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2. APRESENTAÇÃO 

O documento apresentado a seguir consubstancia o Relatório das 

Atividades Realizadas no Aterro Sanitário Público e Consorciado localizado em 

Escada/PE durante o período do ano de 2018, objetivando atender os 

condicionantes da - RLO de N° 05.18.01.000051- (anexo I), expedida pela 

Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH.  

Assim, esperamos que a apresentação desde relatório seja positiva 

para as administrações públicas, para o meio ambiente e para a sociedade, 

dando segurança operacional e longevidade ao equipamento. 
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3. DESCRIÇÃO  

O objetivo deste documento é a apresentação das atividades 

realizadas no aterro sanitário público consorciado localizado no Município de 

Escada/PE durante o período do ano de 2018, como parte integrante do 

processo de renovação da Licença de Operação do equipamento. 

3.1 Geração de Resíduos nos Municípios  

A seguir serão apresentados os parâmetros obtidos a partir dos 

quantitativos de resíduos sólidos dispostos no aterro sanitário de Escada/PE 

durante o período de 2018. 

 Média diária de resíduos sólidos dispostos no aterro durante o período 

analisado  134,11 ton/dia; 

 Média mensal de resíduos sólidos dispostos no aterro durante o período 

analisado  4.023,41 ton/mês; 

 A quantidade total de resíduos sólidos dispostos no aterro sanitário 

público do COMSUL durante o ano de 2018 foi de  47.351,97 

toneladas; 
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Gráfico 1 Comportamento dos resíduos disposto no aterro do COMSUL durante o período de 
2018. (Fonte: COMSUL/2018)  

 

4. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A concepção do aterro sanitário teve como premissa básica o máximo 

aproveitamento da área de 24 ha, com área disponível para célula de 6,08ha, 

ou seja, em torno de 387.279 toneladas, ou um volume acumulado de 502.942 

m³ (volume total de lixo + taxa de recobrimento - 10%) conforme projetos 

básico e executivo. 

4.1 Características Técnicas Atuais: 

 Geometria: Aterro de subsuperfície com células superpostas; 

 Quantidade de resíduos dispostos acumulado – 2014/2018: 

249.751 toneladas; 

 Vida útil: 3,0 anos; 

 Ano de encerramento da operação: 2022; 

 Cota Máxima: 161 m; 

 Cota atual: 134 m; 
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 Altura do maciço: 16m; 

 Declividade de taludes: 1V:3H; 

 Quantitativo de material de cobertura: 38.728 ton; 

 Espessura de material de cobertura final: 0,60m; 

 O lençol freático encontra-se a uma profundidade segura em 

função características da topografia e dos solos da região. 

Tendo em vista as premissas estabelecidas no projeto e a necessidade 

fundamental de se obter material de cobertura dentro da própria área do aterro, 

concebeu-se um partido que permitisse a implantação do aterro em etapas, 

onde o solo escavado numa etapa fosse utilizado para as atividades de 

deposição de resíduos daquela própria etapa. A partir daí, concebeu-se um 

aterro que se eleva célula sobre célula, obtendo nos cortes efetuados no 

terreno natural, o material necessário para a execução da cobertura do lixo e 

outros serviços. 

O modelo tecnológico adotado para o tratamento do chorume teve 

como premissa uma solução de fácil operação, de baixo custo e considerando 

o ambiente da área, em especial a topografia, relevo, subsolo, vegetação, clima 

e balanço hídrico. Este modelo se baseia na realidade dos municípios 

consorciados, os quais não possuem pessoal técnico especializado para operar 

grandes e complicadas unidades de tratamento, bem como, esta se apresenta 

muito mais econômica, pois não necessita de técnicos altamente 

especializados constantemente para a operação do sistema de tratamento. 

1. EXIGÊNCIAS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

1.1 Remediação dos Antigos Lixões 

Os projetos básicos e memoriais descritivos dos PRADs dos 9 lixões 

segue anexo a este relatório. O que implica na melhoria da qualidade de vida 

da população, uma vez que os lixões são áreas de risco, onde pode haver 
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explosões e deslizamentos, onde ocorre a degradação ambiental das águas 

superficiais e subterrâneas, do solo e do ar.   

1.2 Inclusão do Município de Joaquim Nabuco 

No mês maio de 2018 o Município de Joaquim Nabuco dispõe dos 

resíduos sólidos gerados no aterro sanitário do COMSUL.  

O média mensal de resíduos gerado no município de Gameleira é de 

240 toneladas. 

1.3 Monitoramento de ETE, águas Superficiais e 
Subterrâneas 

De forma a atender o condicionante da LO de N° 05.18.01.000051 do 

ano de 2018 será apresentado em forma de ANEXO III as análises de chorume 

e de águas superficiais e subterrâneas. 

 A opção por terceirizar o tratamento do líquido percolado (ao invés de 

investir em um sistema de tratamento in loco) foi à opção escolhida para forma 

de tratamento de chorume do aterro sanitário localizado em Escada. 

Durante os meses de julho de 2018 a julho de 2018, foram 

encaminhados 1.966,00 m³ de chorume para serem tratados na ETE Curado, 

gerenciada pela Lógica Ambiental LTDA. 

