
 
 
PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO 

 

Roteiro do projeto de encerramento e recuperação do antigo lixão 

O projeto de encerramento e recuperação do antigo lixão deverá contemplar, no 

mínimo: 

 Levantamento topográfico, investigação geológica, geotécnica e hidrogeológica; 

 Representação em planta planialtimétrica, em escala não inferior a 1:2.000, do 

uso do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais num raio mínimo de 

200 m; 

 Reconformação geométrica do maciço e proposição de cobertura final; 

 Sistema de drenagem, acumulação e tratamento de líquidos percolados; 

 Sistema de drenagem de águas pluviais; 

 Sistema de drenagem de gases; 

 Plano de monitoramento geotécnico, de gases e das águas superficiais e 

subterrâneas na região do aterro; 

 Cobertura Vegetal; 

 Isolamento físico e visual da área do aterro; 

 Uso futuro da área incluindo, preferencialmente, proposta de legislação que 

imponha restrições ao uso do solo nas áreas diferetamente afetadas; 

 Cronograma de execução; 

 Relatório de Investigação confirmatória, realizada de acordo com o Termo de 

Referência constante no Anexo. 

 

 

Para áreas classificadas como contaminadas sob investigação 

Caso a avaliação confirmatória demonstre contaminação do solo, das águas 

subterrâneas ou de outros bens a proteger, o cronograma executivo apresentado 

deverá contemplar, também, o prazo para apresentação das seguintes informações, 

em conformidade com as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, a saber: 

 Investigação detalhada; 

 Avaliação de risco à saúde humana; 

 Proposição e implementação de medidas de intervenção na área, conforme 

estabelecido no “Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas", 

acima citado, complementares ou não às ações de intervenção estabelecidas no 

projeto de encerramento citadas no item anterior.  

 

Exemplo de intervenções adicionais: contenção das plumas em fase dissolvida na 

água subterrânea e de gases no solo, implementação de medidas de controle 

institucionais e de engenharia visando proteger receptores externos.  

 



Observação 

 Os estudos (investigação detalhada e avaliação de risco) devem ser conduzidos 

em paralelo ao detalhamento e implantação do projeto de encerramento e 

recuperação do antigo lixão, medida essencial para o condicionamento da fonte 

de contaminação. 

 Caso seja constatada contaminação do solo, das águas ou de outros bens a 

proteger, poderão ser solicitadas medidas adicionais para adequação e 

encerramento do antigo lixão. 

 As propostas e ações previstas, inclusive a permanência dos resíduos no local, 

deverão considerar as eventuais restrições legais incidentes na área objeto do 

projeto de encerramento e recuperação do antigo lixão. 


