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A Início dos trabalhos foram apon
tada qualmáreas Figura 1 em anexo

Localiii4w das áreas para estudo de
propi icliilc sia Cenibra passíveis de utili
zação das quais uma a de número 2 foi
descartada pela proximidade a uma pe
quena nascentedágua e a uma represa
além da distância maior aproximada
mente 1 lkm da fábrica As análises se

detiveram nas áreas 1 3 e 4 A área
escolhida foi a de número 3

Caracterização dos resíduos a serem
dispostos no aterro

Os resíduos a serem dispostos no ater
ro industrial são resíduos classe II cons

tituídos basicamente de grite cinzas lixo
institucional e lixo domiciliar

0 lixo domiciliar referese aos resíduos

gerados no Distrito de Perpétuo Socorro

Caracterização quantitaativts

Geração de resíduo industriais
q iii i l 11 ti U de rctiíduos industri

aiieNcliiii uniu produção em torno de
7MIliné conforme tabela 1

Caracterização qualitativa
Os resíduos industriais a serem dispos

tos no aterro foram caracterizados con

fonne normas vigentes Os resíduos do
mésticos oriundos de Perpétuo Socorro
não foram caracterizados por tratarse de
resíduos bem conhecidos cujas caracte
ristícas podem ser encontradas em refe
rêncías bibliográficas

Lácia Manha Birro Oliveíra Taveiro

Celulose NipoBrasiteíra SIA Cenibra
Trabalho apresentado no 27a Congresso
Anual de Celulose e Papel da AB
realizada em São PauloSP8rasil de 7 a
11 de novembro de 1994

Caracterização dos resíduos
industriais

Na tabela 2 estão estabelecidas as clas

ses de cada resíduo de acordo com a norma
NBR 1 MA de 1987 da ABNT referente

à classificação de resídtio sólidos

Caracterização dos resíduos
domésticos

Os reiiliiiN õlídos doíniciliares são

sabidamente inertes portanto enqua
dramedentre da categoria de resíduos
classe IL

Caracterização do local destinado ao
aterro

Critérios básicos para seleção da
área

A implantação de um aterro industrial
deve obedecer critérios que permita a
disposição de resíduos em local que pos
sua os requisitos necessários à aplicação
da melhor técnica de maneira economi

cameticviável com a obtenção do menor
impacto airibienial

A área escolhida para receber o aterro
industrial da Cenibra atendeu aos se

guinics ispectos técnicoeconômicos e
anibikrwiÍS

a i1 li ical escolhido não constitui uni

Tabela 1 Quantitativo de
resíduos industriais a serem

dispostos

Resíduo

tipo
Quantidade

tlmés

Grits 200

Cinza 400

100Institucional

Total mensal 700

Total em 20 anos 168000 toneladas

Fonte Celulose NipoBrasileira SIA Ceníbra
1992

dade de conservação elou área sob prote
ção ambiental arcas tombadas eteI

b não se localiza u montante de cap
tações ou dentro de perfinetros de prote
ção de inanariciais

e a distância e acesso do local ao centro

gerador de retiíduos
dt inexisténcía de corposdágua su

perficial elou subterrâneo utilizáveis para
abastecimento na área de influência do

empreendimento
e ausência de propriedades particula

res e de reservas naturais na área e ao seu
redor

Localização de acesso
A área do aterro industrial da Cenibra

localizase a cerca de 7 km da fábrica

sendo 6 km asfaltados e 1 km por estrada
de em revestido com escória de aciaria

CaffidekrófiW
A área do aterro caracterizase por

urna concavidade corri declividade de

aproximadamente 20 delimitando om
breiras bem definidas formando uma es

pécie de anfiteatro

Caracterização climatológica
Para caracterização das condições me

teorológicas da região foram coletados

Tabela 2 Caracterização dos
resíduos industriais

Resíduo
Classe

tipo

Grits

Cinza

Institucional

C
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Tabela 3 Resumo dos dados de temperatura e precipitação da Cenibra Belo Oriente

