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1 - Introdução 

Os dados a seguir referenciados foram obtidos em 

levantamentos in loco, durante o mês de agosto/2022 e ainda através de 

constantes informações recebidas por correio eletrônico, junto ao 

Coordenador de Meio Ambiente (Eng. Dhonatam Diego Pessi) e ao 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

(Rodrigo), bem como em visita na área na qual são depositados os RSUs. 

Ainda, no ano de 2020 o Ministério Público Estadual ajuizou 

Ação Civil Pública (1003271-66.2020.8.11.0050) buscando: 

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

requer: 

a) seja deferido, sem prévia oitiva, o pedido de tutela provisória 

de urgência para serem determinadas as seguintes medidas em 

desfavor do requerido: 

a.1) obrigação de não fazer, consistente na proibição ao 

requerido de lançar resíduos sólidos in natura a céu 

aberto, na área do lixão administrado pelo Município de 

Campo Novo do Parecis (MT) (artigo 47, I, da Lei nº 

12.305/2010); 

a.2) obrigação de não fazer, consistente na proibição ao requerido 

de queimar resíduos sólidos a céu aberto ou permitir que terceiro 

queime resíduos sólidos a céu aberto, na área do lixão 

administrado pelo Município de Campo Novo do Parecis (MT) 

(artigo 47, II, da Lei nº 12.305/2010); 

a.3) obrigação de fazer, consistente no requerido realizar o 

isolamento da área do lixão administrado pelo Município de 

Campo Novo do Parecis (MT), para evitar a catação (artigo 48, II, 

da Lei nº 12.305/2010) e a presença de animais domésticos 

(artigo 48, III, da Lei nº 12.305/2010); 

a.4) obrigação de fazer, consistente no requerido realizar a 

implantação de controle de entrada de pessoas e veículos, em 

período integral, na área do lixão administrado pelo Município de 

Campo Novo do Parecis (MT); 
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a.5) obrigação de fazer, consistente no requerido realizar o 

controle do material depositado na área do lixão administrado 

pelo Município de Campo Novo do Parecis (MT), para que parte dos 

resíduos sólidos não se espalhem para fora da área destinada a 

tal finalidade; 

a.6) obrigação de não fazer, consistente na proibição ao requerido 

de receber efluentes de limpa fossa, de forma irregular, na área 

do lixão administrado pelo Município de Campo Novo do Parecis 

(MT).  

b) seja fixada, para caso de descumprimento da tutela 

provisória, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), sem prejuízo de eventuais medidas consideradas 

adequadas para a efetivação da tutela provisória, forte no 

artigo 297 c/c o artigo 536, ambos do Código de Processo 

Civil;  

c) seja determinada a inversão do ônus da prova, admitida em 

matéria ambiental pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 

972902), nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor c/c art. 21 da Lei da Ação Civil Pública;  

d) seja determinada a citação do requerido, para que, no prazo 

legal, ofereçam defesa, sob pena de revelia; e) sejam, após o 

devido processo legal, observados o contraditório e a ampla 

defesa, julgados procedentes os seguintes pedidos (art. 487, inc. 

I, do CPC): e.1) confirmação da tutela provisória de urgência, caso 

deferida; e.2) condenação do requerido na obrigação de fazer, 

consistente em, até o dia 2 de agosto de 2024, promover a 

disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

urbanos;  

e.3) condenação do requerido na obrigação de fazer, consistente 

em, até o dia 2 de agosto de 2024, promover a recuperação da 

área degrada em que está instalado o lixão. 

