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APRESENTAÇÃO 

O Programa de Fechamento, Encerramento e Impermeabilização Superficial do 

Aterro Sanitário a ser construído no município de Remígio/PB apresenta os critérios a 

serem observados durante a desativação desse empreendimento e indica as condições nas 

quais o aterro sanitário será dado como encerrado, como será a impermeabilização 

superficial e qual uso futuro previsto para a área, além dos cuidados a serem mantidos 

após o encerramento da operação do empreendimento, tais como o controle e 

monitoramento ambiental. 

Este documento foi elaborado levando em consideração as recomendações 

constantes nas normas da ABNT, em especial a NBR 8419/1992 e a NBR 13896/1997, 

os critérios existentes na legislação brasileira e os conhecimentos apresentados na 

literatura científica.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os aterros sanitários possuem um período de uso limitado decorrente da 

capacidade física para a disposição de resíduos, estando o encerramento de um aterro 

sanitário associado ao término dessas atividades.  

Porém, mesmo após o encerramento do empreendimento, os resíduos aterrados 

continuam em processo de degradação, gerando líquidos percolados e biogases 

contaminantes, além de movimentos de diferentes naturezas no interior do maciço de 

resíduos, o que torna indispensável o acompanhamento da área até a estabilização do 

resíduo. 

Um aterro sanitário só deve ser considerado fechado quando estiver estabilizado 

do ponto de vista geotécnico, químico e biológico, não oferecendo riscos à saúde pública 

e ao meio ambiente, possibilitando a devida recuperação e uso futuro da área do 

empreendimento. 

Para isso, existe um conjunto de atividades que buscam um cenário de transição 

sustentada, que objetivam minimizar os impactos ambientais negativos da utilização da 

área do aterro por todo o período de operação e maximizar os benefícios do encerramento 

das atividades do empreendimento, buscando a reinserção da área na paisagem local. 

Nesse sentido, o Programa de Fechamento, Encerramento e Impermeabilização 

Superficial do Aterro Sanitário contempla as ações necessárias para o adequado 

encerramento das atividades operacionais de disposição final dos resíduos sólidos no 

Aterro Sanitário, a configuração projetada do ambiente do empreendimento, as atividades 

necessárias ao condicionamento da cobertura final das células de resíduos com solos e 

vegetação, os sistemas de tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e seus devidos 

monitoramentos, a recuperação ambiental da área e a proposição de uso futuro da área do 

empreendimento. 

 

1.1. OBJETIVOS 

• Promover o isolamento do maciço de resíduos, evitando a liberação de 

efluentes líquidos e gasosos para o solo, os corpos hídricos e a atmosfera; 

• Realizar a manutenção da área do empreendimento; 

• Alcançar a estabilidade física, química e biológica da área; 

• Recuperar a área degradada pelo empreendimento; 
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• Monitorar os parâmetros relacionados à recuperação da área; 

• Possibilitar o processo de sucessão ecológica na área em processo de 

recuperação; 

• Integrar a área do empreendimento à paisagem local, evitando o impacto 

visual. 

 

2. METODOLOGIA 

O início da execução deste programa se dará com o encerramento do recebimento 

dos resíduos sólidos urbanos, o que está previsto para ocorrer no ano de 2056, 

considerando a previsão de vida útil do aterro pelos próximos 35 (trinta e cinco) anos, 

iniciando-se em 2021. 

Do volume total de resíduos, cerca de 2.587.866,89 m³ serão dispostos nas células 

do Aterro Sanitário de RSU, considerando o percentual de 70% em relação ao volume 

total dos resíduos. Foram projetadas 5 (cinco) células com capacidade de acumulação de 

resíduos de até 25 metros de altura, garantindo a disposição de 529.698,00 m³ de resíduos 

sólidos urbanos, em cada célula, ao completar a altura acima do nível do solo. Cada 

trincheira (célula) terá aproximadamente 30.000,00 m² (200 x 150 m) de base maior e 

26.600,00 m² (190 x 140 m) de base menor, respeitando a proporção de 1:1 do talude e 

uma profundidade de 5 metros. Cada trincheira será dividida em 5 sub-células acima do 

terreno natural. 

A metodologia a ser adotada para o fechamento deste aterro será baseada na 

ABNT-NBR 13896/1997 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, 

implantação e operação, que contempla quais atividades devem ser executadas após o 

encerramento do aterro sanitário: 

• Monitoramento das águas subterrâneas, por um período de 20 anos após o 

fechamento da instalação. Este período pode ser reduzido, uma vez constatado o término 

da geração de líquido percolado, ou então estendido caso se acredite ser insuficiente. 

• Manutenção dos sistemas de drenagem e de detecção de vazamento de 

líquido percolado até o término da sua geração. 

• Manutenção da cobertura de modo a corrigir rachaduras ou erosão. 
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• Manutenção do sistema de tratamento de líquido percolado, se existente, 

até o término da geração desse líquido ou até que esse líquido (influente no sistema) 

atenda aos padrões legais de emissão. 