Ano 1986 1987 1988 1989 1990

Meses

Temp
média

K

Prec

total

imo

Temp
média

1Cl

Prec

total

lmml

Temp
média

oc

Prec

total

mm

Temp
média

K

Prec

total

rnrn

Temp
média

OC

Prec

total

mm

Jan 251 23361 272 6043 260 16230 271 1034 281 1906

Fev 266 4518 273 5243 284 10340 273 1517 263 9040

Mar 263 2667 262 21330 256 8840 260 1 1472 277 4954

Abril 242 659 255 14323 251 4180 253 71 2651 10262

Maio 216 456 235 2665 234 836 238 121 220 3683

Jun 206 1726 211 2713 197 533 218 780 211 1773

Jul 197 1828 206 696 184 150 200 234 198 3340

Ago 222 7670 211 050 196 150 221 219 211 6280

Set 217 303 237 7562 224 050 251 284 225 2800

Out 236 4323 258 5312 246 1368 250 1651 256 10300

Nov 253 8075 252 28147 231 2344 266 2561 275 29130

Dez 261 14113 252 31194 239 2254 265 2028 263 14680

Média 236 1 5975 244 10413 232 9040 247 9990 2451 1
6175

Fonte Celulose NipoBrasileira SA Cenibra 1992

Tabela 4 Dados de evaporação total no município de Ipatingal
Usiminasl 1VIG no período de 1987 a 1991

Ano

meses

1987

mm

1988

mm

1989

mm

1990

mm

1991

mm

Jan 1067 10420 12640 14500 6200

Fev 1231 8480 10260 11130 6460

Mar 890 9170 8770 12420 6590

Abril 820 6990 9770 9376 6520

Maio 688 6780 9440 7570 5320

Jun 538 7560 5930 7740 5270

Jul 820 9220 9030 7360 6220

Ago 1206 12100 9090 8220 9740

Set 1099 15250 12710 10250 9910

ut 1512 8970 9310 12270 12220

Nov 946 7400 7690 12000 8260

Dez 740 8380 7850 9870 1 8500

Anual 108800 110720 112490 122700 1 91210

Fonte Ministério da Agricultura e Reforma Agrária Secretaria Nacional de Irrigação Departamento
Nacional de Mereorologia Agência de Meteorologia em Minas Geraís 1992

dados mensais de precipitação pluviomé
trica e temperatura da Estação Meteoro
lógica localizada dentro da área da Cenì
tira tabela 3 mostrando dados referentes
a médias mensais de 1986 a 1990

Caracterização geotécnica
A fim de definir as características de

resistências condições e permeabilidade
do terreno foram executadas sondagens
de simples reconhecimento e ensaios de
infiltração

As sondagens revelaram a existência
de um pacote silto arenoso sola residual
de cor amarelolvermelho com espessura
entre 50 e 140 m e valores de SPT

maiores que 10
Abaixa deste nível ocorre um solo

bastante siltoso de cor predominante
mente roxa preservando a xistosidade
da rocha original até o final das son
dagens com valores de SPT maiores que
14 rocha de alteraçãorocha alterada
níveldágua foi encontrado a profundi
dades maiores que 130m superior 150 m
previstos na norma NBR 1015711987 da
ABNT

Ensaios de permeabilídade itisïtu exe
cutadas no solo apresentaram coeficientes
1C entre 156 x 1 04 e 30 x 101cms

Caracterização do teso e ocup

do solo
A área do aterro industrial localizase

em tona rural de propriedade da Cenibra
rendo ocupada exclusivamente por re
floresmmenio homogénio de eucalipto

Os dados de evapotranspiração neces
sárias à elaboração do balanço hídrico
da região foram obtidos do município
de 1pat nga tabela 4 no período de 1987
a 1991 tendo em vista a não disponibi
lidade de tais dados na estação daCenibra

Concepção e justificativa do projeto
A concepção do projeio do aterro para

resíduos industriais da Lenïhis teve coma

objetivo a máxima proteção ambiental
procurando suavizar eventuais impactos
que porventura viessem a ocorrer

A filosofia da Cenibra da necessidade

crescente de preservação ambiental
permitiu definir a disposição de resíduos
no solo sob a forma de aterro industrial

como a mais adequada ás exigências das
normas em vigor no Brasil para os resí
duos considerados

O aterro será desenvolvido em cama

das de 30 m de espessura num total de 7
camadas

As tramadas de resíduos deverão ser

implantadas em terreno nivelado que foi
obtido com a execução de um aterro de
base apoiado em terrenos com declividade
natural que abrigou os drenos de fundo

0 talude de cada camada deverá pos
suir uma declivídade 2H 1V com
uma plataforma entre a crista do talude
inferior e o pé do talude superior de 60 m
Isto feito resultarei numa perfeita esta
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bificlade da massa de resíduos