O Juízo da Comarca ao apreciar o pleito do MP/MT, em 

24/11/2021, deferiu a liminar nos seguintes termos: 
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19. Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGENCIA 

PRETENDIDA para determinar ao Município de Campo Novo 

do Parecis/MT no prazo de 30 (trinta) dias, adote as 

providencias necessárias sob pena de multa diária de 

R$5.000,00 pelo descumprimento para: 

a) a proibição do lançamento de resíduos sólidos in natura a céu 

aberto (artigo 47, I, da Lei nº 12.305/2010);  

b) a proibição da queima de resíduos sólidos a céu aberto (artigo 

47, II, da Lei nº 12.305/2010);  

c) o isolamento da área para evitar a catação (artigo 48, II, da Lei 

nº 12.305/2010) e para coibir a presença de animais domésticos 

(artigo 48, III, da Lei nº 12.305/2010);  

d) a implantação de controle de entrada de pessoas e veículos, em 

período integral, na área do lixão administrado pelo Município de 

Campo Novo do Parecis (MT);  

e) o controle do material depositado, para que parte dos resíduos 

sólidos não se espalhem para fora da área destinada a tal 

finalidade;  

f) a proibição de recebimento de efluentes de limpa fossa, de 

forma irregular. 

20. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal. 

O Município interpôs o respectivo recurso (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 1023513-65.2021.8.11.0000) aduzindo que está 

providenciando medidas de minimização dos danos e ainda que através 

do Chamamento Público 01/2021 buscava regularizar a situação através 

da Concessão da destinação Final de RSUs, fato que levou a suspensão 

da liminar anteriormente concedida. 

O município de Campo Novo do Parecis localiza-se na 

Mesorregião 127, Microrregião 512 – Parecis, Médio-Norte Mato-

grossense e possui área de 15.307,56 km2. Situa-se a uma latitude de 

13° 39’ 51” sul e longitude 57° 53’ 11” oeste, em altitude de 570 metros. 
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Dista da capital, Cuiabá, 384,50 km e tem uma população urbana de 

36.917 habitantes (Estimativa IBGE 2021). 

A disposição final dos resíduos sólidos produzidos em Campo 

Novo do Parecis vem sendo executada sem quaisquer critérios técnicos, 

a céu aberto, de forma danosa à saúde pública e ao meio ambiente. Os 

resíduos depositados são de natureza domiciliar, comercial, de varrição, 

resíduos especiais (de construção civil, feiras livres, poda e jardinagem, 

animais mortos, pneus). A queima dos resíduos é prática recorrente. 

Do ponto de vista sanitário, a disposição dos resíduos a céu 

aberto propicia condições extremamente desfavoráveis à saúde pública, 

considerando-se o potencial de proliferação de vetores, micro e 

macrovetores. Há possibilidade de transmissão de doenças e outras 

enfermidades como tifo, pólio, leptospirose, cólera, dengue. Tais doenças 

têm despertado grande preocupação, visto o seu frequente 

reaparecimento e rápida difusão. 

Esse expediente traz consequências danosas não só ao meio, 

como oferece malefícios às pessoas. O material é depositado a céu aberto, 

portanto, pode-se caracterizar o local como um autêntico lixão, pelo fato 

de não se fazer o acondicionamento seguro, ambientalmente correto, 

atendendo a critérios de engenharia. 

A presença de animais e catadores aumenta 

significativamente o potencial de ocorrência de problemas de ordem 

sanitária, devido à exposição permanente ao lixo. Problemas de natureza 

ambiental gerados pelo chorume, produção de odores, gases e materiais 

particulados, estes decorrentes de queima dos resíduos etc., são 

facilmente observados, originando poluição do solo, do ar e dos recursos 

hídricos. 
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O aspecto estético apresenta significativo prejuízo, 

decorrente da degradação da paisagem e das péssimas condições visuais 

apresentadas pela disposição inadequadas dos resíduos. 

Os projetos foram contratados, elaborados e deram entrada 

na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema (Processo nº 

69783/2019), mas ao não observar prazos ou atender às demandas 

solicitadas, não houve a aprovação da LO - Licença de Operação. A 

Licença de Instalação – LI vigente, obtida em 19/02/2019, expirou em 

expirando em 19/02/2022. Ainda a SEMA/MT emitiu notificação ao 

Município nº 15997/CINF/SUIMIS/2021 emitida em 28/09/2021, 

dando conta de pendencias acerca da licença. 

