. Conformação em março de 2013. Escala indicada.   

Fonte: Plano de Recuperação e Controle Ambiental (PCA) elaborado pelo Eng. de Minas José Alberto de Araújo (março/2014). 
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Figura 8: Área avaliada. Conformação atual. Escala indicada. Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2022). 
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Figura 9: Projeto da implantação geral do aterro previsto para a área.  

Fonte: Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial da Cava, elaborado pela empresa Pijack Engenharia (2022).
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7. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 
 
Sob o ponto de vista geomorfológico, a área avaliada é parte integrante da sub-unidade 

morfoescultural denominada Planalto de Ponta Grossa, situada no Segundo Planalto Paranaense, 

apresenta dissecação média e ocupa uma área de 7.194,07 km². A classe de declividade 

predominante é menor que 12% em uma área de 6.124,54 km². Em relação ao relevo, apresenta um 

gradiente de 520 metros com altitudes variando entre 560 (mínima) e 1.080 (máxima) m. s. n. m. As 

formas predominantes são topos alongados  

 

7.1 CLIMA 

 

A área de estudo se insere na região dos Campos Gerais, onde há duas tipologias climáticas segundo 

a classificação de Köeppen: Cfa e Cfb. O clima Cfa é mesotérmico, sem estação seca, com verões 

quentes e com média do mês mais quente superior a 22º C. No inverno as geadas ocorrem com 

frequência após dias de chuva. A precipitação média anual situa-se entre 1400 e 2000 mm, com 

chuvas bem distribuídas durante o ano todo. O clima Cfb corresponde ao clima temperado, com 

temperatura média no mês mais frio abaixo de 18° C (mesotérmico), com verões frescos e sem 

estação seca definida (Melo et al. 2003, Figura 9).  

 

 
Figura 9: Média de temperatura (vermelho) e de chuva acumulada por mês (barra azul).  

Fonte: Climate-Data.org (2015). 



22 

 

Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD 131.22-ACG_PRA - Coordenação Técnica: Geól. Luciano José de Lara 

7.2 GEOMORFOLOGIA 

 

Conforme já descrito, a região onde está inserida a área em questão pertence ao Segundo 

Planalto Paranaense. Essa unidade morfológica limita-se a leste, através de uma escarpa, a 

Escarpa Devoniana, que cai para o planalto cristalino e, a oeste, por meio do paredão da Serra 

Geral  escarpa da Esperança, que sobe para o planalto basáltico. Possui uma topografia suave 

com uma ligeira inclinação para oeste, apresentado uma extremidade oriental que alcança 1.200 

metros de altura e na base da Serra Geral, a oeste, possui apenas 500 metros. Apresenta uma 

feição de meia-lua com uma concavidade que se volta para leste. As maiores altitudes do 

segundo planalto (1.100 a 1.200 metros) encontram-se na Escarpa Devoniana, declinado para 

sudoeste, oeste e noroeste. Os pontos mais baixos (350 a 560 metros) estão situados na parte 

norte, no encontro do segundo (Planalto de Ponta Grossa) com o terceiro planalto (Planalto de 

Guarapuava). 

 

Estende-se como uma faixa com cerca de 100 quilômetros de largura média, desde os rios Negro 

e Iguaçu no limite com Santa Catarina, entre Piên e União da Vitória, até o Rio Itararé no limite 

com São Paulo, na região de Sengés e Siqueira Campos. Apresenta compartimentação 

geomorfológica onde se destacam planaltos escalonados com caimento para oeste-noroeste, 

separados por escarpas que formam verdadeiros degraus topográficos verticalizados.  

 

O relevo no Segundo Planalto Paranaense é contrastante. Junto à Escarpa Devoniana as 

amplitudes são grandes, com encostas abruptas, canyons e trechos encaixados dos rios, 

inúmeras cachoeiras e corredeiras sobre leito rochoso. Afastando-se da Escarpa Devoniana, no 

sentido oeste e noroeste, predomina paisagem de topografia suavemente ondulada de 

configuração muito uniforme, formada por colinas e outeiros. Nas proximidades da Escarpa da 

Serra Geral, destacam-se mesetas, colinas e morros testemunhos, formados por rochas 

vulcânicas da Era Mesozóica (derrames de basalto da Formação Serra Geral, ver). No Segundo 

Planalto, os morros testemunhos também aparecem sustentados por arenitos do Grupo Itararé, 

como é o caso do Morro do Jacaré, em Tibagi, da Serra do Monge na Lapa, e outros. 

 

Os principais rios do Segundo Planalto Paranaense são o Iguaçu, o Negro, o Tibagi e seus 

afluentes da margem direita Pitangui e Iapó, e o Itararé. Os rios Iguaçu, Negro, Pitangui, Iapó e 

Itararé são rios antecedentes, isto é, são mais antigos que o relevo escalonado atual, e, vindos 
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de leste e dirigindo-se para oeste ou norte, atravessam as escarpas em gargantas profundas 

esculpidas pela erosão. Já o rio Tibagi, que possui suas nascentes nos Campos Gerais, no próprio 

Segundo Planalto, é um exemplo de rio consequente, isto é, acompanha o declive do relevo 

regional até próximo da Escarpa da Serra Geral, onde passa a comportar-se também como um 

rio antecedente. 

 

A sub-unidade morfoescultural denominada Planalto de Ponta Grossa, ocupa uma área de 

7.194,07 km. A classe de declividade predominante é menor que 12% em uma área de 6.124,54 

km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 520 metros. As formas predominantes 

morfologia é NW-SE, modelada em rochas do Grupo Itararé (que será apresentado à seguir). 

 

 7.3 HIDROGRAFIA 

 

O contexto hidrográfico onde a área avaliada está inserida é o da bacia hidrográfica do Tibagi, a 

qual possui uma área total de 24.937,4 Km² (SEMA-2007), e uma população total de 1.493.876 

habitantes (IBGE-2004).  O rio Tibagi é o principal afluente de sua bacia homônima e possui 550 

quilômetros de extensão. A Bacia do Tibagi é dividida em duas Unidades Hidrográficas de Gestão 

de Recursos Hídricos: Alto Tibagi e Baixo Tibagi (SEMA, 2010). A cidade de Ponta Grossa está 

disposta sob a Bacia do Alto Tibagi. 

 

A bacia do rio Tibagi está localizada na porção centro-leste do Paraná e tem área aproximada de 

25.000 km², o que corresponde a cerca de 13% da superfície do estado. Ele drena águas de 54 

municípios paranaenses, sendo que 15 deles têm a totalidade de sua área dentro da bacia (Figura 

10). 

 

O Rio Tibagi nasce no sul do estado do Paraná, a 1.060 m de altitude, e corre 550 km em direção 

norte, tendo sua foz no lago da usina hidrelétrica da represa Capivara, no rio Paranapanema, a 

298 m de altitude. 
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Figura 10: Bacia do Tibagi. Fonte: SEMA (2010). Adaptação ANDES (2017). 

 
 

Limita-se ao norte com a bacia do rio Paranapanema, a leste com as bacias dos rios das Cinzas e 

Itararé, a sudeste com a bacia do rio Ribeira, ao sul com a do rio Iguaçu, a oeste com a bacia do 

rio Ivaí e, a noroeste, com a bacia do rio Pirapó. O rio Tibagi possui 65 tributários principais e 

como característica marcante do rio Tibagi são vários saltos e cachoeiras. Ao todo são 91 

cachoeiras e corredeiras somadas aos saltos. 

 

Suas águas vão para o interior, para oeste, até encontrar o rio Paraná, diretamente ou através 

do rio Paranapanema. O atual padrão de drenagem teve sua gênese a partir do Terciário Inferior, 

quando acompanhou a inclinação local e a inclinação geral da superfície topográfica, resultantes 

das condições tectônicas, dentre elas a grande influência da margem dômica, com centro no 

litoral Sudeste, e dos altos estruturais, representados pelo Arco de Ponta Grossa. 

 

7.4 GEOLOGIA REGIONAL  

 

A geologia da região está inserida no contexto do grupo de rochas pertencentes à Bacia do 

Paraná. Considerada uma das mais proeminentes sinéclises do continente Sul-Americano, ela 

alcança atualmente uma área aproximada de 1.500.000 km², preservando mais de 7.000 metros 

de rochas sedimentares e magmáticas na sua porção central, com lindes em tratos situados no 
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Centro-Sul do Brasil, Norte do Uruguai, Mesopotâmia Argentina e Oeste Paraguaio. Seu registro 

estratigráfico iniciou no Neo-  as primeiras incursões marinhas, 

passando por estágios de glaciação no Neo-carbonífero e desertificação do interior continental 

no intervalo Triássico-Jurássico, além de um importante evento magmático Mesozóico, até o 

final da sedimentação no Neo-cretáceo 

sua história evolutiva, períodos descontínuos de sedimentação foram limitados por 

discordâncias regionais relacionados a variações eustáticas do nível do mar. Tais oscilações foram 

vinculadas a eventos de subsidência ocorridos no continente em resposta aos esforços 

orogênicos paleozóicos na borda Oeste e ao processo de abertura do Oceano Atlântico Sul, a 

Leste (Milani, 1997). Em trabalhos de síntese, Zalán et al. (1987, 1990) propuseram um arcabouço 

estrutural e discutiram sua influência na evolução tectono-sedimentar da Bacia do Paraná. 

 

A bacia desenvolveu-se sobre um arcabouço proterozóico de blocos cratônicos circundados por 

cinturões de dobramentos e empurrões com orientação predominante NE, sendo o provável 

mecanismo propulsor da subsidência inicial a reativação transtensional de lineamentos 

intraplaca sob o campo de tensões compressional relacionado à orogenia Oclóica, causada pela 

interação colisional do Gondwana e terrenos da Precordilheira (Milani, 1997). 

 

Milani (1997, 2004) definiu seis supersequências para a Bacia do Paraná, as quais compõem seu 

arcabouço estratigráfico. De acordo com Milani (2004) e Milani et al. (2007), as supersequências 

Rio Ivaí (O-S), Paraná (D) e Gondwana I (Neo-C - Eo-Tr) documentam grandes ciclos 

transgressivos-regressivos paleozóicos de variação do nível de base, enquanto as 

supersequências Gondwana II, Gondwana III e Bauru encerram sucessões sedimentares 

continentais mesozóicas e rochas ígneas associadas. 

 

A Supersequência Paraná (Milani, 2004; Milani et al., 2007) é formada por duas unidades 

principais: formações Furnas e Ponta Grossa. A primeira iniciou sua deposição no Eo-devoniano 

- uanto a segunda 

se sedimentou entre 390-360 Ma (Emsiano-Frasniano/Famenniano), período no qual a Bacia do 

Paraná experimentou uma das mais importantes inundações marinhas, bem documentada pelos 

folhelhos fossilíferos dos membros Jaguariaíva (base) e São Domingos (topo). Tais folhelhos, 

predominantes na Formação Ponta Grossa, com teores de matéria orgânica de até 2% 

(Bergamaschi, 1999), são considerados geradores de hidrocarbonetos para o Sistema Petrolífero 
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Ponta Grossa-Itararé. Entretanto, seu potencial como intervalo portador de arenitos-

reservatório normalmente é negligenciado, em contraste aos níveis estratigráficos permo-

carboníferos. 

 

A Formação Ponta Grossa, depositada em ambiente marinho raso (plataformal), comprovado 

pela profusão de fósseis, é uma unidade dominantemente pelítica com intercalações esporádicas 

de lentes arenosas. A seção de superfície mais representativa é aquela da estrada entre as 

cidades de Tibagi e Telêmaco Borba, na qual podem ser visualizados 250 metros de seus litotipos 

(membros Jaguariaíva, Tibagi e São Domingos). 