Para a adequada operação de um ater
ro devese prever a minimização da gera
ção de líquidos percolados a completa
exaustão de gases a coleta isolamento e
tratamento de líquidos percolados a ade
quada drenagem de águas pluviais de
modo a evitar a erosão das camadas do

aterro e aumento do volume de líquidos
percolados

Para atender a todos estes quesitos
foram projetados os seguintes sistemas
Iiienagemsuperficial
drenagem de líquidos percolados
tratamento de líquidos percolados
tanque de armazenamento de líquidos

perco ados
drenagem de gases

A descrição e especificação destes sis
temas são apresentados a seguir

Sistema de drenagem superficial
o sistema e drenagem de kguasuper

ficiais destinaseà captação e escoamento
das águas precipitadas durante a operação
e após o encerrimiente do aterro Asà
pluviais intercaladas pelos drenos serão
assim desviada da massa de resíduos

minimizando a percolação dos líquidos
através do lixo compactado Tais objeti
vos serão atingidos pela implantação de
dois tipos de drenagem superficial a salr

drenagem provisória Esta drenagem
terá utilidade somente na fase de ope
ração do aterro e destinasea desviar as
água pluviais que precipitarão na área
compreendida entre a drenagem defini
tiva da área ao redor do aterro e a camada

da frente de trabalho Os drenas se

constituirão de sulcos escavados em solo

natural Essa drenagem provisória será
preenchida pela camada subseqüente A
sétima e última camadas não neces

sitarão dos drenos provisórios pois
possuirão a drenagem definitiva da área
ao redor do aterro

drenagem definitiva As águas de chu
vas precipitadas ao redor da área do aterro
serão coletadas e captadas por canaletas
de concreto de secção semicircular

Os drenos definitivos em volta do

aterro foram construídos no início da

implantação da obra

Sísterna de drenagem de líquidos
percolados

A concepção do aterro industrial da
Cenibra admite uma pequena geração de
líquidos percolados decorrente da parcela
de águas pluviai que precipitará sobre a
massa de resíduos e da própria decom

posição dos resíduos orgânicos dispostos
no aterro o chorume

Naturalmente a geração de líquidos
percoladas será mais significativa durante
a operação do aterro 0 sistema de drena
gem de fundo deverá ter condições de
operação ao longo dos anos mesmo após
o encerramento da atividade de disposi
ção de resíduos

A implantação do sistema de drena
gem de fundo e drenos verticais será feita
progressivamente com o avanço da cons
trução das camadas do aterro

Sistema de tratamento de líquidos
percolados

Os líquidos percolados drenados do
aterro serão acumulados em uni tanque
e removidos periodicamente para a esta
ção de tratamento de efluentes da fábrica
através de veículos apropriados para este
tipo de transporte

Tanque de armazenamento de
liquidas percolados

0 tanque de armazenamento foi di
mensionado para receber um volume de
líquidos percolados que viabilize a coleta
periódica e remoção para a Estação de
Traiinwii10 de Efluente da Ceníbra

Sistema de drenagem de gases
Apear da proporção de resíduos orgâ

nicos ser pequena admitiusepor medida
da segurança uma pequena mas impor
tante geração de gases da decomposição
destes resíduos Assim sendo está previs
to um sistema de exaustão de gases a ser
implantado durante a operação do aterro
cujo funcionamento continuará após o
encerramento das atividades dispo
sição de resíduos

Este sistema será constituindo por tu
bos de concreto perfurados de diâmetro
nominal igual a 060 m envoltos por
uma camisa de britas de espessura igual
ao diâmetro do tubo e distância entre os

drenos de 500 m 0 número de drenos

será de oito unidades após o encerra
mento

As linhas de drenos de gases deverão
ser interligadas às linhas de drenagem de
líquidos percolados a fim de auxiliar na
drenagem dos mesmos

Implantação do aterro industrial
Para um perfeito desempciiliiiiater

ro industrial foram executackt aliunia
obras como medidas preventiva e para
atender alguns critérios de operação há
sicos descritos a seguir

Acessos e isolamento do área do
aterro

Conto medida de segurançasà e ordem
toda a área destinada ao aterro 1 si i soIad1

por cerca Os acessos internos e e x terno
da área foram executados com largura de
70 ni e foram pavimentados com escória
de acíaría de maneira a garantir boas
condições de tráfego em quaisquer con
dições cliniãiícas

kutura básica
Como medida de controle do acesso

de caminhões contendo os resíduos a se

rem dispostos foi implantada uma pe
quena guarita para manutenção da segu
rança de toda a área

Para manutenção pequenos reparos e
depósito de materiais no aterro foi cons
truído um galpão coberto

Preparo do local de disposição

Aterro de base
1ic aterro visa conferir um nivela

mento uniforme da área para a implan
tação das camadas de disposição de re
síduos

0 dique de contenção foi construído
visando fornecer estabilidade ao aterro

de base Foram feitos ensaios de com

pactação com determinação da permea
bilidade nos solos de empréstimo e exe
cução do aterro de maneira controlada
tipo Procior durante a compaciação das
camadas