A forma de disposição a céu aberto, o popular lixão, sempre 

foi predominante, e ocorrência contumaz de queima dos resíduos 

depositados. A queima dos resíduos é ação recorrente, porém houve 

investimentos e liberação de recursos pela Fundação Nacional de Saúde 

– Funasa, sendo que assim a Prefeitura Municipal construiu algumas das 

obras previstas em projeto. 

Para a disposição final dos resíduos sólidos domésticos foram 

construídas uma vala provida de manta de impermeabilização/PEAD, 

sistemas de drenagem de gases e chorume, e duas lagoas para 

tratamento do chorume (1ª fase - tanque de equalização e lagoa 

anaeróbia). Os sistemas construídos não seguiram ditames (dimensões) 

estabelecidos no referido projeto. Houve a instalação de uma balança 

rodoviária, para controle do fluxo de resíduos, e construções de guarita, 

escritório administrativo, refeitório, cozinha, sanitários, oficina 

mecânica, galpão de recicláveis etc. O empreendimento manteve-se sem 

licenciamento ambiental. 

Algumas das edificações não foram finalizadas: faltam: pisos, 

forros etc., e hoje se encontram degradadas por ação do tempo ou 

vandalismo conforme relatado no Caderno I. A área em questão não 
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dispõe de fornecimento de energia elétrica e tampouco há sistema de 

abastecimento de água, por poço tubular. As obras civis, parte 

administrativa, devem ser objeto de levantamentos in loco, avaliações e 

reformas. 

 

2. Justificativa 

A disposição de resíduos sólidos urbanos a céu aberto, sem 

controle, segurança ou obediência a critérios de engenharia, promove 

impactos ambientais, compromete o meio físico, biótico, socioeconômico, 

oferece riscos à saúde e à segurança pública, devido a fatores como a 

poluição dos recursos naturais, proliferação de vetores etc. A Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos instituiu como uma de suas metas a 

eliminação dos lixões do país com o Novo Marco do Saneamento.  

Constata-se que grande número de municípios mato-

grossenses ainda não superou tal prática. 

Com o propósito de reverter esse quadro no município, a 

Prefeitura de Campo Novo do Parecis estabeleceu diálogo com o Órgão 

Ambiental do Estado, promoveu visita técnica conjunta de engenheiros, 

Sema e Prefeitura, na área do lixão. Em outras ocasiões buscou-se o 

Órgão Ambiental e, conjuntamente, discutiu-se propostas e solução. 

Visando mudar esse quadro, a proposta houve a elaboração 

do Plano de Remediação e Ampliação do Aterro, o qual foi elaborado pela 

AMM (Associação Mato-grossense de Municípios) do qual aproveitou-se 

grande parte das informações, o qual contemplou o seguro confinamento 

e remediação dos resíduos sólidos depositados a céu aberto.  

Assim estabelece sistemas de controle, proteção e 

monitoramento ambiental, oferecendo uma solução que leve em conta: 

 A massa dos resíduos depositados a céu aberto; 
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 Tipos e características dos resíduos depositados (inerte, 

biodegradável); 

 As características do meio físico (nível do lençol freático, 

tipo de solo, permeabilidade; 

 A infraestrutura necessária (obras, instalações etc.) 

 

3. Caracterização Regional do Meio Físico 

3.1. Clima 

O clima da região se caracteriza como Clima Tropical 

Continental Alternadamente Úmido e Seco, no qual o controle climático 

exercido pelo relevo se torna muito importante. De acordo com o balanço 

hídrico, a região acusa 4 a 5 meses (de maio a setembro) secos. 

Uma característica fundamental é a diminuição progressiva 

das temperaturas, passando para um Clima Tropical de Altitude, cujo 

caráter mesotérmico se traduz no traço mais importante dessa área. Com 

a redução do calor devido à altitude, além da consequente diminuição 

das taxas de evapotranspiração, essas áreas elevadas tendem a registrar 

valores menores de deficiência hídrica anual, oscilando entre 100 e 200 

mm. Outro aspecto a ser salientado é o aumento dos totais 

pluviométricos passando a valores entre 1.600 e 1.800 mm, segundo ZEE 

do Estado de Mato Grosso, 1999. 

