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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos do Aterro Sanitário 

a ser construído no município de Remígio/PB apresenta os critérios a serem observados 

para o adequado gerenciamento dos resíduos que serão gerados na operação do 

empreendimento, determinando estratégias de controle e monitoramento para mitigar os 

possíveis impactos ambientais negativos causados pela geração desses resíduos. 

Este documento foi elaborado levando em consideração o estabelecido na Lei nº 

12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), além dos critérios existentes nas demais legislações relacionadas e os 

conhecimentos apresentados na literatura científica.  

 

 

.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os aterros sanitários tem como principal objetivo ofertar a possibilidade de um 

local ambientalmente adequado para a disposição de resíduos, obedecendo a legislação 

vigente. Contudo, a instalação e a operação desses empreendimentos também geram 

resíduos. Logo, espera-se que esses empreendimentos sejam exemplo quanto ao 

atendimento dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 

pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

A PNRS evidencia as principais responsabilidades do gerador de resíduos e 

favorece uma visão sistêmica, que abrange diversas variáveis ambientais. A PNRS 

fundamenta-se no compartilhamento de responsabilidades da geração até a destinação 

final, na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida e no direito da sociedade à 

informação e controle social, além de estimular a cooperação entre governo, empresas e 

sociedade. 

Nesse sentido, este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

(PGRSU) define procedimentos e instruções voltadas à correta segregação, coleta, 

classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, reutilização, reciclagem, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

A partir da definição das diretrizes de gerenciamento ambientalmente adequado 

dos resíduos gerados no empreendimento, e determinação das estratégias de controle e 

monitoramento dos processos produtivos, evita-se descartes inadequados que possam 

gerar poluição ao meio ambiente e acarretar prejuízos à saúde pública. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

• Implementar um sistema de gestão e gerenciamento para minimizar e mitigar os 

possíveis impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos urbanos no Aterro 

Sanitário de Remígio/PB; 

• Elaborar ações que venha a reduzir a geração de resíduos; 

• Reaproveitar ou reciclar o máximo de resíduos possível; 

• Dispor corretamente todos os resíduos gerados. 
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2. METODOLOGIA 

 

Considerando a natureza a que se destina o empreendimento, percebe-se que os 

resíduos sólidos envolvidos no seu processo de operação estão relacionados tanto ao 

recebimento dos resíduos a serem dispostos no aterro sanitário, como aos resíduos 

produzidos pelo próprio empreendimento, decorrente da rotina operacional do aterro. 

Sendo assim, visando o aumento da vida útil do aterro e a diminuição da 

exploração dos recursos naturais, será priorizado o reaproveitamento ou reciclagem do 

máximo possível do volume de resíduos recebido no aterro, buscando-se dispor nas 

células apenas os rejeitos ou resíduos que não tiverem possibilidade de reciclagem ou 

tratamento. 

Para atendimento dos 20 (vinte) municípios previstos no projeto, o 

empreendimento recepcionará uma média de resíduos diária de 221 toneladas. 

Do volume total de resíduos, 70% (2.587.866,89 m³) serão dispostos nas células 

do Aterro Sanitário de RSU. Considerando a maior geração de resíduos por dia, o qual 

ocorrerá para o horizonte de 35 anos (257,5 toneladas/dia), tem-se que aproximadamente 

30% (77, 3 toneladas/dia) desses materiais serão potencialmente recicláveis. 

Para isso, o Aterro Sanitário de Remígio contará com unidade de triagem dos 

resíduos sólidos para separação dos resíduos recicláveis. O galpão de triagem e 

reciclagem será o ambiente onde, após a recepção e a segregação dos resíduos recicláveis, 

os materiais de valor econômico serão armazenados temporariamente para posterior 

processo de reciclagem, o que possibilitará a economia circular destes materiais. 

Já os resíduos orgânicos serão encaminhados para a unidade de compostagem para 

transformação desse resíduo em composto que poderá ser comercializado. O 

empreendimento receberá resíduos orgânicos de grandes geradores (supermercados, 

feiras públicas, centrais de abastecimento e outros), os quais serão destinados para o pátio 

de compostagem. 

