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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente programa contém as definições, diretrizes e procedimentos para a adequada 

execução da implantação paisagística do Projeto do Aterro Sanitário em Remígio/PB, bem como do 

Plano de Recuperação Paisagística pós-desativação da área, sendo parte integrante dos projetos do 

empreendimento. 

O projeto do Aterro Sanitário foi dimensionado para vida útil de 35 (trinta e cinco) anos, com 

capacidade de atendimento à demanda de 20 municípios. Contempla a construção de 05 (cinco) 

trincheiras (células), com escavação a uma profundidade média de 05 metros, com recepção diária de 

221 toneladas de resíduos. Além das células de tratamento, estão previstas áreas de compostagem, 

triagem e tratamento de resíduos recicláveis comuns ou de construção civil (RCC). O projeto de 

arquitetura prevê edificações de apoio, tais como Administração, oficina e guarita, com área de 

pesagem de caminhões. 

Quanto ao paisagismo, se faz necessário apresentar estratégias para seleção e implantação das 

espécies vegetais do empreendimento em operação, bem como do plantio de áreas remanescentes 

após a desativação do Aterro Sanitário, com fins de recuperação da área. 

 

 

 

2. PLANO DE CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA – IMPLANTAÇÃO 

 

2.1. DEFINIÇÃO 

 

Consiste no plano de implantação do paisagismo do empreendimento, contemplando os 

objetivos, diretrizes e etapas a serem cumpridas na escolha das espécies vegetais que serão plantadas 

nas áreas verdes do empreendimento. 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

São objetivos da conservação paisagística do empreendimento 

• Valorizar as características ambientais da área, selecionando espécies nativas ou de 

baixo impacto ambiental; 

• Promover um microclima agradável à utilização humana do espaço, contribuindo para 

o conforto térmico e para a adaptação bioclimática do empreendimento.  

• Promover melhorias estéticas ao espaço construído; 

•  
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2.3. JUSTIFICATIVA 

 

Uma vez que interfere na paisagem, alterando-a, a implementação do plano de conservação 

paisagística contribui para amenizar a ação da natureza – sobretudo o clima – e suas interações com o 

ambiente construído, tais como a insolação, a ventilação, a umidade do ar, a erosão, a poluição 

sonora, dentre outros fatores ambientais. De igual forma, a adoção de vegetação integrada à paisagem 

e às construções vem trazer melhoria em termos de Conforto Ambiental que, segundo Schmid (2005) 

está relacionado ao esforço ou trabalho metabólico de adaptação humana às variáveis ambientais, 

como temperatura, umidade relativa do ar e pressão sonora, no ambiente construído urbano ou na 

edificação. 

 

2.4. METODOLOGIA 

 

Para implantação do Plano de Conservação Paisagística, são necessárias as seguintes etapas 

• Reconhecimento e caracterização da área 

O empreendimento está localizado em estrada vicinal de acesso à PB 127, próximo ao trecho 

que cruza a BR 104, no perímetro do município de Remígio/PB. Observou-se que a área possui pouca 

vegetação expressiva, típica do Bioma Caatinga, o qual está presente em parte do estado da Paraíba, 

sendo considerado o principal ecossistema da Região Nordeste em virtude da associação com o clima 

semiárido. 

No entorno do empreendimento ocorrem tipologias vegetais como i) áreas agriculturáveis com 

cobertura herbácea e poucas expressões de porte arbustivo, a exemplo de pastagens, e ii) vegetação 

arbórea pouco expressiva, hiperxerófila, com espinhos e aspecto leve, em geral caducifólias para 

adaptação à aridez. 

• Adequação do plano à legislação incidente 

Quanto a legislação incidente, cabe observar as normas brasileiras pertinentes aos aterros 

sanitários, as quais foram consideradas no dimensionamento e concepção do sistema de tratamento, 

além de questões específicas sobre o tipo de solo, tais como a NBR 10703 (ABNT, 1989), NBR 8419 

(ABNT, 1992) e NBR 13896 (ABNT, 1997).  

• Compatibilização do plano com a topografia do sítio 

Sempre que possível, o plano deverá aproveitar a topografia natural do terreno ou adequar-se à 

topografia projetada pela arquitetura, de modo a contribuir com a proteção do solo contra erosões.  

• Elaboração do projeto de plantio 

Em havendo vegetação significativa existente no local, seja por porte, expressividade ou 

espécie, esta deverá ser incorporada ao plano. Deve-se respeitar as distâncias mínimas entre espécies a 

serem plantadas, observando a projeção do crescimento futuro da espécie em relação ao caule (quando 

existente) e à copa. 

O projeto de arquitetura e urbanismo compreende a área de 45.424,28m², da qual 12984,97m² 

(28,58%) corresponde a área permeável objeto do plantio de espécies vegetais. A Figura 01 apresenta 

a distribuição das áreas permeáveis no projeto, na cor verde. 
Figura 01 – Implantação da arquitetura, com as áreas permeáveis destacadas (em verde). 
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Com base na implantação do projeto, são sugeridas as espécies vegetais listadas no Quadro 01.   