 

Nas regiões próximas à drenagens, ocorrem os sedimentos aluvionares inconsolidados de idade 

holocênica, são formados principalmente por argilas acinzentadas, que a partir da superfície, 

apresentam um primeiro horizonte com argilas negras, ricas em matéria orgânica, sendo 

sucedido por camadas argilosas a síltico-argilosas esbranquiçadas. Intercalados a estes pacotes 

argilosos ocorrem bolsões centimétricos a métricos de areias grossas de composição silicosa com 

colorações variando de tons esbranquiçados, acinzentados e amarelados.  

 

7.5 HIDROGEOLOGIA REGIONAL 

 

Os principais aquíferos do Estado do Paraná são os seguintes: Embasamento Cristalino, Cárstico, 

Furnas, Itararé, Rio Bonito, Botucatu, Serra Geral, Caiuá, Guabirotuba, Costeiro e Aluvionar. Essas 

unidades aquíferas foram relacionadas e caracterizadas por Rosa Filho et al. (1998).  

 

O aquífero denominado Paleozóico inferior (Figura 11), no qual encontra-se o terreno avaliado, 

é constituído pelas formações de idade paleozóica da Bacia do Paraná, incluindo os aquíferos 

Furnas, Itararé e Rio Bonito.  

 

As unidades litoestratigráficas paleozóicas correspondem às unidades basais da Bacia do Paraná 

e são compostas por rochas sedimentares clásticas (arenitos, siltitos, folhelhos e argilitos) e raras 

ocorrências de calcários e margas. Compreendem as formações Furnas, Ponta Grossa, Rio do Sul, 

Mafra, Campo do Tenente, Rio Bonito, Palermo, Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro 

(MINEROPAR 1989).  
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Figura 11: Principais unidades aquíferas do Estado do Paraná. Fonte: ITCG (2008). 

 

O potencial hidrogeológico das unidades paleozóicas está relacionado à porosidade primária 

devido à presença de rochas arenosas e, adicionalmente, à presença de estruturas secundárias 

seccionando as rochas sedimentares. De uma forma geral, as unidades litoestratigráficas datadas 

do final do Paleozóico (Formação Palermo do Grupo Guatá e Grupo Passa Dois), são constituídas 

predominantemente por argilitos, siltitos e folhelhos, portanto, apresentam permeabilidade 

primária extremamente baixa, tendo um potencial hidrogeológico desfavorável, dependente da 

existência de estruturas secundárias como juntas e falhas. A tipologia hidroquímica das águas 

enquadra-se nas classes bicarbonatada cálcica a bicarbonatada mista, com teores de sólidos 

dissolvidos bastante variáveis e elevados (150 a 600 mg/L).  

 

As formações do início e médio Paleozóico, destacam-se três unidades de maior importância 

hidrogeológica: os arenitos e arenitos conglomeráticos da Formação Furnas, os arenitos das 

formações Campo do Tenente e Mafra, do Grupo Itararé, e os arenitos das unidades de topo da 

Formação Rio Bonito. Dessa forma, essas unidades foram caracterizadas como aquíferos 

individualizados, conforme definição proposta por ROSA FILHO et al. (1998). Apesar da 

granulometria favorável e extensa área de ocorrência, os arenitos da Formação Furnas 

encontram-se fortemente consolidados, o que restringe sua disponibilidade hídrica às estruturas 

secundárias. As águas subterrâneas da Formação Furnas enquadram-se na classe de águas 
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bicarbonatadas sódicas a bicarbonatadascloretadas potássicas a mistas, caracterizando-se ainda 

pelo baixo grau de mineralização (valor do total de sólidos dissolvidos situado entre 15 a 50 mg/ 

l).  

 

Camadas arenosas com porosidade primária constituem as unidades características do Aquífero 

Itararé. Apresentam-se intercaladas aos diamictitos e folhelhos, com grande variação lateral. 

TROSDTORF JÚNIOR (1999) caracterizou o potencial hidrogeológico relacionado aos depósitos 

sedimentares denominados Arenitos Lapa. As características químicas das águas captadas no 

Aquífero Itararé resultam na classificação de águas bicarbonatadas mistas, com sólidos totais 

dissolvidos entre 100 e 150 mg/L. São águas que usualmente enquadram se aos padrões de 

potabilidade. No entanto, foram registrados teores anômalos de flúor nos poços do município 

de Campo do Tenente (3,6 ppm) que inviabilizam sua utilização para o abastecimento público.  

 

O Aquífero Rio Bonito é caracterizado em termos hidrogeológicos por camadas de arenitos finos 

a médios, intercalados a folhelhos e siltitos, apresentando caráter confinado. As águas das áreas 

de recarga dessa unidade aquífera, são classificadas como bicarbonatadas cálcica-sódicas, com 

valores de sólidos totais baixos e dentro dos padrões de potabilidade. Nas regiões onde a 

formação Rio Bonito está recoberta pela formação Palermo a água é classificada como 

bicarbonatadas sódicas a bicarbonatadas cloretadas sulfatadas sódicas.  

 

 

8. GEOLOGIA DA ÁREA 

 

8.1 GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

As informações a seguir apresentadas, referentes ao arcabouço geológico da área, tem como base 

os trabalhos de campo realizados pela ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente no local 

e nos arredores imediatos desta que envolveram a execução de sondagens com trados manuais e 

mecanizados, além de sonda rotativa, avaliação das bancadas da frente de lavra e de afloramentos 

existentes, bem como análise de laudos analíticos para a determinação do coeficiente de 

permeabilidade e de ensaios de campo e instalação de poços de monitoramento realizados em 2017 

(Figura 12) e 2022 (Figura 13). 
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Figura 12: Área avaliada. Geologia local, pontos investigados e conformação da cava em 2017. Escala indicada.   

Fonte: Relatório Técnico AMB017.14-ACG-EGH. Acervo ANDES (2017) 
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 Figura 13: Área avaliada. Geologia local, pontos investigados e conformação da cava em 2022. Escala indicada.   

Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2022) 
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Na Figura 14 é apresentado o Mapa Geológico atualizado da área, com base nas informações 

levantadas em 2017 e 2022 pela ANDES (Relatório Técnico AMB017.14-ACG-EGH e Nota 

Complementar). Na Figura 15 são apresentados os pontos onde foram executados ensaios de 

permeabilidade in situ e daqueles onde foram coletadas amostras indeformadas de solo nas 

unidades geológicas verificadas na área (Formação Ponta Grossa e Formação Serra Geral) para a 

determinação analítica através de ensaios laboratoriais (ALPES - Laboratório de Pesquisas e Ensaios 

Físicos de Solo). Os resultados obtidos, tanto para os ensaios de campo quanto nos ensaios 

laboratoriais indicaram coeficientes de permeabilidade variando de ordem de grandeza de 10-4 a 10-

6 com/a, indicando que, segundo BRASSINGTON (1988) e MELLO e TEIXEIRA (1967), a 

permeabilidade da área avaliada pode ser classificada como baixa a muita baixa. A Tabela 1 

apresenta os pontos investigados e suas coordenadas UTM, bem como as profundidades de 

medições em campo e de coleta das amostras, respectivos resultados obtidos e unidade geológica. 

 

 
Figura 14: Geologia local. Escala 1:20.000 (Andes Geologia, 2022) 

Dpg - Formação Ponta Grossa: Siltitos e Folhelhos; JKB - Formação Serra Geral  Diques Básicos: Diabásios; 
Qha - Sedimentos aluvionares inconsolidados: Sedimentos argilosos, arenosos e cascalhos. 

Fonte: Relatório Técnico AMB017.14-ACG-EGH e Nota Complementar. Acervo ANDES (2017/2022). 
 

 
 

Dpg 

JKB 

Qha 
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Figura 15: Resultados dos ensaios de permeabilidade em campo e geologia local. Escala 1:10.000.  

Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2022). 
 

Tabela 1: Resumo dos ensaios de permeabilidade em campo e em laboratório. 

PONTO  

COORD.UTM SIRGAS 
2000 

TRECHO DE 
MEDIÇÃO EM 

CAMPO 

COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE MEDIDO EM 

CAMPO (cm/s) 

COEFICIENTE DE 
PERMEABILIDADE MEDIDO EM 

LABORATÓRIO (cm/s) 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA 
AMOSTRADA 

X Y 

SP-01 576.492 7.237.091 2,00 - 5,58 m 1,66x10-5 2,24x10-5 FORMAÇÃO PONTA GROSSA 

SP-02 576.470 7.237.562 2,00 - 10,45 m 2,95x10-5 8,41x10-7 FORMAÇÃO SERRA GERAL 

SP-03 576.518 7.237.609 2,00 - 10,45 m 3,81x10-6 1,01x10-5 FORMAÇÃO PONTA GROSSA 

SP-04 576.704 7.237.736 2,00 - 5,58 m 2,95x10-4 8,34x10-6 FORMAÇÃO PONTA GROSSA 

SP-05 576.897 7.237.615 3,00 - 10,00m 5,89x10-3 3,01x10-4 FORMAÇÃO PONTA GROSSA 

SP-06 576.928 7.237.366 3,00 - 6,58 m 4,83x10-6 1,15x10-6 FORMAÇÃO PONTA GROSSA 

Legenda: SP = Sondagem percussiva. Fonte: Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2022). 
 

A Figura 16 apresenta a topografia atual da área e a Figura 17 apresenta o Modelo digital do terreno, 

obtido através da correlação entre todos os dados levantados no local, referentes a dados 

geológicos e hidrogeológicos. Na Figura 18 é apresentado o Mapa Potenciométrico atualizado da 

área avaliada, realizado com base na medição do nível de água no primeiro semestre de 2022 em 

todos os poços de monitoramento existentes no local. 

 

 

 

 



33 

 

Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD 131.22-ACG_PRA - Coordenação Técnica: Geól. Luciano José de Lara 

 

 
Figura 16: Detalhe da topografia atual local. Escala 1:20.000.  

Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2017/2022). 
 

 

 
Figura 17: Modelo digital do terreno. Escala 1:20.000.  

Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2017/2022). 
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Figura 18: Mapa potenciométrico da área. Dados de NA do primeiro semestre de 2022. Escala 1:14.000. 

Fonte: Nota Complementar. Acervo ANDES (2017/2022). 
 

9. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA 

 

Conforme já descrito neste documento, após o encerramento das atividades de extração de 

diabásio está prevista a continuidade do uso da área do entorno(fora) da cava da jazida, de modo 

que se almeja implantar no local um Aterro Sanitário de Grande Porte e um Aterro de Reservação 

de Resíduos da Construção Civil, cujo novo projeto foi realizado pela Pijack Engenharia. 