Drenos provisários
Foi esca ado no próprio terreno an

terior à execução de cada camada evi
tando com isso transtornos de operação
nas frentes de trabalho As águas que
serão coletadas por estes canais serão
drenadas para fora da área de disposição
de resíduos

Dmnos permanentes
Foram construídos ao redor de lodo

alerro em cota superior ao da última ca
mada Possuem seção semicircular dimen
síonadas para receberem uma chuva crítica

Drenagem de fundo
Após a conclusão do aterro de base

foi implantado o sistema de drenagem de
fundo que coletarã o percolado de todws
as camadas do aterro industrial 0 dreno

de fundo foi construido em tubo PVC

perfurado diâmetro 1114 inserido em
um meio drenante de brita número 4 e

envolto por uma manta geotextil tipo
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Figura 1 Localização das áreas para estudo

Propcx visando facilitara drenagem
A base de cada camada apresentará

declividade adequada ao escoamento dos
líquidos percolados para o interior dos
drenos de fundo

Iluminação
Foi instalado um sistema de ilumina

ção na área do aterro industrial para per
mitir qualquer ação de emergência mes
mo à noite além de possibilitar o uso de
diversos equipamentos

Comunicação
0 aterro industrial possui um sistema

de rádio direto como Corpo de Bombeiro
de Cenibra para que as ações sejam
rápidas em casos de emergência

Transporte e disposição dos resíduos

Coleta e transporte
1Ciduos gerados nas fábricas são

coletados diariamente e transportados ao
aterro Quanto aos resíduos domésticos
gerados no Distrito de Perpêtuo Socorro
serão transportados através de caminhões
adequados a esse tipo de serviço por
conta da Subprefeitura do Distrito

Cão do aterro
0 resíduo será descarregado junto à

base do talude natural no fundo da área

em seguida um trator empurrará e espa
lhará os resíduos de encontro a este ta

lude em movimentos ascendentes As
camadas formadas terão de 030 m a040

m de espessura após três ou quatro pas
salas com o trator

Estas camadas serão sobrepostas até
que todo resíduo produzidos num deter

L

minado período seja confinado em uma
célula ou camada de 30 m de altura e

talude com inclinação de 1 M 2H

Seqüência de formação do aterro
As cantadas de resíduos de 30 m

como já mencionamos terão uma cober
tura de 020 m de espessura ao final de
cada camada com o mesmo material do

aterro de base Este material foi obtido

cin jazida localizada em área contígua ao
aterro

Todas as camadas terão os mesmos

procedimentos de formação mas a última
camada por definir a superf icie do aterro
terá uma função importante na drenagem
da área Será desenvolvida para possuir
em sua superfície acabada uma decli
vídade da ordem de 1 dividindo o es

coarnento superficial em 2 água

Sistema de registro e controle de
resíduos

Todo resíduo disposto no aterro deverá
ser registrado indicando ma qualidade e
tipo através de um fomiLtilíiode regis
tros Ele registrado nacnjiLitio atem
pelo vigilante da área

Jazida de material de empréstimo de
solos

A área considerada para empréstimo
dos solos necessários à construção do
aterro de base diques de contenção e
cobertura das camadas de lixo situase

na ombreira esquerda ajusante do aterro
Em função da demanda do solo de

empréstimo delimitouse uma área de
aproximadamente 10000 m Esta área
está dentro da área delimitada para o
aterro industrial da Ceníbra

Controle tecnológico do aterro

Sistema de monitoramento do lençol
freático

0 lençol freático será moi I i o ado como
forma de se conhecer e avaliar a eventual

contaminação do mesmo 0 monitoramento
será efetuado através de quatro poços de
momioramento sendo um a montante e

três a jusante da área do aterro Esta
distribuição tem como objetivo conhecer a
qualidade do aquífero antes e após sua
passagem pela área do aterro

Vida útil do aterro
Para estabelecer a vida útil do atem

foram considerados os dador de geração
de resíduos estimados As estimativas de

geração de resíduos revelam uma vida útil
de 20 anos e um total acumulado de 212170

toneladas de resíduos díspostos no aterro

Plano de encerramento do aterro

A úliiina camada do alerro é sempre a
mais voluinétrica Portanto após o encer
ramento do aterro deverá ser espalhada
uma camada de terra com a finalidade de

nivelar a superfície mantendo as declí
vidades previstas no projeto

Esta camada deverá ter uma espessura
de 050 m a qual servirá de base para o
plantio de grama ou capim A vegetação
rasteira que possuí raízes superficiais en
trelaçadas adaptase perfeitamente às
necessidades da obra pois evita o apare
cimento de era sem entrar em conta
to com os resíduos aterrado
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