 

 

 
Quadro 01 – Indicação das espécies vegetais do Plano de Conservação Paisagística. 

 
• Execução do projeto 

 

A Terraplenagem, a Drenagem, a Iluminação e os demais elementos 

do Plano devem ser elaborados junto com os projetos similares do 

mesmo empreendimento, e compatibilizados às demais disciplinas envolvidas, inclusive a arquitetura 

e as instalações, as quais deverão prever os mecanismos necessários à irrigação. Recomenda-se que as 

correções do solo, quando necessárias, 

sejam realizadas conforme os critérios de preservação ambiental. 
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2.5. PÚBLICO ALVO 

 

O Plano compreende os trabalhadores envolvidos na fase de implantação e operação do Aterro 

Sanitário, bem como o empreendedor, as instituições de Ensino e Pesquisa, as empresas terceirizadas 

à atividade e os Órgãos Públicos. 

2.6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que o empreendimento, após a implantação do Plano de Conservação Paisagística, 

contemple um local de integração às condições locais da paisagem natural e antrópica, minimizando 

seu impacto ambiental e causando desconforto mínimo aos habitantes da vizinhança.  

2.7. CRONOGRAMA 

 

Recomenda-se a execução deste plano de forma integrada à fase de instalação do Aterro 

Sanitário e execução das edificações (arquitetura), em prazo não superior a 12 meses.  

 

 

3. PLANO DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA PÓS-DESATIVAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

 

3.1. DEFINIÇÃO 

 

Trata-se do programa de ações a serem realizadas para recuperação das repercussões ambientais 

da implantação do projeto, tais como variações de temperatura pela mudança de microclima, o 

equilíbrio geotécnico do corpo do aterro sanitário, e os critérios necessários ao aproveitamento da área 

para outras funções, quando possíveis. De acordo com a NBR 10703 (ABNT, 1989), pode-se inferir a 

recuperação do solo como “o processo de manejo no qual são criadas condições para que uma área 

perturbada seja adequada a novos usos”, enquanto reabilitação do solo é a forma de recuperação em 

que uma área perturbada é adequada a um uso determinado e novo, ou àquele de antes da perturbação, 

segundo projeto prévio”. 

Em um aterro sanitário, os resíduos tratados e dispostos estão sujeitos aos processos de 

decomposição microbiológica que gera efluentes gasosos e líquidos durante todo o tempo de 

operação. Ou seja, a intervenção que visa estabelecer o encerramento e remediação da atividade 

deverá ser feita a fim de minimizar os impactos ambientais e sanitários gerados, evitando a criação de 

novos impactos.  
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3.2. OBJETIVOS 

 

Propor, por meio da revegetação, uma intervenção que permita o alcance das condições de 

estabilidade física, química e biológica do solo anteriores à operação do empreendimento, auxiliando 

no processo ecológico de retorno da fauna e da flora nativas, permitindo uma nova forma de utilização 

para a área de forma integrada aos demais planos de monitoramento do empreendimento.  

3.3. JUSTIFICATIVA 

Imediatamente após o encerramento da operação do aterro, a área ainda não possui condições 

ambientais de uso devido à erosão, à desestabilização dos taludes e ao comprometimento das áreas 

situadas a jusante do aterro. De acordo com Boscov (2008), o perfil de um aterro em operação possui 

camada de solo de cultivo pouco espessa, condição que requer a definição de espécies vegetais que 

atuem como fixadoras do solo como parte das ações de recuperação. Com base nisso, se faz 

necessária a implantação de uma camada de cobertura final de aproximadamente 0,60 m de espessura, 

além do plantio de árvores de pequeno e médio porte que possuam condições de resistência às altas 

temperaturas.  

Ainda, o plano de recuperação paisagística deverá integrar-se aos demais planos de 

monitoramento, tais como os gases e percolados, pois os gases gerados promovem risco de explosões 

e de instabilidade nos taludes do aterro e, por sua vez, o percolado poderá causar contaminação no 

manancial subterrâneo. 

 

3.4. METODOLOGIA 

 

Para adequada recuperação por revegetação da área após encerramento da operação do Aterro 

Sanitário, deverão ser seguidas as etapas 

• 1 – Recuperação de uma subcamada pedológica que possa receber as sucessivas obras 

de reflorestamento 

Consiste em ações para coletar e preservar o material que já está no local, oriundo da 

escavação, o qual deverá ser recolhido e armazenado em área isolada, compactado em montes 

trapezoidais com base de 9 metros e altura de 4,5 metros, aproximadamente. A cobertura final do 

Aterro Sanitário deverá ter espessura total de 0,85 m, sendo 0,60 m de terreno natural e 0,25 cm de 

terreno agrícola. Portanto, a primeira fase da recuperação ambiental será a de tentar reconstruir no 

solo as características de nutrição e simultaneamente recuperar aquelas necessárias ao surgimento de 

espécies vegetais.  