 

Neste projeto consta que: 

 

grandes lagoas impermeabilizadas para a acumulação, bombeamento e captação chorume visando 

o tratamento externo em Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos terceirizado, devidamente 

licenciado, bem como, se necessário, realizar a recirculação do chorume sobre a célula de resíduos 

 

 

 

Desta forma foi previsto que: 



35 

 

Plano de Recuperação de Área Degradada PRAD 131.22-ACG_PRA - Coordenação Técnica: Geól. Luciano José de Lara 

 

 (chorume) deverá ser captado pelo sistema de drenagem da célula de disposição final 

de resíduos e direcionado por tubulações até as lagoas de acumulação, bombeamento e captação 

 

 

vias, uma sendo a recirculação do 

chorume sobre a massa de resíduos disposta dentro da célula, e a outra, pelo o envio para o 

tratamento externo para empresas especializadas desses serviços, desde que devidamente 

 

 

E que: 

 

tradas e pátios de manobras para que os caminhões tanques sugadores 

tenham acesso as lagoas e possam operarem livremente na captação e no transporte do chorume 

 

 

rão duas lagoas de acumulação, sendo que cada uma terá 4.125 m3 de 

capacidade útil, no total o empreendimento contará com 8.250 m3 de capacidade total de 

armazenamento temporário, dando total segurança ao processo, sendo suficiente para poder 

 

 

ulos das volumetrias encontradas para servir 

de base para elaboração da Nota Complementar, do PRAD e desse trabalho, foi realizado pela 

empresa AGSUL Engenharia e Topografia através do Engenheiro Agrimensor Sr. Guilherme Biff 

CREA-SC 093.688-  

 

Conforme os estudos geológicos e hidrogeológicos realizados recentemente pela empresa Andes 

Geologia e Meio Ambiente, apresentaram resultados de diversas sondagens realizadas e da 

construção de poços de monitoramento, identificou que o lençol freático em sua porção mais rasa 

foi interceptado em 4,00 m de profundidade, enquanto que todas as demais sondagens, as que 

atingiram a água do lençol freático, variaram entre 4,40 a 11,00 m de profundidade.  
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O projeto de implantação da célula do aterro sanitário baseou-se nos resultados das sondagens 

recentes desses estudos e do monitoramento do nível água dos poços de monitoramento 

construídos, visando garantir de que entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol 

freático fique com uma camada natural de espessura mínima de 2 metros de solo insaturado, 

atendendo a norma da ABNT NBR 13896 que recomenda que essa espessura seja de no mínimo 1,50 

m.  

 

Desta forma foram determinados os dimensionamentos dos elementos de destinação final: 

 

Dimensionamento do Aterro Sanitário de Grande Porte  

avanço e das características intrínsecas do local, no qual se utilizou de dados coletados em campo, 

bem como do mapa planialtimétrico detalhado, dessa maneira, em função do terreno disponível foi 

projetado respeitando o distanciamento dos 200 m de corpos hídricos naturais adjacentes na área 

 

CÉLULA 01 (ÚNICA) 

VOLUME LÍQUIDO DISPONÍVEL.................................................. 5.546.696,43 m3 

ÁREA DE OCUPAÇÃO FINAL...........................................................296.141,34 m2 

 

Dimensionamento do Aterro de Reservação de Resíduos da Construção Civil 

reservação de resíduos da construção civil foi realizado em função 

da área atualmente ocupada e da sua expansão superior disponível em volume, para o seu 

preenchimento final, no qual se utilizou de dados coletados em campo, bem como do mapa 

planialtimétrico detalhado. (ver prancha   

 

VOLUME LÍQUIDO TOTAL.............................................................. 135.017,88 m3 

ÁREA DE OCUPAÇÃO FINAL.........................................................   12.860,57 m2 

 

Tomando como base as informações relacionadas ao arcabouço geológico e hidrogeológico da área; 

das informações relacionadas ao regime pluviométrico e de bombeamento da água acumulada na 

cava, oriunda da exposição do aquífero freático, dado exclusivamente pela abertura da frente de 

frente de lavra; bem como mediante a conformação atual da cava de extração e da estabilidade dos 

taludes, haja vista que o desenvolvimento das atividades de lavra, beneficiamento e controle das 
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áreas de bota-fora e estocagem de solo foram executados em conformidade com o plano de lavra 

elaborado para a referida jazida, a proposta de recuperação ambiental a que se refere este PRAD 

visa a compatibilização das atividades de gerenciamento de resíduos do empreendimento com a 

paralização da extração de minério, a empresa Andes Geologia e Meio Ambiente desenvolveu o 

Plano de Recuperação de Área Degradada  PRAD da cava de mineração, para que sua recuperação 

seja executada paralelamente a operação do aterro sanitário. 

 

Um fator muito importante a ser levado em consideração, tanto para a preparação da célula de 

disposição final de resíduos, quanto para o aterramento da cava, que o volume de solo escavado 

(estéril) que recobria o minério (diabásio) durante o período de tempo que a jazida realizou os 

trabalhos para levar a termo a abertura e expansão da frente de lavra, bem como o material 

derivado de cortes gerados pela nova área de mineração que fica a 800 m da área em apreço, 

conforme foi demonstrado no novo projeto realizado pela Pijack Engenharia, onde o volume total 

de material (solo) previsto para o aterro parcial da cava com material estéril corresponde a 

2.258.552,89 m3, enquanto o volume total de corte e estoque já existente no local (e na nova área 

de mineração), equivalente a 2.308.225,52 m3 (informação fornecida pela Boscardim e Cia.) esse 

material estéril é suficiente para a execução do aterro parcial de dentro da cava, sobrando ainda um 

volume equivalente a 49.672,83 m3. Mediante a correlação de todos os dados levantados e descritos 

neste documento, as ações propostas neste PRAD, para levar a termo a recuperação da área 

impactada pela abertura da cava de extração atualmente no local compreenderá a execução de 3 

etapas: 

 

ETAPA 1:  

1) Execução de corte e terraplanagem do terreno que dá acesso para os veículos e máquinas 

até o interior da cava para facilitar o escoamento gravitacional da água para fora da cava, 

após a expedição da LI; 

2) Aterramento parcial da cava com material estéril e respectiva compactação (a partir da cota 

814 m até a cota 845 m, totalizando o recobrimento médio de 31 m de altura  Figura 19) 

criando uma superfície com caimento mínimo na longitudinal, a qual servirá de 

esgotamento das águas pluviais, visando não haver acúmulos ou lâminas de água de forma 

permanente no interior da cava.  
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Figura 19: Proposta para execução do aterro parcial da cava de extração. Sem escala. 

Fonte: Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial da Cava, elaborado pela empresa 
Pijack Engenharia (2022)
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ETAPA 2:  

1) Construção de drenagens laterais de águas subterrâneas ao longo dos paredões da cava 

para recebimento e drenagem de águas que possam ocorrer junto aos paredões. 

2) Execução da conclusão do aterro cava com material estéril, envolvendo compactação do 

solo e retaludamento dos paredões da cava (a partir da cota 845 m até a cota 868 m) com 

solo armazenado da escavação localizado no bota-fora utilizado ao longo dos anos de 

mineração, bem como do material estéril proveniente da segunda jazida em exploração que 

está localizada em sua proximidade, seguido com o plantio de gramíneas. 

 

 
Figura 20: Proposta para execução do aterro com retaludamento da cava de extração. Sem escala. 

Fonte: Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial da Cava, elaborado pela empresa 
Pijack Engenharia (2022)
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3) Implantação do escoadouro das águas que serão drenadas do aterramento parcial da cava 

com material estéril até a lagoa de decantação e retenção de finos (que pode ser originado 

por carreamento do solo durante a terraplanagem), para esgotamento e lançamento em 

corpo hídrico de forma laminar. 

4) Bombeamento contínuo por motobombas, das águas precipitadas dentro da cava, até a 

finalização do aterramento parcial da cava com material estéril, da escavação do acesso, 

das implantações do escoadouro e da lagoa de decantação de finos, após essas obras 

concluídas, esse bombeamento não será mais necessário, pois as águas da área de 

mineração serão superficialmente escoadas de forma laminar e gravitacional. 

5) Apresentação ao IAT do relatório de implantação, andamento (a cada 6 meses) e conclusão 

do PRAD referente ao aterro parcial da cava e retaludamento com material estéril. 

 

Período previsto para execução e respectiva conclusão das ETAPAS 1 e 2: Entre 60 a 80 meses 

 

As ETAPAS 1 e 2 serão realizadas concomitantemente aos trabalhos iniciais previstos para a 

implantação e operação do aterro sanitário. 

 

A Figura 20 apresenta o modelo digital considerando o aterro parcial da cava e as projeções dos 

taludes após a conclusão das ETAPAS 1 e 2. A Figura 21 apresenta os modelos digitais com os 

volumes de corte e aterramento necessários para conclusão das ETAPAS 1 e 2. 

 

Tomando como base o cronograma previsto para a implantação total do aterro, que inclui 10 fases, 

conforme descrito no Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial 

da Cava, ao final da vida útil do aterro sanitário a área terá a conformação apresentada na Figura 

22. 

 

ETAPA 3:  

A ETAPA 3 será iniciada logo a após a conclusão da ETAPAS 1 e 2 e envolverá o monitoramento 

geotécnico para avaliação do desempenho dos taludes com a instalação de inclinômetros de modo 

a ser monitorado permanentemente a ocorrências trincas e movimentos de massa. A definição da 

quantidade de inclinômetros deverá ser realizado logo após a conclusão das ETAPAS 1 e 2, para isso 

e deverá ser elaborado um relatório a ser apresentado ao IAT no qual deverá também constar 
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detalhadamente o plano de monitoramento geotécnico, com a avaliação da variação mensal das 

leituras dos inclinômetros e das medidas de contingência previstas no caso de ocorrência de trincas, 

movimentações de massa. 

 

Período previsto para execução e respectiva conclusão da ETAPA 3, com apresentação de relatório 

ao IAT: 3 meses após a conclusão das ETAPAS 1 e 2. 

 

ETAPA 4:  

A ETAPA 4 será realizada durante todas as 10 fases de implantação e operação do Aterro Sanitário 

de Grande Porte e envolverá a apresentação de relatórios semestrais de monitoramento geotécnico 

e de avaliação da variação dos inclinômetros. A continuidade do monitoramento geotécnico e da 

variação dos inclinômetros após o encerramento da atividade prevista ficará a critério do IAT. 
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Figura 20: Modelo digital considerando o aterro da cava e as projeções dos taludes após a conclusão das ETAPAS 1 e 2. 

Fonte: AGSUL Engenharia e Topografia (2022).
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Figura 21: Modelo digital considerando os volumes de corte e aterramento necessários para conclusão das ETAPAS 1 e 2. 

Fonte: AGSUL Engenharia e Topografia (2022).
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Figura 22: Conformação futura da área, com ao aterro parcial da cava a conclusão das 14 etapas previstas para conclusão do Aterro Sanitário de Grande Porte. 

Fonte: Novo Projeto do Aterro Sanitário de Grande Porte e do Aterramento Parcial da Cava, elaborado pela empresa Pijack Engenharia (2022).
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10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Nos capítulos anteriores, foram apresentadas e discutidas as informações até o momento 

levantadas na área em questão, bem como a avaliação da proposta de uso futuro da área do entorno 

da cava de extração de diabásio existente no local de modo a serem propostas as etapas necessárias 

e respectivos períodos de execução do aterro parcial da referida cava com material estéril, bem 

como as medidas para minimizar os possíveis impactos relacionados a uma obra deste tipo, 

buscando um novo equilíbrio dinâmico do meio físico, e com isso possibilitar a implantação de um 

novo empreendimento, denominado Aterro Sanitário de Grande Porte a ser instalado no entorno 

da cava (fora da cava). 

 
 
A área onde o empreendimento pretende ser instalado está geograficamente em local que facilita 

o gerenciamento do potencial de resíduos de Ponta Grossa e região, apresenta um passo decisivo 

para a preservação do meio ambiente tão ameaçada pela disposição inadequada, atendendo de 

forma segura para o meio ambiente em prol da saúde pública. Esta situação, por si só, concentra a 

necessidade da implantação desse empreendimento. 

 
É pertinente salientar que a reconformação proposta, envolvendo o aterro parcial da cava com 

material estéril e o seu retaludamento trarão um novo equilíbrio da dinâmica do aquífero freático 

que poderá ser sentido ao longo do tempo. 

