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ATERRO SANITÁRIO EM VALAS COM CAPACIDADE DE PROJETO DE ATÉ 10t/DIA

INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência destina-se à orientar a elaboração de empreendimentos de disposição de resíduos 
sólidos em valas em pequenos municípios.

1. ESTUDOS PRELIMINARES E INFORMAÇÕES PARA ESCOLHA DA ÁREA 

Na elaboração de um projeto de aterro sanitário em valas devem ser levantadas, inicialmente, informações so-
bre	o	município,	tais	como	a	população	urbana	beneficiada,	a	quantidade	de	lixo/dia	a	ser	aterrada,	existência	
de programa de coleta seletiva.

A escolha do local para a implantação do empreendimento deve ser precedida de uma pesquisa de áreas no 
município que contemplem as seguintes características:

•	 ter	solo	preferencialmente	argiloso;	
•	 guardar	distância	mínima	de	200	m	de	qualquer	corpo	d’água;
•	 guardar	distância	mínima	de	500	m	de	núcleos	habitacionais;
•	 apresentar	facilidade	de	acesso;
•	 apresentar	topografia	relativamente	plana;
•	 situar-se	em	zona	rural;
•	 não	ser	alagadiça;	e
•	 não	ser	inundável.

Após identificadas as áreas elegíveis, uma análise técnica comparativa entre elas deve ser realizada para se-
lecionar a que reúne melhores condições técnicas para a implantação do aterro. No projeto do aterro devem 
ser apresentados todos os critérios de seleção utilizados, inclusive os não técnicos, bem como as informações 
relativas aos aspectos técnico da área escolhida.

2. SERVIÇOS DE CAMPO - TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS

Os serviços de campo compreendem os estudos técnicos preliminares de caracterização física e ambiental da 
gleba selecionada, ou seja:

•	 A	localização	da	área	onde	será	implantado	o	aterro	sanitário	em	valas,	apresentada	em	planta	planial-
timétrica, informando num raio de 500 m do local o uso do solo, a presença de cursos d’água e constru-
ções existente.
•	 Levantamento	topográfico	planialtimétrico	da	gleba,	com	curvas	de	nível	de	metro	em	metro.
•	 A	sondagem	do	subsolo:	características	do	solo	(sondagem	com	nível	da	água,	tipos	de	solo	e	coeficien-
tes de permeabilidade determinado in situ).
•	 Levantamento	das	características	ambientais	(fauna	e	flora	e	descrição	da	vizinhança,	contendo:	

- corpos de d’água (classe, uso atual e futuro, distâncias, pontos 
  de captação);
- equipamentos urbanos (residências, escolas, etc.); 
- uso do solo (classe, culturas, pecuária. etc.); 
- acessos existentes; 
- vegetação existente no local e no entorno do empreendimento.
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3. PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO EM VALAS

O desenvolvimento do projeto completo do aterro sanitário em valas compreende:

3.1 O conjunto de desenhos técnicos, com detalhamento de todos os componentes físicos do empreendimen-
to, em escala não inferior a 1:1000, inclusive:

•	 vias	internas	(permanente	e	transitórias)	de	acesso	à	frente	de	operação;
•	 sistema	de	drenagem	e	manejo	de	águas	pluviais;
•	 plantas	ilustrando	a	sequência	de	preenchimento	das	valas;
•	 cortes	longitudinal	e	transversal	típica	da	vala;
•	 edificações	(portaria	ou	guarita,	se	houver);
•	 urbanização,	paisagismo	e	cercamento	da	gleba.

3.2 O memorial descritivo completo, incluindo os planos de operação (estratégia de implantação e operação, 
equipamentos e recursos humanos necessários), o uso pretendido para a terra de escavação excedente, o uso 
futuro pretendido para a área etc;

3.3 O memorial técnico completo (memória de cálculo das valas, da vida útil que não deve ser inferior a 15 
anos e do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais);

3.4 As planilhas de especificação, quantificação e orçamento dos materiais a serem utilizados e dos serviços e 
obras a serem executados, bem como o cronograma para implantação da infraestrutura do aterro sanitário e a 
estimativa de custos operacionais para a implantação das duas primeiras valas.

4. PRODUTOS 

O projeto deverá ser desenvolvido ao longo de fases distintas entre si, mas interdependentes, conforme segue:

•	 Produto	1	–	ESTUDOS	DE	CONCEPÇÃO:	análise	técnica	comparativa	das	áreas	disponibilizadas	para	
o projeto;
•	 Produto	2	–	SERVIÇOS	DE	CAMPO:	topográficos	e	geotécnicos;
•	 Produto	3	–	PROJETO	COMPLETO:	licenciamento	ambiental	(Licença	Prévia	e	de	Instalação).


