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APRESENTAÇÃO 

O Programa de Reuso/Reciclagem 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 poderão ser reutilizados ou 

reciclados do empreendimento, determinando estratégias de controle e monitoramento 

para mitigar os possíveis impactos ambientais 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 

 

A destinação dos resíduos sólidos representa um grande desafio para as sociedades 

atuais, sobretudo no que se refere à prevenção de problemas socioambientais e de saúde 

pública 

Os processos de reciclagem podem contribuir para minimizar os impactos 

negativos dessa dinâmica, além de garantir oportunidades de geração de renda, e 

beneficiar a sociedade e o meio ambiente, incluindo contribuição para o sistema de saúde 

pública e de saneamento, fornecimento de material reciclável de baixo custo à indústria, 

redução de gastos municipais e diminuição de recursos naturais utilizados. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 

02 de agosto de 2010, valoriza o processo de reaproveitamento ou reciclagem do resíduo, 

evitando a sua disposição no meio ambiente e a utilização de recursos naturais para a 

produção de mais insumos.  

A reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não 

seria aproveitado, com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de 

modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima 

ou produto, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Enquanto o reuso é a simples reutilização do produto sem que ele passe por 

transformações. Por isso, esta é preferível, porque utiliza ainda menos recursos 

energéticos. 

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 maximizar as 

possibilidades de reuso ou reciclagem dos resíduos sólidos urbanos no Aterro 

Sanitário de Remígio/PB; 

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

• Contribuir para a preservação dos recursos naturais. 
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2. METODOLOGIA 

 

Este programa está relacionado ao Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos (PGRSU), o qual define procedimentos e instruções voltadas à correta 

segregação, coleta, classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

No aterro sanitário de Remígio será priorizado o reaproveitamento ou reciclagem 

do máximo possível do volume de resíduos recebidos e produzidos no aterro, buscando-

se dispor nas células apenas os rejeitos ou resíduos que não tiverem possibilidade de 

reciclagem ou tratamento. 

Para isso, o empreendimento contará com uma unidade de triagem dos resíduos, 

onde os caminhões carregados com os resíduos sólidos urbanos, irão dispor o volume de 

resíduos em uma esteira para seleção dos materiais recicláveis. O resíduo segregado será 

acondicionado em bags identificadas para armazenamento em galpão e posterior 

comercialização e encaminhamento a usinas de reciclagem licenciadas.  

O galpão de reciclagem terá uma área de 15092.51m², com áreas específicas para 

a destinação de plástico, vidro, metal, papel e resíduos perigosos, cada uma dessas com 

aproximadamente 400 m². 

O empreendimento recepcionará uma média de resíduos diária de 221 toneladas. 

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 (LEITE et al., 2021). 

De acordo com o Manual Para Implantação de Compostagem e de Coleta Seletiva 

no Âmbito de Consórcios Públicos do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010), para 

cada tonelada de material a ser manejado, serão necessários cerca de 300 m² de área. 

Sendo assim, o galpão de 2,3 hectares será capaz de comportar o manejo e o 

armazenamento dos resíduos no mais alto período de operação do empreendimento. 

Com isso, 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. 

O processo de gestão da unidade de triagem deve levar em consideração as 

seguintes recomendações: 
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• Os colaboradores que atuarão nesta parte do empreendimento devem ser 

treinados para que o padrão de qualidade da triagem dos materiais seja o mais 

homogêneo possível; 

• Os equipamentos devem passar por manutenção preventiva e periódica; 

• O ambiente deve se manter limpo e organizado 

• Deve-se otimizar o processo de encaminhamento do rejeito para a disposição 

final. 

Neste processo deve-se priorizar pela contratação dos catadores que trabalhavam 

nos lixões dos municípios atendidos pelo empreendimento. Além de já possuírem 

experiência nessa área, é uma forma de inseri-los no mercado de trabalho, em 

compensação à paralisação das atividades nos lixões de onde retiravam seus sustentos.  

O manuseio dos resíduos deverá ser realizado por equipe devidamente qualificada 

e treinada, sendo indispensável a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’s adequados as atividades a serem realizadas, a exemplo de: luvas, botas, máscara 

respiratórias e óculos de proteção. 

Quanto aos resíduos produzidos no próprio empreendimento, podemos destacar, 

de acordo com a NBR 10.004/2004 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, 

Os resíduos recicláveis serão encaminhados à unidade de triagem, os resíduos 

orgânicos e os rejeitos e resíduos os quais foram esgotadas as possibilidades de 

reutilização ou reciclagem serão dispostos nas células do aterro sanitário.  

Os colaboradores passarão por capacitação a fim de conscientizá-los sobre a 

problemática da geração dos resíduos sólidos e seus impactos ao meio ambiente, para que 

o máximo possível de produtos seja reutilizado, evitando-se descartáveis, e que saibam 

gerenciar os resíduos de forma a possibilitar a sua reciclagem. Sendo assim, esse processo 

constitui-se uma ação de educação ambiental, baseada no princípio dos 4Rs da 

sustentabilidade (Figura 1). 

 

Figura 1 - 4Rs da sustentabilidade 
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Fonte: http://amdro2003.blogspot.com/2017/12/nbb.html 

 

O sucesso no desenvolvimento deste programa também depende das ações de 

gerenciamento dos resíduos sólidos realizadas nos municípios que irão enviar seus 

resíduos para o aterro. Porque apesar do grande percentual de resíduos produzidos no 

Brasil ser reciclável (Figura 2), em razão da falta de segregação na fonte geradora, esses 

acabam se contaminando com materiais não recicláveis, diminuindo a possibilidade de 

reciclagem.  

 

Figura 2 – Panorama dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil em 2012 

 

Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2013  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei 12.305/2010) determina 

que todos os municípios brasileiros ofereçam coleta seletiva à sua população. Esta 

reconhece o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 

social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. 

O reuso e a reciclagem dos resíduos que não puderam ser reduzidos na fonte, cujos 

constituintes apresentam valor econômico, traz vantagens, tais como: conservação dos 
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recursos naturais, redução na quantidade de resíduos lançados no meio ambiente, fonte 

de renda adicional, redução de custos com transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos.  

 

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 o máximo reaproveitamento e reciclagem dos resíduos, objetivando a 

minimização dos impactos ambientais negativos.  

 

5. ENTIDADES E PÚBLICO ALVO 

 

• Empreendedor; 

• Colaboradores; 

• Empresas terceirizadas;  

• Órgãos Ambientais; 

• Sociedade civil. 
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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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