 

Estão ainda previstos durante as atividades recuperação ambiental os seguintes procedimentos, os 

quais serão detalhados no relatório de implantação, andamento e conclusão do PRAD referente ao 

aterro parcial da cava com material estéril e retaludamento a ser protocolizado no IAT.   Após a 

conclusão das ETAPAS 1 e 2, conforme descrito no capítulo 9 deste documento. Durante os 

trabalhos de conformação topográfica: 

 Deverão ser adotados procedimentos para minimização da emissão de ruídos e poeiras, 

controle na atividade de transporte e aterramento e estabilização dos taludes; 

 Deverão ser adotadas medidas de segurança técnica e operacional, viabilizar plano de 

emergência para eventuais acidentes durante a execução das obras previstas. 
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Nos relatórios semestrais de monitoramento geotécnico e de avaliação da variação dos 

inclinômetros, deverão apresentar uma planilha de acompanhamento detalhando as atividades de 

recuperação e dos registros fotográficos atualizados. 

 

Espera-se que com o cumprimento das propostas contidas neste PRAD a área objeto de recuperação 

venha a atingir o equilíbrio esperado, em consonância com os critérios técnicos necessários para 

levar a termo a proposta de uso futuro para o local. 

 

Sem mais para o momento, pedimos deferimento. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Introdução E Objetivo 
 
Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos das estabilidades dos taludes de solo 
que servirão para a recuperação da área degradada da Pedreira Boscarin, localizada no 
município de Ponta Grossa, PR. 
 
Coordenadas da intervenção (Sirgas 2000): 
 
Ponto de início .......................................................................... 576542.61 m E; 7237383.72 m S 
Ponto de fim  ............................................................................. 576784.97 m E; 7237109.85 m S 
 
Utilizou-se para a análise da estabilidade dos taludes a seção de maior altura, a qual 
demandará maior esforço interno para que a estrutura geotécnica obtenha sua estabilidade, 
sendo portanto, a seção mais crítica. 
 
As demais seções terão seus coeficientes de segurança superiores a esta seção, por se tratar 
de regiões onde os taludes terão alturas menores. 
 
 
 
1.2. Unidades 
 
As unidades adotadas nesta memória de cálculo são preconizadas no Sistema Internacional 
(SI). 
 
 
 
 
2. SEÇÃO DE CÁLCULO DOS TALUDES 
 
Utilizou-se a maior seção detectada no projeto elaborado pela Pijack Engenharia, sendo esta a 
seção crítica que melhor representa a análise de estabilidade. 
 
A figura a seguir apresenta a planta e seção da Pedreira e a localização da seção utilizada: 
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Figura 1 - Planta da Pedreira e Localização da Seção Crítica. Fonte: Pijack Engenharia.

Figura 2 - Seção Típica do Retaludamento. Fonte:Pijack Engenharia.

Seção Crítica 
utilizada nos 

cálculos
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3. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS MATERIAIS DOS TALUDES 
 
3.1     Ensaios Geotécnicos 
 
Em julho de 2022, este empreendedor coletou amostras de solos nas regiões de empréstimo e 
enviou ao Lactec para determinação dos dados geotécnicos dos solos de interesse para as 
análises aqui descritas. 
 
Em anexo a este Memorial, são apresentados os ensaios geotécnicos e seus respectivos 
resultados. 
 
Em síntese, as análises executadas foram: 
 

     Cisalhamento Direto; 

     Compactação; 

     Condutividade hidráulica em permeâmetro de parede flexível e  

     Massa específica dos grãos. 

As amostras foram assim classificadas / especificadas pelo Lactec: 
 

 
Tabela 1  Registros das Amostras. Fonte: Lactec 

 
Os resultados obtidos para cada amostra e cada ensaio realizado podem ser visualizados em 
detalhes nos Materiais produzidos pelo Lactec, anexo a este Memorial. 
 
 
3.2     Parâmetros Geotécnicos dos Materiais Adotados deste Estudo 
 
A definição dos parâmetros de resistência foi feita de forma conservadora, levando-se em 
consideração os parâmetros já consagrados da bibliografia brasileira e a litologia das regiões 
de implantação dos taludes e áreas de empréstimo. 
 



  
                                                                                                                                                                       RETALUDAMENTO PEDREIRA BOSCARIN 

PONTA GROSSA - PR 

 
 

 

 
Hidro Geração Engenharia e Consultoria Ltda. 
Resp. Tec. Eng. Eduardo Jefferson Mayer  
CREA 104.081-D PR 
E-mail: adm@hidro.eng.br 
 

6 

Os parâmetros geotécnicos dos materiais especificados nas análises estão especificados na 
tabela 1: 

 
Tabela 2 - Parâmetros geotécnicos dos materiais 

 

Material Local 
Peso 

Específico 
(kN/m³) 

Tipo de Solo 
Ângulo de 

Atrito 
Efetivo (º) 

Coesão 
Efetiva 
(kPa) 

Permeabilidade 
K (m/s) 

2.0016.22 Jazida 1 16,28 Argila Vermelha 32,8 43,8* 1 x 10-9 

2.0016.22 Jazida 2 16,08 Argila Siltosa Alaranjada 32,4 43,8* 1 x 10-9 

2.0016.22 Bota Fora 18,04 Argila Siltosa Marrom 22,9 43,8 1 x 10-9 

*Será realizado novo ensaio para confirmar estes valores 
 
 
4. MÉTODOS DE ANÁLISE 
 
4.1     Análise de Estabilidade 
 
4.1.1.Breve Histórico 
 
As análises de estabilidade de taludes originaram-se com as investigações de COULOMB, 
FRANCIS e COLLIN na França, porém foi na Suécia entre os anos de 1915 e 1925 que esta 
especialidade da Mecânica dos Solos teve um substancial impulso com os trabalhos de 
PETTERSON, OLSEN HULTIN e FELLENIUS que através de observações feitas em alguns 
escorregamentos de taludes argilosos concluíram que a superfície real de deslizamento tinha 
forma circular e a massa deslizante se comportava como um corpo rígido. Foi através dessas 
observações que anos depois FELLENIUS desenvolveu seu método de análise conhecido na 
atualidade como Método Sueco ou Método Ordinário das Fatias  Método de Fellenius. 
 
As análises e as inovações nos métodos não pararam por aí, nas décadas de 50 e 60 novos 
estudiosos lançaram suas hipóteses de cálculo, tornando-os mais realistas e apropriados para 
outras situações que não só os taludes de solos basicamente argilosos. Trabalhos como os de 
BISHOP (1954), JAMBU (1954/57), MORGENSTERN&PRICE (1965) e SPENCER (1967) 
tornaram as análises mais abrangentes e realistas sob o ponto de vista da interação entre as 
partículas da própria massa escorregada. 
 
 
4.1.2.Princípio do Equilíbrio Limite 
 
Os métodos atualmente empregados na solução de problemas envolvendo a estabilidade de 
taludes são baseados no princípio do equilíbrio limite. Este equilíbrio se dá entre as forças que 
potencializam o escorregamento de uma determinada massa e as que se opõem ao seu 
movimento através de uma superfície denominada superfície de ruptura ou superfície de 
deslizamento. Teoricamente, o equilíbrio limite é atingido ao longo desta superfície quando as 
forças cisalhantes igualam-se as de resistência do solo. 
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Na prática, para atender aos critérios de segurança mundialmente consagrados é preciso que a 
resistência mobilizada seja apenas uma parcela da resistência característica do solo fazendo 
com que a relação entre estas grandezas de origem aos coeficientes de segurança de projeto. 
 
Nas análises através do equilíbrio limite, a massa de solo potencialmente instável é dividida em 
um número N de fatias nas quais atuam em cada fatia as seguintes forças: 
 
W: Peso da Fatia 
N: Força Normal na Base da Fatia 
U: Pressão Neutra na Base da Fatia 
T: Força de Cisalhamento necessária ao Equilíbrio na Base da Fatia 
Sendo ainda propriedades de cada fatia: 

 
h: Altura média da Fatia  

da base da fatia no ponto médio 
R: Raio do Arco AB 
 
A teoria do equilíbrio limite admite que: 
 

     O coeficiente de segurança é o mesmo para todas as fatias; 
 

     Os coeficientes de segurança da porção da coesão e do ângulo de atrito são iguais para 
todos os solos envolvidos. 
 

 
Figura 3 - Forças atuantes em uma das fatias através do Método do Equilíbrio Limite 
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A resistência característica de um solo para fins das análises baseia-se na equação geral de 
Mohr-Coulomb que está associada basicamente a duas características geotécnicas de suma 
importân

A teoria de Mohr- n n) em um 
determinado plano através da Equação abaixo:

Onde:

n: Tensão cisalhante
tiva do solo

n: Tensão normal
de atrito interno

u: Pressão neutra envolvida

O equilíbrio limite acontece quando os momentos resistentes e os momentos cisalhantes, 
tomados em relação ao centro do círculo de ruptura, se igualam. O mesmo acontece para o 
equilíbrio das forças na direção da normal à base das fatias.

O coeficiente de segurança é obtido então através da razão entre as forças instabilizadoras e 
as forças resistentes, determinado através da Equação abaixo:

As análises de estabilidade foram realizadas utilizando-se o método clássico de Bishop que 
calcula o coeficiente de segurança dos taludes analisados através da teoria do equilíbrio limite 
através de superfícies circulares e planares de ruptura.

Os fatores determinantes na escolha dos métodos de análises foram:

     Propriedade dos materiais que integram a estrutura analisada;
     Inclinação do talude;
     Presença de água no talude analisado;
     Consideração da tensão de cisalhamento entre fatias.

A Figura a seguir apresenta as forças envolvidas nas fatias do método de análise utilizado.
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Figura 4 - Exemplo de Forças envolvidas em cada cunha pelo Método de Bishop 

 
 
 
 
 
5. RESULTADO DAS SIMULAÇÕES DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE 
 
A seguir apresentam-se os resultados para a seção analisada. 
 
5.1     Margem Direita: 
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Figura 5 - Resultado da Simulação Margem Direita Berma 1: Fs = 2,53 

 
Figura 6 - Resultado da Simulação Margem Direita Berma 2: Fs = 1,93 
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Figura 7 - Resultado da Simulação Margem Direita Berma 3: Fs = 1,65 

 

 
Figura 8 - Resultado da Simulação Margem Direita Talude TOTAL: Fs = 1,49 
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5.2     Margem Esquerda: 
 

 
Figura 9 - Resultado da Simulação Margem Esquerda Berma 1: Fs = 3,55 

 

 
Figura 10 - Resultado da Simulação Margem Esquerda Berma 2: Fs = 2,27 
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Figura 11 - Resultado da Simulação Margem Esquerda Berma 3: Fs = 1,80 

 
 

 
Figura 12 - Resultado da Simulação Margem Esquerda talude TOTAL: Fs = 1,63 

 
 

 
No quadro a seguir é apresentado a síntese dos resultados da análise de estabilidade dos 
taludes da pedreira: 
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Tabela 3  Resumo dos Coeficientes de Segurança Calculados 
 

Margem Local 
Coeficiente de 

Segurança 

Direita 

Berma 01 2,53 

Berma 02 1,93 

Berma 03 1,65 

Talude Total 1,49 

Esquerda 

Berma 01 3,55 

Berma 02 2,27 

Berma 03 1,80 

Talude Total 1,63 

 
 

Com base na NBR 11.682/2009, na tabela 3 desta norma, apresentam-se os seguintes 
coeficientes de segurança: 
 

 
 

A pedreira Boscarin está inserida em região rural aos arredores da parte urbanizada do 
município Ponta Grossa, classificada como baixa ocupação. 
 
