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APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ATERROS 
SANITÁRIOS DE ACORDO COM  A ABNT 

INTRODUÇÃO 

Ao se apresentar projetos para a implantação e operação de aterros sanitários para resíduos sólidos urbanos é 

imprescindível seguir, além da legislação ambiental,  as normas e técnicas aprovadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), as quais tratam da correta disposição dos resíduos no solo, evitando os danos à 

saúde pública e garantem a segurança ambiental. 

CONCLUSÃO 

De acordo com o que pesquisamos, o aterro sanitário 

é uma das técnicas mais seguras para a disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos, pois baseia-se em 

critérios de engenharia e normas técnicas específicas 

que permitem confinar tais resíduos de forma mais 

segura, controlar a poluição ambiental e proteger a 

saúde pública. No entanto, a melhor solução, ainda, é 

a produção consciente de resíduos e sua gradual 

diminuição e aumento do reaproveitamento. 

NBR 8419/1992  e a Implantação de Aterros 

Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Segundo a NBR 8419/1992, da ABNT, o Aterro 

Sanitário é o espaço destinado para a disposição de 

resíduos sólidos urbanos no solo, o qual emprega 

técnicas e tecnologias apropriadas para que este 

procedimento não cause danos ao meio ambiente, 

minimizando os impactos ambientais, sendo, ainda,  

possível aproveitar alguns dos subprodutos  derivados 

da decomposição do material orgânico, num período 

de vida útil, mínima, de 10 anos. Para sua construção 

são exigidos alguns procedimentos e normas 

estruturais e construtivas obrigatórias como o 

memorial descritivo, o memorial técnico, o cronograma 

de execução e a estimativa de custos, desenhos e 

eventuais anexos. As unidades adotadas devem ser 

as do Sistema Internacional de Unidades (SI) e os 

desenhos apresentados de acordo com as normas 

brasileiras aplicáveis. Assim, o projeto deve ser de 

responsabilidade e subscrito por um profissional 

devidamente habilitado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda, de acordo com a NBR 8419/1992, da ABNT, o 

método de disposição final dos resíduos deve prever a 

implantação de todos os elementos de proteção 

ambiental, como o sistema de impermeabilização de 

base e laterais, do sistema de recobrimento diário e 
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cobertura verde final, sistema de coleta e drenagem 

de líquido percolados ou chorume, sistema de 

drenagem superficial, sistemas de captação de gases, 

sistema de tratamento de líquido percolados e sistema 

de monitoramento. O sistema de impermeabilização 

de base e laterais garante a segura separação da 

disposição de resíduos com o subsolo, impedindo a 

contaminação do lençol freático e do meio natural 

através de infiltrações do chorume ou líquidos 

percolados, subprodutos altamente tóxicos. 

Imagem 2: Esquema de um Aterro Sanitário. 

Fonte: Portal Resíduos Sólidos 

Imagem 1: Aterro Sanitário de Toledo 

Fonte: material da acadêmica autora 