Para os resíduos de construção civil, o aterro contará com unidade especializada 

que fará o tratamento do resíduo para reaproveitamento e comercialização. Os resíduos 

da construção civil, após registrados na entrada do empreendimento, serão deslocados até 

o pátio de triagem para serem avaliados através de uma vistoria, visando identificar 

materiais possivelmente contaminantes e/ou resíduos potencialmente recicláveis, os quais 
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serão removidos. Após os processos supracitados, somente os resíduos Classe A serão 

reservados numa área separada, uma vez que a destinação desses resíduos não deve 

ocorrer nas células do aterro sanitário de RSU. 

Como resultado, com o prévio desvio de grande parte da matéria orgânica, será 

possível minimizar a formação de chorume no maciço de resíduos, reduzindo o risco 

ambiental, e com o desvio dos recicláveis, será prolongada a vida útil do aterro, 

assegurando condições adequadas para todas as comunidades envolvidas, por um prazo 

ainda maior. 

Toda essa estrutura de tratamento dos resíduos sólidos será aproveitada também 

para o manejo dos resíduos sólidos gerados na rotina operacional do aterro. Destaca-se 

que se busca prioritariamente ações que busquem a não geração de resíduos, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, ou esgotadas essas 

possibilidades, a disposição final nas células do aterro sanitário. 

Sendo assim, o gerenciamento dos resíduos deve atender as seguintes premissas: 

• Não geração: avaliação sobre a real necessidade de execução de ações 

que geram resíduos; 

• Redução: mudanças nos procedimentos, substituição dos materiais 

utilizados e alterações tecnológicas que visem reduzir a geração de 

resíduos; 

• Reutilização: reuso de produtos, substituição de itens descartáveis por 

reutilizáveis, dentre outras medidas que promovem a utilização de um 

item mais de uma vez, diminuindo a geração dos resíduos; 

• Reciclagem: reaproveitamento do resíduo que não serve mais para o 

processo, com transformações, de modo a atribuir características para 

que se torne novamente matéria-prima ou produto. 

A adoção dessas premissas, além de contribuir com o meio ambiente, reduz os 

custos com a disposição dos resíduos.  

Ressalta-se que os resíduos passíveis de serem dispostos no aterro são apenas 

aqueles com características domiciliares. Os resíduos perigosos, como lâmpadas, pilhas 

e baterias, serão acondicionados em bombonas separadas e encaminhados para empresas 

especializadas e licenciadas.  
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Quanto os resíduos a serem gerados durante a instalação do empreendimento, 

como esses serão predominantemente resíduos da construção civil (RCC), deverá ser 

elaborado plano específico.  

 

2.1 Fontes de geração dos resíduos 

 

Os resíduos a serem produzidos pelo Aterro Sanitário terão como fonte geradora, 

principalmente, os seguintes locais:  área administrativa, onde se prevê a geração de 

resíduos de papel, papelão e plásticos; banheiros, onde o principal tipo de resíduo será 

papel higiênico; refeitório, onde serão gerados resíduos orgânicos, provenientes dos 

restos de alimentos e também embalagens; áreas externas, onde serão gerados resíduos 

provenientes da varrição de acessos e podas provenientes da área paisagística.  

 

2.2 Classificação dos resíduos 

 

Os resíduos serão classificados de acordo com a ABNT NBR 10.004/2004, que 

classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública.  

De acordo com a NBR 10.004/2004 dentre os resíduos gerados podemos destacar 

os da Classe II A (resíduos orgânicos não recicláveis), como restos de comida, ossos e 

cascas; os da Classe II B (resíduos inorgânicos recicláveis), quais sejam metais, plásticos, 

vidros e papéis recicláveis limpos e secos, e os da Classe I (resíduos perigosos), como 

lâmpadas, pilhas e baterias diversas. 

Após classificação, serão identificados, coletados e segregados, de acordo com a 

sua classificação. 

 

2.3 Segregação 

 

Os resíduos sólidos gerados no empreendimento serão segregados de acordo com 

as classes a que pertencem, segundo a prévia classificação. 
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Esta etapa visa segregar os resíduos levando em consideração a compatibilidade 

entre eles, de modo a evitar reações indesejadas e contaminação dos resíduos passíveis 

de reaproveitamento ou reciclagem. 

Para isso serão utilizados coletores identificados em conformidade com o código 

de cores estabelecido na Resolução CONAMA nº 275/2001, exemplificado na Figura a 

seguir. Destaca-se que os sacos plásticos também devem possuir identificação que 

permita a correta segregação. 