O boletim de medição do tratamento de efluentes off-site e demais 

documentos que compõem o processo de contratação de empresa 

especializada para tratamento de efluentes off site está contido no Anexo III 

deste documento. 
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Figura 1 Charcos após coleta dos 1.966,0m³ de chorume (COMSUL/2018-2018) 

1.4 Tickets de Pesagem 

Os tickets de pesagem referente ao período analisado com datas, 

horários, origem, quantitativos e tipologia dos resíduos dispostos no aterro 

sanitário do COMSUL estão no anexo deste documento. 

 

1.5 Sistema de Recirculação 

O Sistema de Recirculação é composto por duas bombas submersíveis 

elétricas com potência de 12,5HP, 370 m de mangueiras de sucção, 

tubulações, conexões e abraçadeiras capazes de elevar o chorume da cota 

mais baixa onde está localizado o tanque de recirculação até o platô da célula 

em operação. 
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Figura 2 Dispositivos do sistema de recirculação de chorume (COMSUL/2018) 

1.6 Limpeza e Capinação 

Durante o período foram mantidos os trabalhos voltados para a limpeza 

e capinação através dos agentes de limpeza que foram distribuídos de forma a 

promover a limpeza do sistema viário interno, das canaletas de drenagem, da 

camada de cobertura, linhas d’água, coleta de resíduos espalhados pela ação 

dos ventos e das instalações internas do aterro. 

 
Figura 3 Serviço de manutenção da vegetação nos taludes do aterro sanitário (Fonte: 

COMSUL/2018) 
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Figura 4 Coleta de resíduos espalhados pela ação dos ventos (Fonte: COMSUL/2018) 

1.7 Cobertura Diária do Maciço 

A cobertura diária da frente de operação é realizada rigorosamente no 

fim do expediente. Esta ação visa não somente evitar vetores com também 

inibir a presença de catadores de material reciclável.  

 

 
Figura 5 Cobertura realizada diariamente no aterro sanitário (Fonte: COMSUL/2018) 
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1.8 Sistema de Captação de Gás 

Num total foram executados 19 drenos para a captação de gases 

produzidos no maciço dos 25 previstos no Plano de Recuperação do Aterro 

Sanitário – PRAS/2014. Os 06 drenos restantes serão implantados de acordo 

com o avanço da operação do aterro. Durante o período analisado foram 

implantados um total de 119 m de drenos verticais de gás. A seguir será 

apresentada a locação do sistema de drenos de gás previsto para o aterro. 

 

 

 

Figura 6 Locação dos drenos de coleta de gás (Fonte: COMSUL/2018) 
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Figura 7 Implantação do sistema de captação de gás (Fonte: COMSUL/2018) 
 

1.9 Sistema de Captação de Líquidos Percolados 

Foram implantado um total de 796m de drenos de captação de líquidos 

percolados, entre eles drenos transição, drenos de pé de talude e drenos 

auxiliares.  

Os drenos de chorume foram instalados com uma seção mínima de 

0,50m x 0,50m, constituída de brita n° 4 e reforçada com uma tubulação de 

drenagem de PEAD de 4” (100mm). A seção foi envolvida em uma manta 

geotêxtil RT-09 para filtro (BIDIM).  
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Figura 8 Implantação dos drenos para captação de líquidos percolados (Fonte: 
COMSUL/2018) 

 

Figura 9 Sistema executado de drenagem de chorume (Fonte: COMSUL/2018) 

1.10 Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

A implantação dos drenos de águas pluviais se deu de acordo com a 

previsão de avanço da operação durante o primeiro semestre de 2018. A 

implantação do sistema de drenagem superficial tem a finalidade de evitar o 

carreamento de partículas sólidas para os corpos d’água, bem como a 

deterioração da camada de cobertura e superfícies terminadas do aterro. 

Até o momento da avaliação, o aterro conta com 1.223m de calhas 

pluviais distribuídas ao longo de todo o aterro. 

Na medida em que os setores do aterro foram sendo geometrizados e 

cobertos optou-se por implantar um sistema de drenagem superficial para 

proteção das superfícies terminadas e controle de erosão. 

1.10.1 Valeta coletora de platô; 

A valeta coletora de platô como o nome indica, é um dispositivo de 

captação do escoamento superficial ocorrida no platô das células do aterro, 

necessário para que este escoamento não atinja o talude de corte provocando 
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sua erosão. Foram executados 326m de canaletas de concreto de diâmetro de 

400mm. 

 

Figura 10 Valeta coletora de águas pluviais no platô (Fonte: COMSUL 2018) 

 

 

 
Figura 11 Calhas Pluviais implantas no aterro (Fonte: COMSUL/2018) 

1.10.2 Descida d’água em Gabião (Colchão Reno) 

Implantação dispositivo de drenagem em um total de 65,58 m de 

comprimento e 2,45m de largura de seção, totalizando 160,68m² de área, sua 

extensão passa pelos quatro taludes frontal das células. A escolha do local da 
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implementação do colchão reno deu-se a partir da análise topográfica da área 

e das observações realizadas durante os períodos de chuva o que indicou a 

direção de toda carga hidráulica precipitada para a área de operação do aterro.  

 

 

 

 

 
 

 

                                                              

 

Figura 12 Colchão reno (gabião) do aterro sanitário 
(Fonte: COMSUL/2018) 
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1.11 Aferição e Manutenção da Balança 
Eletromecânica 

A balança do aterro é aprovado pelo Inmetro, e tem sido verificada 

periodicamente pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Pernambuco 

(IPEM –PE) ao longo dos anos de operação do aterro.  

Sempre que necessário foram realizados a manutenção dos dispositivos 

elétricos e mecânicos e o esgotamento do fosso da balança.  