• Manutenção do sistema de coleta de gases (se existente) até que seja 

comprovado o término de sua geração. 

Destaca-se que este programa de fechamento estará associado aos demais 

programas ambientais propostos para o empreendimento, principalmente os 

monitoramentos ambientais e geotécnicos. Logo, o desenvolvimento adequado da gestão 

ambiental do empreendimento durante toda a sua instalação e operação é um fator 

essencial para o pleno desenvolvimento deste programa. Nesse sentido, a análise 

integrada do acompanhamento de todas as variáveis relacionados ao empreendimento 

contribui para evitar problemas ambientais, sociais e econômicos. 

Após o encerramento da disposição dos resíduos sólidos urbanos nas células, será 

realizada a cobertura impermeável superior sobre a última camada de resíduos, quando a 

célula for encerrada, buscando-se evitar a exposição dos resíduos, controlar o fluxo dos 

gases e dificultar a infiltração das águas pluviais, minimizando a geração de percolados. 

Boscov (2008) apresenta a proposição do seguinte perfil de um aterro na sua fase 

de encerramento (Figura 1): 

 

Figura 1 – esquema de um perfil de aterro na sua fase de encerramento 

 

Fonte: BOSCOV, 2008 
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A argila e a geomembrana são utilizadas para promover a impermeabilização, 

devendo ser prevista a drenagem dos líquidos e gases para o encaminhamento aos devidos 

tratamentos. A concepção utilizada será a mesma já utilizada no aterro. A drenagem da 

água de infiltração reduz a geração de percolados, consequentemente, diminui as pressões 

neutras no maciço. 

 A camada de solo de cultivo é o meio onde a cobertura vegetal se estabelecerá, 

por isso sua espessura e características devem ser compatíveis com as espécies vegetais 

a serem cultivadas, que atuarão no auxílio da fixação desse solo.  

Nesse sentido, a revegetação da área apresenta as vantagens de servir como 

elemento de proteção do solo contra a erosão hídrica e eólica, evitando a perda desse 

material. A vegetação também melhora a qualidade do solo no sentido de promover sua 

estruturação e melhorar a fertilidade, seja pela deposição da serrapilheira ou 

favorecimento da biota do solo.  

No processo de revegetação da área, são adequadas espécies pioneiras, devido ao 

estabelecimento rápido das raízes e pelo motivo delas germinarem e se desenvolverem 

bem em pleno sol, criando condições favoráveis para o desenvolvimento de espécies mais 

exigentes. Em um aterro sanitário não são recomendadas espécies de raízes profundas, 

pois podem ocasionar problemas de recalque, rupturas e instabilidade do maciço, caso 

não seja utilizada uma camada de solo compatível com a exigência da espécie 

(ALBERTE; CARNEIRO; KAN, 2005). 

Por isso, serão utilizadas gramíneas, podendo também serem utilizadas 

leguminosas. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária destaca o êxito na interação 

planta-rizóbio-fungos micorrízicos, que permite um rápido crescimento das espécies, 

independentemente da disponibilidade de nitrogênio no solo, promovendo uma rápida 

cobertura do solo e melhorando sua qualidade. A realização de cobertura vegetal herbácea 

em solo exposto, com espécies potencialmente aptas, tende a acelerar o processo de 

regeneração natural. 

Preferencialmente, devem ser utilizadas espécies nativas, principalmente as 

oriundas da própria região, em razão das necessidades da espécie com relação a água, 

luminosidade e fertilidade do solo, uma vez que já estarão habituadas às condições 

ofertadas pelo meio. 
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De acordo com Carvalho (2016) as espécies nativas da Caatinga Senna uniflora, 

Raphiodon echinus, Sida galheirensis, Tridax procumbens, Tephrosia purpurea, 

Mesosphaerum suaveolens, Diodella teres, Waltheria rodundifolia, Glinus radiatus e 

Herissantia crispa apresentam potencial para uso como cobertura vegetal em áreas 

degradadas, com potencial para uma eficiente cobertura de solos expostos. Assim, o 

plantio dessas espécies pode também iniciar os processos de regeneração natural da área 

impactada, seja pela dispersão facilitada, pela fixação de nitrogênio e pela proteção dos 

solos. 

Antes da revegetação deverá ser levado em consideração que o solo da área de 

implantação do projeto deve ter uma boa fertilidade, um PH ideal e presença suficiente 

de teor de matéria orgânica. 

Caso seja necessária a aquisição de mudas, caso o aterro não venha a instalar um 

viveiro próprio, deve-se optar por viveiros do Instituto Brasileiro de Florestas - IBF e/ou 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. 

O estabelecimento da vegetação deve ser acompanhado para avaliação da 

necessidade de manutenção e nova semeadura ou plantio, avaliação da possibilidade de 

toxidez, doença e pragas, competição com outras espécies ou problemas com o solo.  