Mesmo que o órgão ambiental determine que o risco atrelado a esta obra seja Alto para a 
segurança contra danos ambientais, verifica-se que o menor coeficiente de segurança obtido 
nas análises é 1,49, enquadrando-se portanto dentro dos níveis aceitáveis pela Norma 
Brasileira. 
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Ressalta-se que as análises aqui apresentadas não levaram em consideração que os taludes 
serão revestidos de hidrossemeadura, o que aumenta sobremaneira os coeficientes de 
segurança, quiçá para acima de 1,50, evidenciando que tais coeficientes serão na verdade, 
superiores aos apresentados neste estudo. 
 
Também não foram consideradas forças externas atuantes aos taludes de solo, tão somente a 
análise da estabilidade e equilíbrio do talude em sua composição final, sem sobrepesos ou 
cargas externas a estes. 
 
 
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
As análises realizadas demonstram que as condições de estabilidade preconizados no projeto 
dos taludes da Pedreira Boscarin são garantidas para todos os tipos de carregamento 
impostos, com coeficientes de segurança em conformidade com os mínimos recomendados. 
 
As análises levaram em consideração o zoneamento e características geotécnicas dos 
materiais conforme especificado, devendo ser respeitadas as dimensões e especificações de 
projeto quanto ao lançamento e sua correta compactação 
 
A inclinação dos taludes segue os padrões estabelecidos na Norma Técnica, os quais, em 
conjunto com os materiais e a geometria pré-estabelecida para os taludes mostraram-se 
satisfatórios em todos os testes. 
 
As inclinações dos taludes que obtiveram os coeficientes de segurança descritos neste 
Memorial foram: 
 
Margem Direita: 1,1H:1,0V 
Margem Esquerda: 1,2H:1,0V 
 
Recomenda-se a adoção da geometria descrita acima, para corroborar com os coeficientes 
calculados. 
 

 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
EDUARDO JEFFERSON MAYER  

Engenheiro Civil CREA 104.081-D PR 
 
 

Ponta Grossa, PR, Agosto de 2022. 
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ANEXO: ART DESTE LAUDO 
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1. ENSAIOS REALIZADOS
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As planilhas com os resultados dos ensaios, contidos nos apêndices deste relatório, 

também mostram os valores das incertezas de medição e correções do erro dos instrumentos e 

equipamentos utilizados em cada ensaio, conforme orientações da norma ABNT NBR 17025:2017. 

As correções do erro são realizadas com base nos certificados de calibração dos equipamentos e 

instrumentos utilizados para a execução dos ensaios listados no item 1.

2. NORMAS DE ENSAIOS

Os ensaios listados no item 1 foram realizados de acordo com as seguintes normas 

técnicas:

ABNT NBR 6457:2016 – Amostras de solo – Preparação para ensaios de 

compactação e ensaios de caracterização;

ABNT NBR 6458:2016 – Solo – Grãos de pedregulho retidos na peneira de 

abertura 4,8 mm – Determinação da massa específica, massa específica aparente 

e da absorção da água -  Anexo B (Material passante pela peneira de abertura 4,8 

mm);

ABNT NBR 7182:2016 – Solo – Ensaio de compactação; e

ABNT NBR 14545:2000 – Solo – Determinação do coeficiente de permeabilidade 

de solos argilosos à carga variável (Método A)

3. AMOSTRAS

As amostras foram coletadas pelo Contratante e entregues no laboratório de geotecnia 

do Lactec no dia 05 de maio de 2022. As amostras em questão, utilizadas para a realização dos

ensaios listados no item 1, foram registradas conforme apresentado na Tabela 1. Na chegada no 

laboratório as amostras foram mantidas em câmara úmida à temperatura constante e umidade 

controlada, e somente eram removidas deste ambiente para a realização dos ensaios contratados.
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Tabela 1 – Registro das amostras
Registros do Lactec Registros do Contratante

Registro 
laboratório de 

geotecnia

Classificação 
tátil-visual

Registro de 
origem

Tipo de 
amostra

Quantidade
Profundidade 

da coleta

2.0016.22
Argila 

vermelha
Jazida 1 Deformada 38,51 kg

Não 
informada

2.0017.22
Argila siltosa 
alaranjada

Jazida 2 Deformada 34,12 kg
Não 

informada

2.0018.22
Argila siltosa 

marrom
Bota fora Deformada 35,74 kg

Não 
informada

4. PROCEDIMENTO DE ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

A seguir são apresentados os procedimentos e os resultados dos ensaios contratados 

listados no item 1.

4.1 MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS

A massa específica dos grãos foi determinada de acordo com a ABNT NBR 6458:2016 

(Anexo B). A preparação das amostras para os ensaios de caracterização do solo seguiu as 

recomendações da ABNT NBR 6457:2016. 

Para o cálculo da massa específica dos grãos, foram considerados a média de pelo menos 

duas determinações, utilizando a Equação 1, onde os resultados obtidos não diferiram mais do 

que 0,02 g/cm³ entre si.

=
1 × 100/(100 + )

1 ×
100

100 +
+ 3 2

× Equação 1

Onde:

s – Massa específica dos grãos (g/cm³);

M1 – Massa de solo úmido;

M2 – Massa do picnômetro + solo + água, na temperatura T de ensaio;

M3 – Massa do picnômetro cheio de água até a marca de referência, na 

temperatura T de ensaio;

w – Teor de umidade inicial da amostra;

a – Massa específica da água, na temperatura T de ensaio.

Os valores de massa e temperatura são corrigidos de acordo com os certificados de 

calibração, caso necessário. Nos ensaios de massa específica dos grãos, é possível que sejam 

encontradas leituras de temperatura superiores a 25° C. Isso se deve ao uso da água destilada 
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logo após a destilação para completar o balão volumétrico até a altura do menisco e assim realizar 

a leitura. A destilação é processo no qual o destilador aquece a água até a sua ebulição para a 

eliminação de impurezas e sais minerais. Os resultados obtidos nos ensaios de massa específica 

dos grãos estão apresentados no Apêndice I.

4.2 COMPACTAÇÃO

Os ensaios de compactação foram realizados de acordo com a norma 

ABNT NBR 7182:2016, utilizando a energia normal de compactação (soquete de compactação 

pequeno, compactação do solo em três camadas e 26 golpes para compactação de cada camada). 

Os ensaios foram realizados com solo previamente seco ao ar (ABNT NBR 6457:2016) e posterior 

umedecimento até uma umidade aproximada ao teor umidade ótima presumível. Conforme a 

norma citada, para cada ponto ensaiado foi adicionado uma quantidade de água equivalente a 

aproximadamente 2% do volume de água do ponto anterior ensaiado. No Apêndice II estão

apresentados os resultados dos ensaios obtidos.

4.3 PERMEABILIDADE À CARGA VARIÁVEL

O ensaio de permeabilidade à carga variável seguiu as recomendações da 

ABNT NBR 14545:2000. A permeabilidade do solo ensaiado foi determinada por meio do método 

de ensaio A, utilizando permeâmetro de parede flexível.

Para a realização do ensaio de permeabilidade em permeâmetro de parede flexível, foram 

cuidadosamente remoldados corpos de prova de solo com dimensões de 5 cm de diâmetro e 5 cm 

de altura, a partir de amostras deformadas de solo na massa específica natural e no teor de 

umidade natural. Detalhes do procedimento de ensaio conforme as recomendações da norma 

citada se encontram a seguir. 

Após as moldagens criteriosas dos corpos de prova, a etapa seguinte consistia na sua 

montagem do corpo de prova em uma câmara triaxial. Cada corpo de prova era colocado no 

pedestal da câmara triaxial, com pedras porosas e papel filtro (marca Whatman n°54) saturados 

com água destilada e desaerada em suas extremidades e cabeçote posicionado no topo do corpo 

de prova. Tanto o papel filtro quanto a pedra porosa permaneceram submersos em água destilada 

e desaerada anteriormente a montagem do corpo de prova na câmara triaxial. As pedras porosas 

e o cabeçote do equipamento possuíam diâmetro de 50 mm.

Com os corpos de prova de diâmetro de 50 mm e comprimento de 50 mm, devidamente 

posicionados e já envoltos pela membrana de látex com espessura aproximada de 0,3 mm, presa 
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por anéis de vedação (o-rings); a câmara triaxial era selada e preenchida com água destilada e 

desaerada e uma pressão confinante de 10 kPa era aplicada na base dos corpos de prova.

Antes e após o procedimento anterior, as linhas de drenagem do sistema eram saturadas 

para a eliminação de bolhas de ar com auxílio de uma carga hidráulica de 1 metro de coluna d’água 

referente ao posicionamento do reservatório de água destilada e desaerada do equipamento em 

relação ao centro da câmara triaxial e equivalente a 10 kPa. Esta saturação se dava em duas etapas 

devido à impossibilidade de saturar as linhas de drenagem do top cap sem a presença do corpo 

de prova dentro da câmara triaxial.

Seguia-se então a fase de percolação com a finalidade de dar início à saturação pela 

retirada de ar do corpo de prova, que tinha duração de 15 minutos e era realizada sob a carga 

hidráulica de 10 kPa de contrapressão, com a aplicação de uma pressão confinante de 30 kPa 

resultando em uma tensão efetiva de confinamento de 20 kPa. A pressão confinante era aplicada 

para evitar que houvesse fluxo d’água entre a membrana e o corpo de prova. O sentido de 

percolação da água nos corpos de prova era ascendente.

Para saturação do corpo de prova por contrapressão, foram realizados acréscimos de 

tensão contínuo e uniforme, tanto na tensão de confinamento como na contrapressão, sendo a

tensão efetiva de confinamento desta fase mantida em 20 kPa. A contrapressão no sistema era 

aplicada no topo e na base do corpo de prova sendo a poropressão medida apenas na base da 

amostra. Para garantir a saturação da amostra, o corpo de prova foi submetido a ciclos de 

pressões confinante e de contrapressão até que o parâmetro B atingisse um valor mínimo de 0,95, 

medidos em 1 minuto após o incremento da tensão confinante, ou dois valores consecutivos de 

parâmetros B maior ou igual a 0,9. Para comprovar a saturação do corpo de prova, foram medidos 

o coeficiente de permeabilidade no topo e na base da amostra, além ainda da verificação do grau 

de saturação após o final do ensaio. 

Para o cálculo do coeficiente de condutividade hidráulica foram medidos os volumes de 

água percolada na base e no topo do corpo de prova em determinados intervalos de tempo. A 

massa específica da água foi adequada à temperatura da água utilizada no ensaio. Os resultados 

dos ensaios de permeabilidade para as amostras consideraram, pelo menos, o valor médio das 4 

últimas leituras realizadas, conforme recomendação da norma.