 

3.2. Solos e Vegetação 

Os solos desenvolvidos nesta unidade diferenciam-se em 

função da litologia. Na superfície conservada de cimeira, onde ocorre o 

capeamento detrítico Terciário Quaternário, desenvolveram-se Latossolos 

Vermelho-Escuros, com textura argilo-arenosa. Nas áreas onde afloram 

os arenitos do Grupo Parecis (Formação Utiariti) são encontradas 
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predominantemente Areias Quartzosas. Onde ocorre a Formação Salto 

das Nuvens, observa-se a presença de Latossolos VermelhoAmarelados 

distróficos, Neossolos Quartzarênicos e Plintossolos, principalmente na 

porção nordeste da Chapada, no alto curso dos rios do Sangue e Ponte 

de Pedra. 

A cobertura vegetal reflete diretamente a influência dos 

fatores climáticos (distribuição temporal da chuva bem definida), edáficos 

e morfológicos. No topo, a cobertura é de Savana Arbórea Aberta, com 

floresta Galeria e, nas áreas mais baixas, tem-se contato com 

Savana/Floresta. 

3.3. Geomorfologia 

A Chapada e Planalto dos Parecis constituem uma unidade 

morfoescultural de maior expressão espacial no Estado de Mato Grosso. 

Estende-se de forma contínua no sentido oeste-leste, desde a fronteira do 

Estado de Rondônia até o contato com a Depressão do Araguaia, 

configurando o mais extenso divisor das bacias Amazônica e Platina. 

Nela situam-se as cidades de Juína, Porto dos Gaúchos, 

Sinop, Itaúba, Marcelândia, São José do Xingu, Ribeirão Cascalheira, 

Canarana, Nova Mutum, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, 

Vera, Cláudia, Sorriso, Tapurah, Brasnorte e Lucas do Rio Verde. 

Ao Norte limita-se com a Depressão do Norte de Mato Grosso; 

a Leste com as escarpas da Serra do Roncador; ao sul com as Depressões 

Interplanálticas de Paranatinga, Cuiabana e Alto Paraguai e o Planalto 

Jauru-Rio Branco; a oeste ela adentra o Estado de Rondônia, e a sudoeste 

limita-se com a Depressão do Guaporé (ZEE, 1999). 

Trata-se de uma unidade relativamente elevada, com 

altitudes variando entre 300 e 800 m que, em função da diversidade 

litológica e altimétrica, foi subdividida em duas unidades 

morfoesculturais: a Chapada dos Parecis e o Planalto Dissecado dos 
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Parecis. Salienta-se que a região de Campo Novo do Parecis se insere na 

Chapada dos Parecis. 

 

Chapada dos Parecis 

Localizada na porção oeste do Estado, é a unidade 

topograficamente mais elevada que se caracteriza como um extenso 

compartimento elaborado em litologias areníticas do Grupo Parecis, com 

acamamento plano-paralelo. 

A morfologia caracteriza-se pela homogeneidade das formas 

tabulares amplas, com fraca incisão da drenagem. Tem-se uma camada 

de sedimentos detríticoslateríticos argilosos recobrindo parcialmente os 

arenitos, correlacionados às Coberturas Terciário-Quaternárias 

Neogênicas. 

Esta cobertura é responsável pela manutenção da superfície 

conservada de cimeira da Chapada. Tal superfície aplanada é fracamente 

entalhada por uma rede de drenagem de padrão aproximadamente 

paralelo, destacando-se os rios Juína, Juruena, Sapezal, Buriti, Verde, 

do Sangue, Sucuruína, todos tributários da Bacia Juruena-Teles Pires. 

 

3.4. Geologia da área de disposição dos resíduos sólidos. 

 

A atual área de disposição de resíduos do município está 

inserida sobre litotipos da Formação Salto das Nuvens, constituída 

essencialmente por arenitos friáveis na porção superior, podendo-se 

encontrar blocos de rocha (arenito silicificado) ao longo do perfil de 

alteração dessas rochas, como apresentado na Figura 6. 

