


COMO FUNCIONA A CTR Planalto ?

A Central de Tratamento de Resíduos – CTR Planalto, tem o objetivo de 

receber, tratar e destinar adequadamente os resíduos gerados por diversas 

atividades produtivas da cadeia industrial e urbana de todo o sul do Brasil.

Sua estrutura oferece aos clientes, soluções ambientalmente eficazes às 

industrias e também a destinação de resíduos sólidos urbanos gerados 

pelos municípios, mediante aplicação de técnicas de engenharia.



IMPLANTAÇÃO DA CTR PLANALTO

Vista Aérea do empreendimento.

• A CTR Planalto,  é a única central de disposição final de resíduos da região Serrana e Alto 

Vale do Itajaí, que está devidamente licenciada pelo órgão ambiental (IMA) para receber 

e destinar resíduos classe II‐A e II‐B;

• A CTR está em processo de implantação da ISO 14001 ‐ que certifica os processos da empresa 

dentro do sistema de gestão ambiental.



CENTRAL LICENCIADA



Foto: Aterro Sanitário de Laguna (EMPREENDIMENTO SERRANA ENGENHARIA)



INFRAESTRUTURA ATUAL

� Balança de pesagem de resíduos aferida pelo INMETRO;

� Células de destinação final de resíduos classe IIA e IIB;

� Dependências administrativas, vestiários, refeitório, oficina;

� Frota própria para realização de coletas de todos os tipos de resíduos.



FLUXO OPERACIONAL:
Balança

Aterro domiciliar

Aterro industrial
Compostagem



COMPOSTAGEM

A CTR Planalto realiza serviço de
compostagem de resíduos orgânicos, o
resultado é um composto rico em
nutrientes e substâncias húmicas que
são utilizados para diversos fins
agrícolas.
Após composto, o produto é secado e
peneirado para comercialização a granel
ou ensacado.
A CTR Planalto possui uma horta em sua
Central de Tratamento, na qual é
utilizado o composto no cultivo de
hortaliças como verduras, legumes e
raízes, os alimentos desta horta são
servidos no refeitório para seus
colaboradores.



PROCESSO DE COMPOSTAGEM
Enleiramento Revolvimento

PeneiramentoHorta Comercialização



FLUXO DE RESÍDOS CLASSE II

Ao ingressarem na CTR Planalto, todos os resíduos são 
devidamente pesados por meio de balança rodoviária 
com capacidade para até 80 toneladas, a balança é 
aferida e certificada anualmente pelo INMETRO.
Todo o processo de pesagem é automatizado e seu 
sistema é interligado de forma a repassar em tempo 
real as informações para nosso setor administrativo e 
nossos clientes.



Célula – CLASSE II

Aterro de resíduos classe II com a sua 

infraestrutura:

• Lagoa para armazenamento de líquidos 

percolados;

• Cais de descarga;

• Guarita.



CLASSE II – NÃO PERIGOSOS

� Resíduos classe II – não perigosos, são aqueles que não se enquadram na descrição

de resíduo perigoso. Essa classe é dividida em outras duas:

� Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações de

resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - Inertes. Os resíduos classe II

A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade,

combustibilidade ou solubilidade em água.

� Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma

representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e

estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme

ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G.



EXEMPLOS DE RESÍDUO CLASSE II – NÃO 
PERIGOSO

� Papel e papelão;

� Plásticos;

� Vidros;

� Lâmpadas fluorescentes

descontaminadas;

� Lodos de processo que não

contenham substâncias listadas como

tóxicas ou que possam conferir

periculosidade ao resíduo;

� Borracha;

� Sucata de metais ferrosos e não

ferrosos;

� Madeira;

� Areia de fundição;

� Materiais têxteis;

� Restos de alimentos;

� Epi’s não contaminados.



Perfil de Impermeabilização da 
célula classe II:

• A base do aterro é executada com 
uma camada de argila de 1,0 m 
compactada com coeficiente de 1x10‐7
cm/s;

• O perfil de impermeabilização do 
classe II conta com 1 camada de 
manta em PEAD;

• Acima da geomembrana é utilizado 
um geotêxtil não tecido para proteção 
mecânica à geomembrana;

• Acima do geotêxtil é executado o 
colchão drenante com pedras do tipo 
rachão.



EMISSÃO DO CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS E REJEITOS

• Após o recebimento do
Resíduo, inspeção e
tratamento, a CTR
Planalto emite a CDF –
Certificado de
Destinação Final de
Resíduos, documento
que comprova que o
resíduo do Gerador foi
devidamente tratado e
sua destinação final
ocorreu em
concordância com a
legislação vigente.



COLETA DE RESÍDUOS

A CTR Planalto possui em sua frota Caminhões
Compactadores, Poliguindastes, Roll On ‐ Roll Off,
Caçambas além de Carretas e tanques para
carregamento de líquidos e sucção a vácuo, todos
devidamente certificados e licenciados para
transportes de resíduos.
Possuímos um setor especializado em logística que
realiza o agendamento de coletas, além de
selecionar o equipamento que mais se adeque a
necessidade do cliente, garantindo um
atendimento de excelência.



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



Telefone (49) 9 9178 1200

WhatsApp (49) 9 9171 9261

E-mail: otaciliocosta@ctrplanalto.com.br

Site: www.ctrplanalto.com.br

Rodovia SC 424, KM 02

Bairro Água Preta – CEP 88540-000

Otacílio Costa - SC