Os resultados destes ensaios estão apresentados no Apêndice III.
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APÊNDICE I – MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS



DATA DO PREPARO DA AMOSTRA:

REGISTRO DA AMOSTRA:

ENSAIO ACREDITADO:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DO DESSECADOR:

NÚMERO DO BANHO-MARIA:

TEMPERATURA DO BANHO-MARIA:

NÚMERO DO TERMÔMETRO:

TEMPERATURA DA ESTUFA:

DIÂMETRO DOS GRÃOS:

TEMPERATURA AMBIENTE:

43,29 42,75

57,74 56,82

52,79 51,99

BEC - 1 BAV - 7 1362,07 1299,79

BEC - 5 BAV - 18 1329,97 1267,67

BEC - 13 BAV - 29 1298,02 1235,64

Observações: Executado por:

Página 1 - Anotações

Página 2 - Valores corrigidos

Página 3 - Calibrações (Uso interno) Conferidor por:
Página 4 - Incerteza (Uso interno)

Página 5 - Histórico de revisões (Uso interno)
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100,00

100,00

664

680

20,73

21,35

Número do balão 
volumétrico

M3 - Massa do 
balão vol. + água 

(g)

M1 - Massa do solo
(g)

100,00 20,0

20,0

20,0

60°C

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 
ABNT NBR 6458:2016  (Anexo B)

20,4°C

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE INICIAL
(ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Número da 
cápsula

2.0016.22

DSS - 001

BAN - 001

NÚMERO DA BALANÇA:

Reginaldo

DATA DO ENSAIO:

BAL-001

TER-013

Massa da cápsula 
mais solo seco          

(g)

20/05/2022

23/05/2022

EST - 002

Reginaldo Likes

Esther

Temperatura da água 
destilada (°C)

662

Massa da cápsula (g)
Massa da cápsula 
mais solo úmido 

(g)

20,83

M2 - Massa do 
balão vol. + solo 

+ agua (g)

DADOS DO ENSAIO

Número do 
Becker

105 °C a 110 °C 60 °C a 65 °C

menores que 4,8 mm menores que 2,0 mm

SIM NÃO



DATA DO ENSAIO:

REGISTRO DA AMOSTRA:

43,30 42,76 2,5

57,75 56,83 2,5

52,80 52,00 2,6

Média (%) = 2,5

BAV - 7 100,01 1362,08 1299,80

BAV - 18 100,01 1329,98 1267,68

BAV - 29 100,01 1298,03 1235,65

0,998 2,76

0,998 2,76

0,998 2,77

2,76 ± 0,03

Observações: Executado por:

Incerteza no valor de T = ±0,1°C

Conferidor por:
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DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 
ABNT NBR 6458:2016  (Anexo B)

23/05/2022

2.0016.22

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE INICIAL CORRIGIDA (ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Reginaldo

Número da cápsula Massa da cápsula (g)
Massa da cápsula 
mais solo úmido 

(g)

Massa da cápsula 
mais solo seco          

(g)

w - Teor de 
umidade                     

(%)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

1

5

13

a - Massa 

específica da 
água destilada 

(g/cm³)

Temperatura da água 
destilada corrigida 

(°C)

20,02

20,02

20,02

Temperatura da água 
destilada (°C)

20,0

20,0

20,0

CÁLCULO DA MASSA ESPECÍFICA

Massa específica dos grãos (g/cm³)

s - Massa 

específica dos 

grãos (g/cm³)

Reginaldo Likes

Esther

662 20,84

664 20,74

680 21,36

Número do becker
Número do balão 

volumétrico

M1 - Massa do 
solo
(g)

M2 - Massa do 
balão vol. + solo + 

agua (g)

M3 - Massa do 
balão vol. + água 

(g)

DADOS DO ENSAIO CORRIGIDOS



DATA DO PREPARO DA AMOSTRA:

REGISTRO DA AMOSTRA:

ENSAIO ACREDITADO:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DO DESSECADOR:

NÚMERO DO BANHO-MARIA:

TEMPERATURA DO BANHO-MARIA:

NÚMERO DO TERMÔMETRO:

TEMPERATURA DA ESTUFA:

DIÂMETRO DOS GRÃOS:

TEMPERATURA AMBIENTE:

61,70 60,40

64,33 62,93

69,69 68,02

BEC - 4 BAV - 10 1309,26 1244,53

BEC - 8 BAV - 19 1334,73 1270,35

BEC - 16 BAV - 31 1294,37 1230,00

Observações: Executado por:

Página 1 - Anotações

Página 2 - Valores corrigidos

Página 3 - Calibrações (Uso interno) Conferidor por:
Página 4 - Incerteza (Uso interno)

Página 5 - Histórico de revisões (Uso interno)
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303

Massa da cápsula (g)
Massa da cápsula 
mais solo úmido 

(g)

22,77

M2 - Massa do 
balão vol. + solo 

+ agua (g)

DADOS DO ENSAIO

Número do 
Becker

20/05/2022

23/05/2022

EST - 002

Reginaldo Likes

Esther

Temperatura da água 
destilada (°C)

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 
ABNT NBR 6458:2016  (Anexo B)

20,4°C

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE INICIAL
(ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Número da 
cápsula

2.0017.22

DSS - 001

BAN - 001

NÚMERO DA BALANÇA:

Reginaldo

DATA DO ENSAIO:

BAL-001

TER-013

Massa da cápsula 
mais solo seco          

(g)

100,00

100,00

309

323

22,84

22,21

Número do balão 
volumétrico

M3 - Massa do 
balão vol. + água 

(g)

M1 - Massa do solo
(g)

100,00 20,0

20,0

20,0

60°C

105 °C a 110 °C 60 °C a 65 °C

menores que 4,8 mm menores que 2,0 mm

SIM NÃO



DATA DO ENSAIO:

REGISTRO DA AMOSTRA:

61,71 60,41 3,5

64,34 62,94 3,5

69,70 68,03 3,6

Média (%) = 3,5

BAV - 10 100,01 1309,27 1244,54

BAV - 19 100,01 1334,74 1270,36

BAV - 31 100,01 1294,38 1230,01

0,998 3,03 <PONTO FORA

0,998 2,99

0,998 2,99

2,99 ± 0,03

Observações: Executado por:

Incerteza no valor de T = ±0,1°C

Conferidor por:
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303 22,78

309 22,85

323 22,22

Número do becker
Número do balão 

volumétrico

M1 - Massa do 
solo
(g)

M2 - Massa do 
balão vol. + solo + 

agua (g)

M3 - Massa do 
balão vol. + água 

(g)

DADOS DO ENSAIO CORRIGIDOS

s - Massa 

específica dos 

grãos (g/cm³)

Reginaldo Likes

Esther

4

8

16

a - Massa 

específica da 
água destilada 

(g/cm³)

Temperatura da água 
destilada corrigida 

(°C)

20,02

20,02

20,02

Temperatura da água 
destilada (°C)

20,0

20,0

20,0

CÁLCULO DA MASSA ESPECÍFICA

Massa específica dos grãos (g/cm³)

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE INICIAL CORRIGIDA (ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Reginaldo

Número da cápsula Massa da cápsula (g)
Massa da cápsula 
mais solo úmido 

(g)

Massa da cápsula 
mais solo seco          

(g)

w - Teor de 
umidade                     

(%)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 
ABNT NBR 6458:2016  (Anexo B)

23/05/2022

2.0017.22



DATA DO PREPARO DA AMOSTRA:

REGISTRO DA AMOSTRA:

ENSAIO ACREDITADO:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DO DESSECADOR:

NÚMERO DO BANHO-MARIA:

TEMPERATURA DO BANHO-MARIA:

NÚMERO DO TERMÔMETRO:

TEMPERATURA DA ESTUFA:

DIÂMETRO DOS GRÃOS:

TEMPERATURA AMBIENTE:

71,18 69,73

65,76 64,35

60,67 59,37

BEC - 9 BAV - 27 1363,46 1299,26

BEC - 10 BAV - 30 1307,88 1243,90

BEC - 17 BAV - 33 1317,63 1253,73

Observações: Executado por:

Página 1 - Anotações

Página 2 - Valores corrigidos

Página 3 - Calibrações (Uso interno) Conferidor por:
Página 4 - Incerteza (Uso interno)

Página 5 - Histórico de revisões (Uso interno)
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669

Massa da cápsula (g)
Massa da cápsula 
mais solo úmido 

(g)

22,10

M2 - Massa do 
balão vol. + solo 

+ agua (g)

DADOS DO ENSAIO

Número do 
Becker

20/05/2022

23/05/2022

EST - 002

Reginaldo Likes

Esther

Temperatura da água 
destilada (°C)

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 
ABNT NBR 6458:2016  (Anexo B)

20,4°C

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE INICIAL
(ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Número da 
cápsula

2.0018.22

DSS - 001

BAN - 001

NÚMERO DA BALANÇA:

Reginaldo

DATA DO ENSAIO:

BAL-001

TER-013

Massa da cápsula 
mais solo seco          

(g)

100,00

100,00

673

679

20,61

20,73

Número do balão 
volumétrico

M3 - Massa do 
balão vol. + água 

(g)

M1 - Massa do solo
(g)

100,00 20,0

20,0

20,0

60°C

105 °C a 110 °C 60 °C a 65 °C

menores que 4,8 mm menores que 2,0 mm

SIM NÃO



DATA DO ENSAIO:

REGISTRO DA AMOSTRA:

71,19 69,74 3,0

65,77 64,36 3,2

60,68 59,38 3,4

Média (%) = 3,2

BAV - 27 100,01 1363,47 1299,27

BAV - 30 100,01 1307,89 1243,91

BAV - 33 100,01 1317,64 1253,74

0,998 2,96

0,998 2,94

0,998 2,93

2,94 ± 0,03

Observações: Executado por:

Incerteza no valor de T = ±0,1°C

Conferidor por:
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669 22,11

673 20,62

679 20,74

Número do becker
Número do balão 

volumétrico

M1 - Massa do 
solo
(g)

M2 - Massa do 
balão vol. + solo + 

agua (g)

M3 - Massa do 
balão vol. + água 

(g)

DADOS DO ENSAIO CORRIGIDOS

s - Massa 

específica dos 

grãos (g/cm³)

Reginaldo Likes

Esther

9

10

17

a - Massa 

específica da 
água destilada 

(g/cm³)

Temperatura da água 
destilada corrigida 

(°C)

20,02

20,02

20,02

Temperatura da água 
destilada (°C)

20,0

20,0

20,0

CÁLCULO DA MASSA ESPECÍFICA

Massa específica dos grãos (g/cm³)

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE INICIAL CORRIGIDA (ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Reginaldo

Número da cápsula Massa da cápsula (g)
Massa da cápsula 
mais solo úmido 

(g)

Massa da cápsula 
mais solo seco          

(g)

w - Teor de 
umidade                     

(%)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 
ABNT NBR 6458:2016  (Anexo B)

23/05/2022

2.0018.22



Data de emissão 07/07/2022

Relatório de ensaios
REL EC 17768 2022 

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0089. 
Reproduções deste documento só têm validade se forem integrais ou autorizadas pelo Lactec. 