O manto de alteração dessas rochas é bastante espesso, 

alcançando profundidades de dezenas de metros. Sobrepostos ao manto 
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de alteração encontram-se concreções lateríticas – Plintossolos 

Concrecionários, com espessuras variadas que vão de alguns centímetros 

até 5 ou 6 metros.  

Recobrindo a camada de concreções lateríticas ferruginosas 

(solos lateríticos) encontra-se uma camada de solos areno-argilosa, 

pedologicamente denominada de Latossolos, com espessuras entre 2 e 3 

metros (Figura 7). 

 

3.5. Característica geral da área 

 

Não está localizada em área de proteção ambiental ou reserva 

biológica, não existe, em seu entorno, rede pública de captação e 

distribuição de água, os ventos predominantes não incidem em direção 

ao centro urbano, existem jazidas de material para recobrimento do lixo, 

a sua distância da área urbana é de 15 km. Todas essas características 

conferem à área condições favoráveis à implantação de um sistema 

tecnicamente adequado para destinação final de resíduos sólidos. 

Com relação às águas subterrâneas, verificou-se que em toda 

a cidade de Campo Novo do Parecis elas são muito profundas. O lençol 

freático (nível estático), obtido através de poços tubulares profundos 

instalados em fazendas e cooperativas, encontra-se a mais de 60 metros 

de profundidade, podendo-se então afirmar que, na área em questão, dá-

se esta mesma relação (ALBRECHT, 2005). 

O solo apresenta textura areno-argilosa a pedregulho-

arenoso e o coeficiente de permeabilidade apresenta valores variando na 

ordem de 10-5 a 10-3 cm/s (Idem, 2005). 

O acesso à área do aterro é feito pela rodovia estadual MT-

235, saindo de Campo Novo do Parecis, sentido São José do Rio Claro, 

via pavimentada e em boa condição de trafegabilidade.  
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A precipitação pluviométrica anual na região é de 1.750 mm, 

segundo ZEE do Estado de Mato Grosso, 1999. O município de Campo 

Novo do Parecis encontra-se assentado na Grande Bacia Amazônica, 

sendo contribuinte a Bacia do Rio Juruena. 

 

 

3.6. Verificação do passivo ambiental. 

 

Quando da elaboração do Plano de Remediação do Lixão, 

constatou-se uma área de cerca de 400 m2, a nordeste da vala de 

resíduos, foram coletadas, em 10 pontos distintos, 20 amostras de cerca 

de 200 g de solo, 10 superficiais e dez a 40 cm da superfície. As amostras 

foram então misturadas, compondo duas novas amostras, uma de solo 

superficial e outra de solo subsuperficial. As amostras assim preparadas 

foram acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas para análise. 

Foram solicitadas análises de carbono orgânico, pH, 

capacidade de troca catiônica, alumínio, manganês, níquel, arsênio, 

bário, cádmio, cobalto, cromo, chumbo, mercúrio. 

A escolha dos metais a serem analisados foi definida como 

base nos seus múltiplos empregos ou aplicações especificas, constantes 

em resíduos ou rejeitos, resultantes de diversas atividades: doméstica, 

comercial, hospitalar, agrícola, industrial, varrição publica etc., e como 

resultado, os resíduos acabam sendo depositados em áreas a céu aberto, 

lixões.  

Os resultados das análises apontam para um solo em que os 

metais analisados, vide doc. anexo, apresentam uma concentração muito 

inferior ao Valor de Prevenção, Resolução CONAMA nº420/2009. 
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Em função da grande profundidade do lençol freático a água 

subterrânea não se encontra acessível para coleta, em qualquer período 

climático. 

Os dados acima elencados foram extraídos do Plano de 

Remediação de 2019/2020, sendo que antes de iniciar os trabalhos na 

área é recomendado nova análise que servirá de registro para fins de 

delimitação de responsabilidades cíveis e ambientais. 

4. Plano de remediação e confinamento de RSU 

depositados a céu aberto. 