 

Figura 1 – Exemplo de coletores de resíduos sólidos com a padronização das cores 

 

Fonte: https://www.i9ce.com.br/arquivos/uploads/2021/03/coleta-seletiva.png 

 

2.4 Coleta dos resíduos sólidos 

 

A coleta dos resíduos será realizada diariamente com a utilização de coletores 

adequados, visando a manutenção da organização e limpeza dos ambientes. A realização 

desta etapa de forma adequada facilita a execução das etapas subsequentes.  

Serão levados em consideração as recomendações constantes na ABNT NBR 

13.463/1995 – Coleta de Resíduos Sólidos.  

 

2.5 Manuseio dos resíduos  

 

O manuseio dos resíduos deverá ser realizado por equipe devidamente qualificada 

e treinada, sendo indispensável a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – 
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EPI’s adequados as atividades a serem realizadas, a exemplo de: luvas, botas, máscara 

respiratórias e óculos de proteção. 

 

2.6 Acondicionamento  

 

O acondicionamento dos resíduos ocorrerá de maneira compatível com o 

armazenamento, transporte e disposição final, em local protegido, estando os resíduos 

devidamente identificados. 

O local deve ser seguro e protegido, contar com ventilação, cobertura, pisos e 

paredes impermeáveis, que não permitam o contato do possível vazamento de lixiviados 

para o solo.  

Os tambores destinados ao acondicionamento dos resíduos devem ser de material 

compatível com o resíduo depositado, apresentar resistência física a pequenos choques, 

sendo recomendados recipientes constituídos de material rígido, com cantos 

arredondados e tampas de vedação, de forma a não permitir vazamentos e permanecer 

fechado. 

Os sacos plásticos coletores terão duas cores: preto para a classe II A (resíduos 

orgânicos não recicláveis) e branco transparente para a classe II B (inorgânicos e papéis 

recicláveis). Os resíduos perigosos (classe I) deverão ser acondicionados diretamente nos 

coletores apropriados. 

 

2.7 Transporte dos resíduos 

 

Considerando que a área de disposição é interna ao empreendimento, o processo 

de transporte dos resíduos torna-se simplificado, podendo serem utilizados carrinhos de 

mão, jericas etc. 

 

2.8 Disposição final dos resíduos 

 

Os rejeitos e resíduos os quais foram esgotadas as possibilidades de reutilização ou 

reciclagem serão dispostos nas células do aterro sanitário.  
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Como forma de orientar a adequada execução dos procedimentos relacionados a 

execução deste PGRSU o empreendimento deve contar com profissional de nível superior 

com expertise na área para orientação aos colaboradores responsáveis pelo trabalho 

operacional, devendo serem realizados treinamentos periódicos e acompanhamento do 

desempenho do programa a partir da elaboração de relatórios. 

 

 

3. CRONOGRAMA 

 

A execução desse programa se dará durante todo período de operação do aterro, 

incluindo as atividades apresentadas no cronograma a seguir. 

 

Quadro 1 – Cronograma anual de execução do Programa de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Atividade 
Tempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realização de treinamentos   x   x   x   X 

Elaboração de relatórios de 

acompanhamento do desempenho do 

programa      x      X 

 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

A partir da execução deste programa espera-se alcançar os objetivos propostos, 

principalmente a redução na geração de resíduos no empreendimento e a sensibilização 

dos colaboradores sobre a importância desse assunto, objetivando a minimização dos 

impactos ambientais negativos.  

Ressalta-se que este PGRSU deverá ser atualizado quando da operação do 

empreendimento, caso haja alguma mudança nos processos ou serviços que impactem na 

geração de resíduos sólidos.  
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5. ENTIDADES E PÚBLICO ALVO 

 

• Empreendedor; 

• Colaboradores; 

• Empresas terceirizadas;  

• Órgãos Ambientais; 

• Sociedade civil. 

 

6. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

 

A implementação deste programa é de responsabilidade do empreendedor e poderá 

ser executada pela Alfa Consultoria Ambiental e Projetos de Engenharia e empresas 

terceirizadas. 

 O custo previsto para execução deste programa está associado ao custo total 

previsto para a operação do empreendimento. 
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