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1 – Objetivo:  

Gerar dados operacionais diários para controle, coordenação, avaliação, estudos e 

pesquisas necessárias ao bom desenvolvimento do sistema de disposição final. 

2 – Documentos complementares:  

Projeto de Ampliação do Aterro de Resíduos Sólidos Urbanos de Andradas – MG. 

3 – Recursos e materiais necessários:  

 Planilhas de controle diário;  

 Balança eletrônica. 

4 – Procedimentos 

4.1 – Controle de recebimento de resíduos (vistoria prévia):  

O controle do recebimento de resíduos consiste de operação preliminar de vistoria a ser 

efetuada na portaria e posterior pesagem.  

Os caminhões de coleta de resíduos, antes da pesagem, serão vistoriados por profissional 

treinado e instruído, que irá verificar a origem, classificação e acondicionamento do 

resíduo, de forma a orientar para qual unidade o mesmo deve seguir, ou para não permitir 

que resíduos fora das especificações ou das classificações autorizados adentrem no 

sistema, devendo o fiscal ter autoridade para liberar ou não os caminhões. 

4.2 – Pesagem e caracterização quali-quantitativa de resíduos:  

O controle da origem, qualidade e quantidade dos resíduos destinados ao sistema serão 

efetuados na balança, após a pesagem dos veículos, quando, então, o balanceiro efetuará 

os registros necessários, contendo informações sobre a origem do resíduo, o tipo, a 

quantidade, placa do veículo, tara, destinação e etc., para o qual sugerimos a Planilha 1 

em anexo.  

O balanceiro deverá ter conhecimento dos locais para a descarga dos caminhões, por tipo 

de resíduos transportados, sendo informado previamente pelo encarregado.  

Através de tal procedimento será realizado o controle do fluxo dos resíduos previamente 

definidos pelo engenheiro responsável pela obra. 

4.3 – Controle de estabilidade de talude dos maciços:  

O controle será executado através da integração de dados de análises dos seguintes 

parâmetros comportamentais e topográficos:  

 variação do fator de segurança mínimo;  

 variação do teor de umidade;  

 variação do teor de sólidos voláteis; e  

 topografia atual e futura. 

4.4 – Variação do fator de segurança mínimo:  
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Deverão ser feitos, periodicamente, cálculos da estabilidade dos taludes da célula de 

resíduos domésticos, partindo de informações topográficas, cotas, aferidas 

semestralmente pela equipe de topografia e com base nos parâmetros de cálculos contidos 

no Projeto Básico.  

No cálculo da estabilidade dos taludes deve-se utilizar o Método de Spencer (método 

rigoroso) suportado pelo programa computacional SLOPE/W, ou similar. Os dados 

básicos a serem considerados na variação do fator de segurança estão apresentados na 

tabela seguinte: 

Linha AB Curto prazo 1,500 

Linha AB Longo prazo 1,600 

Linha CD Curto prazo 1,500 

Linha CD Longo prazo 1,700 

 

Os resultados do cálculo de estabilidade dos taludes devem ser inseridos em relatório de 

atividades, quando realizado. Qualquer variação negativa deve ser imediatamente levada 

ao conhecimento da gerência local, a qual deverá mandar investigar as causas das 

variações através de inspeção nos maciços. 

4.5 – Levantamento topográfico:  

Com frequência semestral deve-se proceder o levantamento topográfico plani-altimétrico 

da célula, determinando-se a cota máxima atingida, tomando-se por base o eixo 

geométrico da célula. 

4.6 – Monitoramento da manta líquida:  

O monitoramento do nível da manta líquida da célula tem por objetivo controlar o fluxo 

de líquidos e a influência das pressões neutras sobre os taludes. O monitoramento da 

manta líquida deverá ser feito no poço de descarga a cada 6 meses. 

4.7 – Controle operacional das máquinas:  

Representa o controle diário sobre as horas de máquinas em operação, além do tipo de 

serviço executado e das condições de trabalho, cujo apontamento é de responsabilidade 

do encarregado de campo (ver Planilha 1, em anexo). 

4.8 – Controle operacional da frente de serviço:  

Representa o controle quali-quantitativo dos resíduos a serem aterrados na frente de 

serviço, da forma e geometria de aterramento, do controle de compactação, da cobertura 

diária e final, da execução dos drenos de líquidos e de gases (ver Planilha 2, em anexo). 

4.9 – Controle de materiais aplicados:  

Os materiais aplicados na execução dos serviços de drenagem, cobertura e manutenção 

de acessos deverão ser controlados diariamente, já incluídos na planilha 2. 

4.10 – Controle de mão de obra:  
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Será feito junto à administração do sistema, o qual poderá utilizar cartões ou relógio de 

ponto. 

4.11 – Monitoramento de recursos naturais:  

O monitoramento dos recursos naturais na área do empreendimento visa o 

acompanhamento das condições do meio físico em função do uso do solo. Esta ação, ou 

conjunto ordenado e sistemático de ações permitirá verificar a eficiência das medidas 

mitigadoras previstas em Projeto e a eficiência do sistema, sendo possível detectar falhas 

eventuais e agir rapidamente, evitando, com isso, o agravamento de um impacto 

ambiental. Neste caso, deverá ser monitorada a qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas. 

4.12 – Monitoramento do aterro sanitário:  

Por se tratar de um projeto de novo, o monitoramento do Aterro Sanitário se fará seguindo 

o Plano de Monitoramento aprovado pelo Órgão Estadual de Controle Ambiental do 

Estado ou do Município. 

ANEXO 1 – Pesagem diária de veículos 

 

 

ANEXO 2 – Controle operacional 
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