4.1. Tipologia e massa dos resíduos 

O primeiro passo foi promover o levantamento das 

características quantitativas e qualitativas dos resíduos sólidos 

depositados na área. 

Os resíduos de serviços de saúde não são depositados na 

área; a empresa Paz Ambiental (RO) é responsável pela coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde, setor 

público. As coletas são realizadas com periodicidade mensal (PMSB 

2017). 

Os depósitos de resíduos sólidos foram identificados pela 

técnica de levantamento fotogramétrico terrestre, novembro de 2017, 

utilizando veículo aéreo não tripulado (VANT). Posteriormente, houve a 

fotointerpretação vetorial da imagem gerada (área). Confirmado in loco o 

tipo de resíduo e estabelecida a altura média de depósitos, foi possível 

estimar a volumetria. 

Estimativa Volumétrica e massa dos resíduos realizada em 

2018, atualizado até abril de 2022 considerando geração de 0,85 

kg/hab/dia.  
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Deposito a céu 

aberto 

Volume (m3) Massa (ton) Massa (ton) – Jun. 

2018 

Construção Civil 28.217 33.859,85  

Resíduos de 

Queima 

14.587 4.376  

Doméstico – sem 

queima 

9.986 3.995 13.146 

 

A massa de resíduos domésticos constante da última coluna, 

colorida, da tabela refere-se à projeção cumulativa até abril de 2022 e 

tem como premissa a não queima dos resíduos. Para os cálculos foram 

utilizados dados do PMSB 2017 de Campo Novo do Parecis. Já no caso 

dos resíduos de construção civil não foi feita a previsão, decorrência da 

necessidade de se obter dados seguros. 

4.2. Confinamento e disposição ambientalmente 
adequados. 

Os resíduos domésticos e comerciais, não queimados, 

deverão ser conduzidos ao aterro sanitário.  

Os resíduos de construção civil e resíduos resultantes de 

queima serão confinados diretamente no solo, em camadas superpostas, 

compactadas e recobertas. A cobertura selante, da massa dos resíduos, 

será executada com solo natural, espessura de 0,80 metro, e posterior 

revegetação da área. O confinamento se dará em local de antiga jazida de 

exploração de cascalho existente na área. 

São muitos os benefícios advindos da execução da cobertura 

dos resíduos. Tal cobertura reduz a proliferação de vetores, minimiza a 

poluição olfativa, ajuda na atenuação do percolado, impede a ocorrência 



 
_____________________________________________________________________________ 

 

16 

de fogo e o transporte de resíduos leves (cinzas, plásticos etc.) pelo vento, 

e promove uma melhor apresentação visual.  

A cobertura com solo deve ser encarada como fator decisivo 

no sucesso da revegetação da área e, portanto, procedimentos devem ser 

efetuados para melhorar suas características. O material lançado deverá 

ser espalhado e nivelado de modo a ser obtida uma superfície plana e de 

espessura uniforme. 

A camada de cobertura final, que irá proteger a área a ser 

remediada, deve ter espessura mínima de 0,80 m, visando criar, assim, 

um adequado horizonte de solo para que os fenômenos de controle de 

erosão e retenção da umidade realmente ocorram. 

O material a ser empregado como cobertura final deverá ser 

constituído, preferencialmente, de solo argiloso, devendo-se garantir um 

coeficiente de permeabilidade por volta de 10-7cm/s. A compactação dos 

solos de cobertura sanitária será efetuada com trator de esteira. 

Pelas suas características, os resíduos confinados não 

deverão gerar efluentes líquidos ou gasosos, produzidos por 

decomposição física, química ou biológica, dispensando drenagens de 

gases e chorume. 

O nível do lençol freático na área, as características do solo, 

a massa de resíduos depositada corrobora a solução de confinamento 

proposta, devendo-se mostrar eficiente na contenção de eventual 

contaminação. 