• 2 – Ajuste do fluxo das águas superficiais sobre o corpo do Aterro Sanitário para 

diminuir os riscos de erosão 

Nesta fase, deverá ser realizado o plantio de vegetação herbácea na superfície, utilizando-se de 

gramináceas e leguminosas, priorizando-se espécies mais rústicas. A mistura da semeadura possui 

rápido enxerto e multiplicação natural eficiente, cobertura adequada e adaptação ao clima local, além 

de requerer baixa manutenção. Assim, promovem a estabilização da subcamada de terra e atuam 

limitando os processos erosivos, preparando o terreno para as demais espécies. 

• 3 – Primeira fase do reflorestamento com plantação de arbustos pioneiros 



 

αAlfa 
Consultoria Ambiental e Projetos de Engenharia, CNPJ: 40.481.941/0001-09 

Rua Coronel Joaquim Correia/RN.Contato: (84) 99930-8559 

alfaconsultoriaamb@outlook.com 

αAlfa 
Consultoria Ambiental e Projetos de Engenharia 

 

 

O plantio de arbustos possui a função de garantir uma proteção do solo mais eficiente, 

reforçando a ação da camada de cobertura sem causar problemas de ordem geotécnica. A escolha das 

espécies deverá passar pelo crivo de consultoria especializada na área florestal ou agronômica, 

podendo ser observadas as escolhas mencionadas no Quadro 02. 

• 4 – Reflorestamento com plantio de espécies arbóreas autóctones. 

Após o período de 3 a 4 anos, considerado o primeiro ano de execução das 03 primeiras etapas 

com o intervalo de 2 a 3 anos de estabilização, poderá ser feito no topo do Aterro o plantio de espécies 

arbóreas autóctones, ou seja, naturais à região, estratégia vinculada ao conceito de “cópia” da 

natureza, como ponto de partida para induzir processos espontâneos de surgimento de uma cobertura 

florestal natural, acelerando os processos de recuperação. Recomenda-se que a solução de plantio siga 

padrões irregulares, a partir de células espaçadas entre 2,5 a 4,0 metros, com associação entre árvores 

e exemplares arbóreos-arbustivos de diferentes espécies. 

 
 

Quadro 02 – Sugestão de espécies para revegetação, com base em dados do EMBRAPA. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

ESPÉCIES TOLERANTES A SOLOS SALINOS 

Acácia Acacia auriculiformis 

Acácia Acacia mangium 

Ébano oriental / coração negro Albizia lebbeck 

Flemingia Flaemingia machophylla 

Ingá Inga edulis 

Sabiá / Sansão do campo Mimosa caesalpiniifolia 

Algaroba Proposis juliflora 

ESPÉCIES TOLERANTES A SOLOS ALCALINOS 

Acácia Acacia auriculiformis 

Algaroba Proposis juliflora 

ESPÉCIES TOLERANTES A SOLOS MAL DRENADOS 

Acácia Acacia auriculiformis 

Acácia Acacia mangium 

- Aeschynomene denticulata 

- Aeschynomene fluminenses 

- Chamaecrista nicitans 

Mulungu Erytrina fusca 

Algaroba Inga spp. 

Maricá Mimosa bimucronata 

Sebânia Sesbania sesban 

Sebânia Sesbania virgata 
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3.5. PÚBLICO ALVO 

 

O Plano envolve diversos setores da sociedade, como o empreendedor, as instituições de 

Ensino e Pesquisa, as empresas terceirizadas à atividade, os Órgãos Públicos Ambientais e a própria 

sociedade Civil. 

3.6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que o Plano de Recuperação Paisagística promova a devida recuperação e 

reabilitação da área degradada pela instalação do Aterro Sanitário através do plantio e replantio de 

espécies nativas, e contribua para a estabilidade dos subprodutos gerados pelo aterro após o 

encerramento de suas atividades, evitando impactos na área e permitindo a incorporação de novos 

usos.  

 

3.7. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE 
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Ê
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1 - Recuperação de uma subcamada pedológica que 

possa receber as sucessivas obras de reflorestamento; 

            

2 - Ajuste do fluxo de águas superficiais sobre o corpo 

do Aterro Sanitário, para diminuir os riscos da erosão; 

            

3 - Primeira fase do reflorestamento com plantação de 

arbustos pioneiros; 

            

4 – Plantação de espécies arbóreas autóctones; De 2 a 3 anos após a etapa anterior 

5 - Possíveis tratamentos das culturas e reparação das 

falhas (trimestral, a partir da etapa 3) 

            

 

4. CONCLUSÃO 

O empreendimento proposto propiciará não somente a disposição final dos resíduos sólidos, 

mais também a reciclagem e a compostagem. O projeto prevê o atendimento de 20 munícipios do 

Estado da Paraíba, os quais encerarão os lixões existentes e encaminharão os resíduos para a 

destinação e disposição final ambientalmente adequada. O aterro sanitário, com uma vida útil de 35 

anos, promoverá a disposição final adequada de aproximadamente 2.648.490,20 m³ de resíduos 

sólidos urbanos. Entende-se que a intervenção paisagística, por meio da vegetação, é fundamental 

para a instalação, operação e desativação do aterro sanitário, contribuindo para garantir a qualidade 

ambiental da área nas diferentes fases de seu ciclo de vida.  
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