A área do aterro sanitário deverá ser isolada em todo o seu entorno. Nesse sentido, 

é prevista a colocação de placas de identificação do empreendimento e informativas da 

proibição de entrada no local. Além da manutenção do isolamento da área com cerca e 

uma cortina arbórea, com o uso de espécies nativas e manutenção da vegetação existente. 

De acordo com Alves (2010) a utilização de áreas de antigos aterros sanitários 

para a construção de edificações é um risco, sendo uma possibilidade de uso sua utilização 

como parques públicos destinados ao lazer. Porém, é preciso tratar com cautela o uso 

futuro de áreas de destinação de resíduos sólidos, visto que, até que se complete a 

decomposição de resíduos, a área pode apresentar instabilidade geotécnica, além do risco 

de exposição à possíveis vazamentos de gases e percolados. 

Nesse sentido, a área do aterro sanitário objeto deste programa será destinada à 

conservação ambiental e manutenção paisagística. Com isso, a revegetação da área 

promoverá a integração paisagística do terreno, contribuindo com a sucessão ecológica 

para manutenção da fauna e flora nativas. 
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3. CRONOGRAMA 

Considerando que o empreendimento é composto por Aterro Sanitário de 

Resíduos Sólidos Urbanos,  Aterro de Reservação dos Resíduos da Construção Civil,  

Central de Triagem e Reciclagem e Sistema de Compostagem, existe a possibilidade de 

o serviço de recebimento dos resíduos sólidos domiciliares urbanos a serem dispostos nas 

células ser finalizado, devido ao exaurimento da área disponível para aterramento dos 

resíduos, mas o empreendimento continuar operando as demais unidades relacionadas aos 

resíduos da construção civil, recicláveis e orgânicos, situação semelhante a que ocorreu 

no Aterro Sanitário de Belo Horizonte. 

O Quadro 1 apresenta o cronograma para a consolidação do Programa de 

Fechamento, Encerramento, Impermeabilização Superficial e Recuperação da Área 

Degradada do Aterro Sanitário em questão. 

 

Quadro 1 – Cronograma de execução do Programa de Fechamento, Encerramento, 

Impermeabilização Superficial e Recuperação da Área Degradada  

Atividade 
Tempo (meses) 

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

Execução das camadas de 

impermeabilização das células x x x x         

Instalação dos sistemas de drenagem 

superficiais x x x x         

Execução da camada de solo de cultivo  x x x x        

Seleção das espécies vegetais e 

obtenção das mudas  x x x x        

Preparação do solo para cultivo   x x x        

Cultivo   x x x        

Acompanhamento da recuperação    x x x x x x x x x 

 

Após consolidado o processo de revegetação deve haver uma supervisão contínua 

das espécies inseridas na área para avaliação da adaptabilidade, atendimento aos objetivos 

propostos e correções.  

O trabalho de recuperação não se encerra após o fechamento de um aterro 

sanitário, mas perdura por muitos anos através do monitoramento contínuo de diversos 

índices, necessários para identificar eventuais falhas nos processos de recuperação. A 
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priori, o monitoramento das águas subterrâneas ocorrerá por um período de 20 anos após 

o fechamento da instalação; a manutenção dos sistemas de drenagem, de detecção de 

vazamento de líquido percolado, de tratamento de líquido percolado e do sistema de 

coleta de gases, ocorrerá até o término da sua geração. 

Considerando a integração deste programa de fechamento com os demais 

programas de monitoramento ambiental, o acompanhamento do processo de recuperação 

do empreendimento será compatibilizado com os cronogramas previstos nos demais 

planos e a periodicidade dos serviços poderá ser reavaliada em função dos resultados que 

serão obtidos nesse processo, a partir dos relatórios gerados por profissionais habilitados. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

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

principalmente a estabilização física, química e biológica da área. Com o isolamento do 

maciço de resíduos e restabelecimento da vegetação, busca-se minimizar os impactos 

ambientais decorrentes da atividade desempenhada pelo empreendimento, promovendo a 

proteção dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida da população. 

 

5. ENTIDADES E PÚBLICO ALVO 

• Empreendedor; 

• Colaboradores; 

• Empresas terceirizadas;  

• Instituições de Ensino e Pesquisa;  

• Órgãos Ambientais; 

• Sociedade civil. 

 

 

6. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

Considerando os dados apresentados no Estudo sobre os Aspectos Econômicos e 

Financeiros da Implantação e Operação de Aterros Sanitários, elaborado pela Associação 

Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE), e a capacidade de 
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recebimento de resíduos do aterro sanitário em questão, o custo estimado nas etapas de 

encerramento e pós encerramento do aterro é de R$ 5.130.519,14. 

Levando em consideração o lapso temporal até a execução de todos os serviços 

descritos neste documento, sugere-se que o orçamento previsto seja atualizado para se 

adequar ao reajuste de preços dos serviços e materiais. 

A implementação deste programa é de responsabilidade do empreendedor e poderá 

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

terceirizadas. 
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