Estudo realizado em área contaminada, aterro controlado, 

recebendo cerca de 1.200 t/d de resíduos sólidos urbanos, apresenta 

considerável diminuição da contaminação com a profundidade. Muito 

embora os mecanismos de transporte ocorrentes no solo possam não ser 

claros, o processo de atenuação da carga contaminante mostra-se muito 
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eficaz, como consequência da interação entre o solo e o contaminante 

(SANTOS et al, 1996). 

A mitigação dos impactos no meio físico e biótico só irá 

ocorrer com o seguro confinamento de toda a massa de resíduos sólidos 

dispostos a céu aberto e a correta operação de um aterro sanitário, para 

recebimento futuro de resíduos domésticos e comerciais. Ainda, o volume 

de resíduos recolhidos do lixão, serão depositados em célula própria no 

Aterro Sanitário, mediante previa pesagem e pagamento por tal 

destinação, conforme valor da tonelada encontrada nas planilhas 

orçamentarias anexas ao Caderno III (R$ 221,95). 

 

4.3. Empréstimo de material para cobertura 

O material de cobertura a ser utilizado, sua localização e 

volumetria, constam na planilha anexa que receberá os resíduos sólidos 

depositados a céu aberto, queimados e de construção civil, em camadas 

intercaladas. 

Após o encerramento da disposição dos resíduos será 

executada uma cobertura de solo já no aterro a ser implantado, 

espessura média de 80 cm, e revegetação da área, modelo do plantio de 

espécies nativas. 

O balanço volumétrico de corte e aterro para adequação 

topográfica do terreno também é apresentado na Planta “Levantamento 

Volumétrico das Depressões e Solo para Material de Cobertura”. Nos 

Levantamentos 1 e 3, perfis, verificou-se uma disponibilidade de material 

para cobertura de cerca de 98.000 m3. Desse volume, por volta de 23% 

será utilizado para a cobertura dos resíduos depositados na área do 

Levantamento, resíduos queimados e de construção civil. Tal volume 

passará por compactação ao ser depositado na referida área.  
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O material de cobertura a ser utilizado na operação do aterro 

encontra-se disponível na área. A previsão quantitativa encontra-se 

especificada no documento de quantificação – discriminação dos 

serviços, anexo. 

4.4. Isolamento da área 

O isolamento da área é imprescindível para a manutenção da 

ordem e bom andamento de obras e operação do aterro. 

Com a função de limitar a ação de catadores, animais e 

outros elementos estranhos que possam vir a prejudicar a operação, tal 

isolamento deverá ser executado com a construção de cercas de mourões 

de concreto e fios de arame farpado ou a utilização de cerca ecológica de 

pneus. Além das cercas preconizadas, deverá ser implantada uma cortina 

vegetal com espécies vegetais. 

A proposta ora apresentada recomenda espécies que poderão 

ser utilizadas para o plantio da cortina vegetal em torno da área, 

incluindo área da remediação. Esta lista deverá auxiliar na escolha de 

algumas espécies nativas, de acordo com a disponibilidade dos viveiros 

da região, ou seja, não seria necessária a utilização de todas elas, pois a 

intenção do presente replantio é o de isolar e melhorar visualmente o 

entorno da área, e não se fazer uma recuperação completa. Pode-se, por 

exemplo, escolher de seis a oito espécies para cada grupo sucessional 

(Pioneira, Secundária e Clímax). 

Após a escolha das espécies e verificação de sua 

disponibilidade, estas deverão ser plantadas seguindo algumas 

recomendações e um modelo para organizar o plantio. O modelo sugerido 

está indicado a seguir, sendo que as linhas de plantio devem distar 2 m 

umas das outras, sendo que nestas linhas uma planta deve distar, 

aproximadamente, 1 m da outra. Este modelo deve se repetir até envolver 

toda a área. 
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As covas para o plantio devem ter 30 x 30 x 50 cm de 

profundidade, sendo importante a utilização de fertilizantes NPK 

10/10/10 (em média 200 g), estrume (de gado ou galinha; em média 2 

kg) e cal (em média 100g).  