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados ou amostrados. 
O laboratório não é responsável pela amostragem, os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

DOC LGEO - 042 Data: Jan/19 Revisão: 1 

APÊNDICE II – COMPACTAÇÃO



DATA DO ENSAIO: s - MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS (g/cm³): 2,76

REGISTRO DA AMOSTRA: TEOR DE UMIDADE INICIAL DE MOLDAGEM (%): 22

ENSAIO ACREDITADO:

RESPONSÁVEL PELA  EXECUÇÃO: DADOS DO CILINDRO

Nº DA BALANÇA PARA COMPACTAÇÃO: NÚMERO: 30 VOLUME (cm³) : 991,86

Nº DA BALANÇA PARA TEOR DE UMIDADE: MASSA (g) : 2486,2

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DO DESSECADOR:

1 500 4002,0 1515,8 1,53 1,25

2 550 4141,9 1655,7 1,67 1,34

3 600 4214,9 1728,7 1,74 1,39

4 650 4290,8 1804,6 1,82 1,42

5 700 4304,0 1817,8 1,83 1,41

6 750 4288,7 1802,5 1,82 1,37

566 22,02 89,18 77,08 22,0 1,25

663 21,83 93,54 80,64 21,9

668 21,58 90,41 77,11 24,0

678 21,91 91,27 77,72 24,3

689 21,09 92,15 77,55 25,9

690 20,80 79,26 67,27 25,8

691 21,34 94,75 78,32 28,8

669 21,29 81,43 68,32 27,9 Ponto w (%)

672 20,94 97,30 79,68 30,0 1 1,25 22,0

679 20,73 94,98 77,92 29,8 2 1,34 24,1

305 22,34 97,30 79,06 32,2 3 1,39 25,8

311 22,24 99,21 80,42 32,3 4 1,42 28,4

5 1,41 29,9

6 1,37 32,2

Página 1 - Anotações durante o ensaio Página 3 - Dados de calibração das balanças e paquímetros.  (Uso interno)

Página 4 - Cálculo da incerteza das medições.  (Uso interno)
Página 5 - Histórico das revisões realizadas.  (Uso interno)

- Balança para determinação das massas dos cilíndros = ±0,1 g

- Balança para determinação do teor de umidade = ±0,01 g

- Paquímetro para cálculo do volume do cilíndro = ±0,2 mm
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1

2

Página 1 de 5

EDER Esther

5

3

4

Página 2 - Relação de dimensões e peso dos cilindros de compactação. 
(Uso interno)

6

seco
(g)

(%)

Massa 

(g/cm3)

- Massa 

seca (g/cm3)

2.0016.22

Eder

EST-002

DSS-001

17/05/2022

(g)
(g)

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO
ABNT NBR 7182:2016

(ml) (g)

M

solo
(g)

NÚMERO DO SOQUETE: SOQ-001

d=1,42 g/cm³

w=29,0%

1,31

1,33

1,35

1,37

1,39

1,41

1,43

1,45

22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0

Série2

Projeções horizontal e vertical

Curva de S=100%

COM SECAGEM PRÉVIA

SEM SECAGEM PRÉVIA
PROCTOR
CBR

COM REUSO DE MATERIAL
SEM REUSO DE MATERIAL

105 a 110 ºC
60 a 65 ºC

BAL-003

BAL-004

BAL-001

BAL-002

SIM NÃO

BAL-003

BAL-008



DATA DO ENSAIO: s - MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS (g/cm³): 2,99

REGISTRO DA AMOSTRA: TEOR DE UMIDADE INICIAL DE MOLDAGEM (%): 26,7

ENSAIO ACREDITADO:

RESPONSÁVEL PELA  EXECUÇÃO: DADOS DO CILINDRO

Nº DA BALANÇA PARA COMPACTAÇÃO: NÚMERO: 30 VOLUME (cm³) : 991,86

Nº DA BALANÇA PARA TEOR DE UMIDADE: MASSA (g) : 2486,2

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DO DESSECADOR:

1 550 4086,6 1600,4 1,61 1,27

2 600 4157,9 1671,7 1,69 1,31

3 650 4219,2 1733,0 1,75 1,33

4 700 4229,9 1743,7 1,76 1,32

5 800 4268,1 1781,9 1,80 1,30

6 800 4268,1 1781,9 1,80 1,30

566 22,00 88,33 74,36 26,7 1,27

663 21,84 78,08 66,15 26,9

668 21,58 84,74 70,50 29,1

669 22,13 88,66 73,71 29,0

672 20,94 85,41 70,01 31,4

678 21,91 82,57 67,95 31,8

679 20,73 83,74 67,83 33,8

689 21,09 83,72 67,97 33,6 Ponto w (%)

314 21,72 92,04 72,84 37,6 1 1,27 26,8

207 32,68 111,07 89,41 38,2 2 1,31 29,0

314 21,72 92,04 72,84 37,6 3 1,33 31,6

207 32,68 111,07 89,41 38,2 4 1,32 33,7

5 1,30 37,9

6 1,30 37,9

Página 1 - Anotações durante o ensaio Página 3 - Dados de calibração das balanças e paquímetros.  (Uso interno)

Página 4 - Cálculo da incerteza das medições.  (Uso interno)
Página 5 - Histórico das revisões realizadas.  (Uso interno)

- Balança para determinação das massas dos cilíndros = ±0,1 g

- Balança para determinação do teor de umidade = ±0,01 g

- Paquímetro para cálculo do volume do cilíndro = ±0,2 mm
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO
ABNT NBR 7182:2016

(ml) (g)

M

solo
(g)

NÚMERO DO SOQUETE: SOQ-001

seco
(g)

(%)

Massa 

(g/cm3)

- Massa 

seca (g/cm3)

2.0017.22

EDER / GABRIEL

EST-002

DSS-001

18/05/2022

(g)
(g)

1

2

Página 1 de 5

Eder Esther

5

3

4

Página 2 - Relação de dimensões e peso dos cilindros de compactação. 
(Uso interno)

6

d=1,33 g/cm³

w=31,7%

1,26

1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

24,0 29,0 34,0 39,0

Série2

Projeções horizontal e vertical

Curva de S=100%

COM SECAGEM PRÉVIA

SEM SECAGEM PRÉVIA
PROCTOR
CBR

COM REUSO DE MATERIAL
SEM REUSO DE MATERIAL

105 a 110 ºC
60 a 65 ºC

BAL-003

BAL-004

BAL-001

BAL-002

SIM NÃO

BAL-003

BAL-008



DATA DO ENSAIO: s - MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS (g/cm³): 2,94

REGISTRO DA AMOSTRA: TEOR DE UMIDADE INICIAL DE MOLDAGEM (%):

ENSAIO ACREDITADO:

RESPONSÁVEL PELA  EXECUÇÃO: DADOS DO CILINDRO

Nº DA BALANÇA PARA COMPACTAÇÃO: NÚMERO: 30 VOLUME (cm³) : 991,86

Nº DA BALANÇA PARA TEOR DE UMIDADE: MASSA (g) : 2486,2

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DO DESSECADOR:

1 400 4207,1 1720,9 1,74 1,43

2 450 4295,8 1809,6 1,82 1,49

3 500 4402,9 1916,7 1,93 1,57

4 550 4338,1 1851,9 1,87 1,49

5 600 4328,7 1842,5 1,86 1,43

6

691 20,50 101,12 87,15 21,0 1,43

691 20,50 101,12 87,15 21,0

571 22,90 89,45 77,15 22,7

577 22,16 90,35 77,67 22,8

33 18,82 75,15 64,57 23,1

34 18,69 74,97 64,35 23,3

309 22,84 93,42 79,30 25,0

315 22,01 88,67 75,38 24,9 Ponto w (%)

567 22,90 90,95 75,17 30,2 1 1,43 21,0

569 22,81 94,12 78,15 28,9 2 1,49 22,8

3 1,57 23,2

4 1,49 25,0

5 1,43 29,5

6

Página 1 - Anotações durante o ensaio Página 3 - Dados de calibração das balanças e paquímetros.  (Uso interno)

Página 4 - Cálculo da incerteza das medições.  (Uso interno)
Página 5 - Histórico das revisões realizadas.  (Uso interno)

- Balança para determinação das massas dos cilíndros = ±0,1 g

- Balança para determinação do teor de umidade = ±0,01 g

- Paquímetro para cálculo do volume do cilíndro = ±0,2 mm
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO
ABNT NBR 7182:2016

(ml) (g)

M

solo
(g)

NÚMERO DO SOQUETE: SOQ-005

seco
(g)

(%)

Massa 

(g/cm3)

- Massa 

seca (g/cm3)

2.0018.22 

EDER / GABRIEL

EST-002

DSS-001

01/06/2022

(g)
(g)

1

2

Página 1 de 5

Eder Esther

5

3

4

Página 2 - Relação de dimensões e peso dos cilindros de compactação. 
(Uso interno)

6

d=1,57 g/cm³

w=23,2%

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0

Curva de compactação
Projeções horizontal e vertical
Curva de S=100%

COM SECAGEM PRÉVIA

SEM SECAGEM PRÉVIA
PROCTOR
CBR

COM REUSO DE MATERIAL
SEM REUSO DE MATERIAL

105 a 110 ºC
60 a 65 ºC

BAL-003

BAL-004

BAL-001

BAL-002

SIM NÃO

BAL-003

BAL-008



Data de emissão 07/07/2022

Relatório de ensaios
REL EC 17768 2022

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0089. 
Reproduções deste documento só têm validade se forem integrais ou autorizadas pelo Lactec.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados ou amostrados. 
O laboratório não é responsável pela amostragem, os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.
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APÊNDICE III – PERMEABILIDADE À CARGA VARIÁVEL



NORMA DE ENSAIO UTILIZADA:

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DA BALANÇA:

NÚMERO DO TERMÔMETRO:

NÚMERO DO DESSECADOR:

NÚMERO DO PAQUÍMETRO:

NÚMERO DO CRONÔMETRO:

NÚMERO DA PROVETA:

TENSÃO EFETIVA DO ENSAIO:

D1 3,53

D2 1,87

D3 1,46

Dmédio M. esp. dos grãos (g/cm³) 2,76

Grau de saturação inicial (%) 86,21

H1 Grau de saturação final (%) 100,00

H2 0,89

H3 -

Hmédio 0,47

47,87

220 9,97 21,43

229 11,15 30,36

248 10,49 30,70

693 48,01 243,6

03/06/2022 16:30:00 09:00:00 30,00 20,00 -
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0089.

PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL

2.0016.22

10 kPa

PERMEABILIDADE À CARGA VARIÁVEL

ABNT NBR 14545:2000 - (Método A)

50,68

TER-013

50,90 Massa seca (g)

DADOS DA AMOSTRA:

REGISTRO DA AMOSTRA:

ENSAIO ACREDITADO:

BAL-001

50,32

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Horário final
Tensão 

confinante 
(kPa)

Volume de água percolado 

(cm3)

27,76

27,90

18,94

Teor de umidade (%)

32,5%

Cápsula 
número

Massa da 
cápsula (g)

100,00

195,63

Contra-
pressão (kPa)

Horário inicialData

DSS-001

Altura do corpo de prova 
(mm)

Índice de vazios inicial

50,68

M. esp. seca (g/cm³)

M. esp. natural (g/cm³)

Volume inicial (cm³)

Porosidade

20,1

50,56

50,64

ÍNDICES FÍSICOS DA AMOSTRA

101,8

189,99

50,34

Área do corpo de prova (cm²)

PAQ-001

CRO-001

09/06/2022DATA DO INÍCIO DO ENSAIO :

Diâmetro do corpo de 
prova (mm)

Volume de vazios (cm3)

50,53

EST-002

Verificação

Teor de umidade (%)

26,33 27,59

27,7

FASE DE PERCOLAÇÃO: 

Índice de vazios final 

Determinação do teor de umidade inicial (ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Massa do corpo de prova (g)

Teor de umidade média (%):

Massa da cáp. + solo seco 
(g)

Cápsula 
número

Massa da 
cápsula vazia 

(g)

Massa da 
cáp. + solo 
úmido  (g)

Massa cáp.+ 
solo úmido (g)

26,17

Determinação do teor de umidade final (ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Eder

Massa da cápsula + solo 
seco (g)

PRO-044

SIM NÃO

ABNT NBR 14545:2000 - (Método A) ASTM D5084:16a



Tempo (min) Parâmetro B

Inicial Final Inicial Final

1 07/06/2022 1,00 400,00 420,00 387,80 404,80 0,85

2 07/06/2022 1,00 600,00 620,00 587,20 605,20 0,90

3 07/06/2022 1,00 700,00 720,00 687,10 705,50 0,92

4 07/06/2022 1,00 720,00 730,00 704,60 713,70 0,91

5 08/06/2022 1,00 749,00 739,00 0,00 0,00 0,00

6 08/06/2022 1,00 770,00 780,00 755,80 765,20 0,94

7

8

9

10

Observações:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observações:

Téc. Executor: Eng. Responsável:
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0089.

