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APRESENTAÇÃO 

O Programa de Manutenção das Cercas e Portões do Aterro Sanitário a ser 

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

durante a implantação e o monitoramento do isolamento do empreendimento, objetivando 

avaliar as condições de impedindo do acesso não autorizado ao Aterro Sanitário.  

Este documento foi elaborado levando em consideração as recomendações 

constantes nas normas da ABNT, em especial a NBR 13.896/1997, os critérios existentes 

na legislação brasileira e os conhecimentos apresentados na literatura científica.  

 

 

.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Aterro Sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 

sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, 

sendo um método que utiliza os princípios de engenharia (impermeabilização do solo, 

cercamento, sistema de drenagem de gases, águas pluviais e lixiviado) para confinar os 

resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-o com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a 

intervalos menores, se necessário. 

Desta forma, toda a área que abrigará o aterro sanitário deverá ser cercada para 

definir, principalmente seus limites físicos e impedir o acesso de animais domésticos e 

pessoas não autorizadas à área de operação. Além do cercamento, em virtude de 

exigências ambientais, faz-se necessário um cortinamento vegetal, que tem por objetivo 

reter poeiras resultante da operação do Aterro Sanitário, bem como reduzir o impacto 

visual e a propagação de odores nas áreas vizinhas ao aterro. 

Senso assim, o aterro sanitário contará com todos os sistemas e instalações 

necessárias a sua adequada operação e controle técnico e ambiental em atendimento a 

legislação e normas técnicas vigentes. Portanto, como unidades de proteção e segurança 

do aterro, serão implantadas cerca em todo o perímetro e muro em alvenaria na parte 

frontal, ou seja, na entrada do aterro sanitário.  

 

2. OBJETIVOS 

• Descrever a implantação das cercas e portões; 

• Apresentar a periodicidade de manutenção.  

 

3. METODOLOGIA 

A cerca a ser construída terá estacas de concreto com ponta virada e 2,60m de 

comprimento, espaçada a cada 2,50m e assentadas sobre fundação em pedra calcária 

(concreto ciclópico) nas dimensões (0,50m x 0,25m x 0,25m) e traço 1: 3: 5 (cimento, 

areia grossa, pedra calcária). No local onde haja esquina na cerca, será necessária a 

colocação de uma estaca de reforço junto à que fica na esquina. A cerca terá 8 fiadas de 

arame farpado nacional galvanizado ou arame liso e fixado nas estacas usando arame 
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galvanizado nº 16 BWG, contadas a partir da mureta em alvenaria de ½ vez, com 60 cm 

de altura da cota do terreno. 

Os portões de entrada e saída do Aterro Sanitário estão instalados antecedendo ao 

pórtico que fica localizado na estrada de acesso. Os portões possuem 2 metros de altura e 

largura de 3,40 metros. As manutenções das cercas e portões possibilitarão que estes 

dispositivos de segurança sejam mantidos em perfeitas condições, impedindo assim o 

acesso não autorizado ao Aterro Sanitário, mesmo após o encerramento. No perímetro da 

do empreendimento será instalada cerca e na entrada existirá uma placa identificando a 

empresa e a finalidade da mesma. A frequência de inspeção será trimestral (Manutenção 

dos portões e da cerca de isolamento).   

Além disso, o empreendimento contará com o Cinturão verde. De acordo com a 

NBR 13.896 é necessário manter uma área não edificada de, no mínimo, 10 metros ao 

redor do perímetro do terreno a ser utilizado, bem como manter uma cerca viva de modo 

a preservar os transeuntes do impacto visual e de possíveis odores oriundos do maciço de 

resíduos. As árvores utilizadas serão de grande porte e de preferência nativas.  

 

4. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

Este programa deverá ser executado por professionais da construção civil e 

operadores do Aterro Sanitário, Auxiliares de Campo e locação de veículos.  Os materiais 

necessários a execução da metodologia proposta consiste em: estaca de concreto, arame 

farpado, espécies vegetais nativas e o exóticas.  

 

5. CRONOGRAMA 

O monitoramento da estrutura de isolamento será trimestral. Este programa será 

executado durante toda a vida útil do aterro e também após o seu encerramento, seguindo 

a frequência estabelecida de 3 meses.  

Quadro 1 – Cronograma de execução do Programa de Monitoramento das Cercas 

e Portões.  

Atividade 
Tempo (meses) 

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

Monitoramento das Estruturas de 

Isolamento   X   X   X   X 

relatórios de monitoramento   X   X   X   X 
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6. RESULTADOS ESPERADOS  

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

principalmente quanto ao total isolamento do empreendimento e segurança.   

 

7. ENTIDADES E PÚBLICO ALVO 

• Empreendedor; 

• Colaboradores; 

• Empresas terceirizadas;   

• Órgãos Ambientais; 

• Sociedade Civil. 

 

8. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

A partir de pesquisa mercadológica relacionada ao setor, o custo previsto para 

execução deste programa é de aproximadamente 35.198,00 reais. Levando em 

consideração que o empreendimento ainda não iniciou sua instalação e até que obtenha 

licença de operação, ressalta-se que o tempo decorrido pode impactar em mudanças no 

orçamento previsto para execução deste 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. 
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