Algumas recomendações que devem ser levadas em 

consideração no início do plantio das mudas, que podem ser empregadas: 

1- Isolamento das áreas onde serão plantadas as mudas; 

2- Retirada de fatores que possam prejudicar as mudas (por 

exemplo: gado, carros, pisoteio por pessoas); 

3- Eliminação seletiva ou desbaste de espécies competidoras 

(gramíneas, trepadeiras, bambus); 

4- Combate a formigas cortadeiras. 

A seguir são listadas algumas espécies citadas em literatura 

e que poderão ser adquiridas em viveiros da região:  

 Tabebuia serratifolia (Secundária-anemocórica): 

 Copaiba multijuga (Secundária-zoocórica): 

 Hymenaea courbaril (Clímax-zoocórica): 

 Cecropia pachystachya (Pioneira-zoocórica); 

 Ormosia arborea (Secundária-anemocórica); 

 Ecclinusa ramiflora (Secundária); 

 Mabea fistulifera (Pioneira); 

 Tapirira guianensis (Pioneira-zoocórica); 

 Pera glabrata (Pioneira/Secundária-zoocórica): 

 Casearia sylvestris (Pioneira-zoocórica); 

 Myrcia fallax (Pioneira-zoocórica); 

 Cupania oblongifolia (Secundária-zoocórica); 
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 Protium heptaphyllum (Secundária-zoocórica); 

 Guarea guidonia (Secundária-zoocórica); 

 Roupala brasiliensis (Secundária-anemocórica); 

 Chrysophyllum gonocarpum (Pioneira-zoocórica); 

 Duguetia lanceolata (Secundária-zoocórica); 

 Casearia decandra (Secundária-zoocórica); 

 Ocotea cf. corymbosa (Secundária-zoocórica); 

 Talauma ovata (Pioneira-zoocórica); 

 Cupania vernalis (Secundária-zoocórica); 

 Chrysophyllum marginatum (Secundária-zoocórica); 

 Aspidosperma cylindrocarpon (secundária-anemocórica); 

 Matayba guianensis (Secundária-zoocórica); 

 Diospyros híspida (secundária-zoocórica); 

 Caryocar brasiliensis (secundário-zoocórico); 

 Dimorphandra mollis (Pioneira-zoocórica); 

 Tabebuia ochracea (Secundária-anemocórica); 

 Xylopia aromatica (Pioneira-zoocórica); 

 Qualea grandiflora (Secundária-anemocórica); 

 Qualea multiflora (Secundária-anemocórica); 

 Qualea parviflora (Secundária-anemocórica); 

 Alibertia sessilis (Secundária-zoocórica); 

 Pouteria ramiflora (Clímax-zoocórica); 

 Byrsonima coccolobifolia (Secundária-zoocórica); 

 Cedrella fissilis (Clímax); 
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 Genipa americana (Secundária); 

 Guazuma ulmifolia (Pioneira) 

4.5. Implantação de sistema de controle e vigilância 

A guarita destina-se ao controle da entrada e saída de 

veículos e monitoramento e controle dos resíduos que ali serão dispostos. 

A existente no local possui 13,5 m² de área construída em alvenaria e 

atende às demandas solicitadas provisoriamente. 

 

4.6. Dos custos para implementação do Plano de 
Remediação. 

Os custos de implementação do Plano de Remediação acima 

descrito importam em R$ 1.508.552,60, sendo que tais valores foram 

extraídos das planilhas originárias do projeto, acrescido variação 

(34,85%) da Tabela SINAPI para a o período (04/2019-08/2022). 

A empresa proponente desde logo registra que considera tais 

valores subdimensionados, os quais deverão ser adequados quando da 

efetiva execução. 

Por fim, registra-se que a proponente tem conhecimento que 

a FUNASA destinou a Município aproximadamente R$ 700.000,00 para 

execução de infraestrutura da área (galpões, guaritas e outros), valor este 

que poderá ser compensado quando da retirada dos RSUs dispostos 

incorretamente (lixão) e destinação adequada nas células. 

Vilhena/RO – Campo Novo do Parecis/MT, 26/08/2022. 
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