Volume 
(mm³)

FASE DE SATURAÇÃO:

Eder

Téc. Conferente:

Eder Marcelo

Leitura inicial 

(cm3) 

Contrapressão
(kPa)

Poropressão (kPa)

FASE ADENSAMENTO (Leitura da variação de volume pelo topo e base)

Data

Tempo inicial 
(s)

Tempo final (s)
Raiz Quadrada 
do tempo (s)

Tensão confinante (kPa)
Pto

Pto
Variação de 

volume (cm3)
Leitura Final (cm3)

- Fase de adensamento não realizada no ensaio (amostra superficial).



1 00:00:00 0,00 00:00:00 0,00 22 - - - - - -

2 00:05:00 304,00 00:05:30 376,00 22 1,01E-03 1,14E-03 9,42E-04 1,06E-03 8,94E-04 1,01E-03

3 00:09:00 503,00 00:09:10 536,00 22 8,29E-04 7,27E-04 7,71E-04 6,76E-04 7,32E-04 6,42E-04

4 00:20:00 981,00 00:20:10 975,00 21,9 7,24E-04 6,65E-04 6,73E-04 6,18E-04 6,41E-04 5,88E-04

5 00:30:00 1361,00 00:30:45 1356,00 21,7 6,33E-04 6,00E-04 5,89E-04 5,58E-04 5,63E-04 5,33E-04

6 00:40:00 1792,00 00:40:20 1684,00 21,7 7,18E-04 5,70E-04 6,68E-04 5,30E-04 6,38E-04 5,07E-04

7 00:50:00 2027,00 00:50:30 2019,00 21,6 3,92E-04 5,49E-04 3,64E-04 5,10E-04 3,49E-04 4,89E-04

8 01:00:00 2422,00 01:00:40 2365,00 21,6 6,58E-04 5,67E-04 6,12E-04 5,27E-04 5,87E-04 5,05E-04

9 01:11:00 2825,00 01:11:30 2736,00 21,5 6,11E-04 5,71E-04 5,67E-04 5,30E-04 5,45E-04 5,10E-04

10 01:21:00 3197,00 01:21:30 3090,00 21,5 6,20E-04 5,90E-04 5,76E-04 5,48E-04 5,54E-04 5,27E-04

Inicial Durante 

780 780

772,5 770,2

767,5 767,5

* média das 4 últimas leituras (topo e base)

Observações:

Téc. Executor: Téc. Conferente: Eng. Responsável:
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Leitura topo 

(mm3) 

Leitura base 

(mm3)

DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE (Fluxo ascendente)

Vazão Base 
(cm³/s)

Fontes de incerteza de medição:
- Balança para determinação do teor de umidade: U= ±0,01 g;
- Balança para determinação da massa do permeâmetro e corpo de prova: U= ±0,1 g;
- Paquímetro para determinação das dimensões do permeâmetros e tubos manométricos: U= 0,02 mm;
- Termômetro para determinação da temperatura do ensaio: U= 0,2 °C;
- Provetas para determinação do volume percolado: U= 1,2 ml.

- Páginas 1,2 e 3: Planilha de ensaio;
- Página 4: Informações adicionais, formulário (uso interno);
- Página 5: Informações de calibração dos equipamentos (uso interno);
- Página 6: Histórico de revisões (uso interno);

Eder Eder Marcelo

VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DA AMOSTRA PELO TEMPO

Coef. de 
Permeabilidade
Topo kt (cm/s)

Vazão 
Topo 

(cm³/s)

Coef. de 
Permeabilidade
Topo k20 (cm/s)

Coef. de 
Permeabilidade
Base k20 (cm/s)

Média do coef. de permeabilidade 
k20 (cm/s)*

5,08E-04

Tempo - leitura 
topo 

(HH:MM:SS)

 - Tensão Confinante (kPa)

Pressão aplicada à base (kPa)

Pto
Coef. de 

Permeabilidade 
Base kt (cm/s)

Pressão aplicada ao topo (kPa)

Tempo - leitura 
base 

(HH:MM:SS)

Temperatura 
da água (ºC)

0,00E+00

2,00E-04

4,00E-04

6,00E-04

8,00E-04

1,00E-03

1,20E-03

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Tempo (s)

Permeabilidade

k Topo

k Base



NORMA DE ENSAIO UTILIZADA:

NÚMERO DA ESTUFA:

NÚMERO DA BALANÇA:

NÚMERO DO TERMÔMETRO:

NÚMERO DO DESSECADOR:

NÚMERO DO PAQUÍMETRO:

NÚMERO DO CRONÔMETRO:

NÚMERO DA PROVETA:

TENSÃO EFETIVA DO ENSAIO:

D1

D2 1,79

D3 1,37

Dmédio M. esp. dos grãos (g/cm³)

Grau de saturação inicial (%)

H1 Grau de saturação final (%)

H2

H3 -

Hmédio

65 11,19 28,66

608 10,33 30,00

648 10,13 28,60

693 48,01 243,6

03/06/2022 16:30:00 09:00:00 30,00 20,00 -
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0089.

PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL

2.0017.22

10 kPa

PERMEABILIDADE À CARGA VARIÁVEL

ABNT NBR 14545:2000 - (Método A)

50,46

TER-013

50,47 Massa seca (g)

DADOS DA AMOSTRA:

REGISTRO DA AMOSTRA:

ENSAIO ACREDITADO:

BAL-001

50,35

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Horário final
Tensão 

confinante 
(kPa)

Volume de água percolado 

(cm3)

30,96

29,58

24,53

Teor de umidade (%)

32,5%

Cápsula 
número

Massa da 
cápsula (g)

100,00

195,63

Contra-
pressão (kPa)

Horário inicialData

DSS-001

Altura do corpo de prova 
(mm)

Índice de vazios inicial

50,80

M. esp. seca (g/cm³)

M. esp. natural (g/cm³)

Volume inicial (cm³)

Porosidade

20,0

50,85

50,43

ÍNDICES FÍSICOS DA AMOSTRA

101,6

181,43

50,87

Área do corpo de prova (cm²)

PAQ-001

CRO-001

14/06/2022DATA DO INÍCIO DO ENSAIO :

Diâmetro do corpo de 
prova (mm)

Volume de vazios (cm3)

50,84

EST-002

Verificação

Teor de umidade (%)

24,28 30,53

30,4

FASE DE PERCOLAÇÃO: 

Índice de vazios final 

Determinação do teor de umidade inicial (ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Massa do corpo de prova (g)

Teor de umidade média (%):

Massa da cáp. + solo seco 
(g)

Cápsula 
número

Massa da 
cápsula vazia 

(g)

Massa da 
cáp. + solo 
úmido  (g)

Massa cáp.+ 
solo úmido (g)

25,51

Determinação do teor de umidade final (ABNT NBR 6457:2016 - Anexo A)

Eder

Massa da cápsula + solo 
seco (g)

PRO-044

SIM NÃO

ABNT NBR 14545:2000 - (Método A) ASTM D5084:16a



Tempo (min) Parâmetro B

Inicial Final Inicial Final

1 14/06/2022 10,00 500,00 520,00 487,00 505,30 0,92

2 14/06/2022 10,00 520,00 530,00 504,30 513,10 0,88
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Téc. Executor: Eng. Responsável:
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Volume 
(mm³)

FASE DE SATURAÇÃO:

Eder

Téc. Conferente:

Eder Marcelo

Leitura inicial 

(cm3) 

Contrapressão
(kPa)

Poropressão (kPa)

FASE ADENSAMENTO (Leitura da variação de volume pelo topo e base)

Data

Tempo inicial 
(s)

Tempo final (s)
Raiz Quadrada 
do tempo (s)

Tensão confinante (kPa)
Pto

Pto
Variação de 

volume (cm3)
Leitura Final (cm3)

- Fase de adensamento não realizada no ensaio (amostra superficial).



1 00:00:00 0,00 00:00:00 0,00 19,7 - - - - - -

2 00:01:31 500,00 00:02:02 500,00 19,7 5,49E-03 4,10E-03 3,50E-03 2,61E-03 3,52E-03 2,62E-03

3 00:03:26 1000,00 00:03:58 1000,00 19,7 4,35E-03 4,31E-03 2,77E-03 2,74E-03 2,78E-03 2,76E-03

4 00:05:22 1500,00 00:05:57 1500,00 19,7 4,31E-03 4,20E-03 2,74E-03 2,67E-03 2,76E-03 2,69E-03

5 00:07:17 2000,00 00:07:56 2000,00 19,7 4,35E-03 4,20E-03 2,77E-03 2,67E-03 2,78E-03 2,69E-03

6 00:09:18 2530,00 00:09:52 2500,00 19,7 4,38E-03 4,31E-03 2,79E-03 2,74E-03 2,80E-03 2,76E-03

7 00:11:10 3000,00 00:11:51 3000,00 19,7 4,20E-03 4,20E-03 2,67E-03 2,67E-03 2,69E-03 2,69E-03

8 00:13:06 3520,00 00:13:50 3520,00 19,7 4,48E-03 4,37E-03 2,85E-03 2,78E-03 2,87E-03 2,80E-03

9 00:14:55 4000,00 00:15:55 4050,00 19,7 4,40E-03 4,24E-03 2,80E-03 2,70E-03 2,82E-03 2,71E-03

10 00:17:09 4550,00 00:17:41 4510,00 19,7 4,10E-03 4,34E-03 2,61E-03 2,76E-03 2,63E-03 2,78E-03

Inicial Durante 

530 530

522,5 522

517,5 518

* média das 4 últimas leituras (topo e base)

Observações:

Eng. Responsável:
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Leitura topo 

(mm3) 

Leitura base 

(mm3)

DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE (Fluxo ascendente)

Vazão Base 
(cm³/s)

Fontes de incerteza de medição:
- Balança para determinação do teor de umidade: U= ±0,01 g;
- Balança para determinação da massa do permeâmetro e corpo de prova: U= ±0,1 g;
- Paquímetro para determinação das dimensões do permeâmetros e tubos manométricos: U= 0,02 mm;
- Termômetro para determinação da temperatura do ensaio: U= 0,2 °C;
- Provetas para determinação do volume percolado: U= 1,2 ml.

- Páginas 1,2 e 3: Planilha de ensaio;
- Página 4: Informações adicionais, formulário (uso interno);
- Página 5: Informações de calibração dos equipamentos (uso interno);
- Página 6: Histórico de revisões (uso interno);

Eder

Téc. Executor: Téc. Conferente:

Eder Marcelo

VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DA AMOSTRA PELO TEMPO

Coef. de 
Permeabilidade
Topo kt (cm/s)

Vazão 
Topo 

(cm³/s)

Coef. de 
Permeabilidade
Topo k20 (cm/s)

Coef. de 
Permeabilidade
Base k20 (cm/s)

Média do coef. de permeabilidade 
k20 (cm/s)*

2,75E-03

Tempo - leitura 
topo 

(HH:MM:SS)

 - Tensão Confinante (kPa)

Pressão aplicada à base (kPa)

Pto
Coef. de 

Permeabilidade 
Base kt (cm/s)

Pressão aplicada ao topo (kPa)

Tempo - leitura 
base 

(HH:MM:SS)

Temperatura 
da água (ºC)

0,00E+00

5,00E-04

1,00E-03

1,50E-03

2,00E-03

2,50E-03

3,00E-03

3,50E-03

4,00E-03
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