
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome da Disciplina: Gestão e Tecnologia de Resíduos Sólidos 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª e 3° 

Carga Horária: 160h/a 

Ementa 

 
Caracterização dos resíduos sólidos (RS). Gerenciamento integrado de RS. 
Métodos e técnicas de minimização, reciclagem e reutilização de RS. Processos de 
tratamento e disposição final de RS. Práticas de reaproveitamento de materiais 
recicláveis. 
 

Objetivos 

 

Geral 
Conhecer os tipos de resíduos sólidos, sua classificação, técnicas de tratamento e 
disposição final, bem como a lei que gerencia esses resíduos. 

 
Específicos 

Compreender os diferentes tipos de resíduos sólidos, sua classificação, 
problemática ambiental, possibilidades de gerenciamento adequado; 
Compreender as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos; 
Entender a logística de armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos; 
Mostrar a importância do gerenciamento dos resíduos no setor público e privado; 
Contribuir para análise crítica quanto aos diversos tipos de resíduos sólidos; 
Desenvolver a criatividade e habilidades para construir objetos úteis a partir da 
reciclagem de resíduos sólidos. 
 

Conteúdo Programático 

 
1. Caracterização dos resíduos sólidos 

 Definição de lixo e resíduos sólidos 
 Histórico da geração de resíduos 
 Problemática da geração de resíduos: nos serviço de saúde, das embalagens 

de agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias, resíduos da construção civil, óleos 
lubrificantes, óleo vegetal e lâmpadas 

 Características físicas, químicas e biológicas dos resíduos 
 Classificação de acordo com os riscos potenciais de contaminação do meio 

ambiente 



 
2. Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 Gestão integrada 
 Responsabilidade compartilhada 
 Logística reversa 

 
3. Metodologias e técnicas de minimização, reciclagem e reutilização de 
resíduos sólidos 

 Coleta seletiva: definição e amparo legal 
 Benefícios ambientais, econômicos e sociais da coleta seletiva 
 Formas para a realização da coleta seletiva 
 Resolução 275/01 – Código de cores 
 Caracterização dos principais tipos de resíduos e especificidades acerca da 

reciclagem (plástico, papel, vidro, metal e material orgânico) 
4. Processos de tratamento 

 Conceituação de tratamento e destino final de resíduos 
 Caracterização do processo de compostagem, tipos de resíduos passíveis de 

compostagem, fatores que influenciam o processo, métodos para realização, 
vantagens e desvantagens 

 Tratamento de resíduos sólidos domiciliares especiais (construção civil, 
pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus) 

 Tratamento de resíduos sólidos industriais 
 Tratamento de resíduos radioativos 
 Tratamento de resíduos de portos e aeroportos 
 Tratamento de resíduos de serviço de saúde 
 Caracterização de incineradores 
 Fechamento e selagem de aterros sanitários 
 Reinserção de aterros sanitários 

5. Disposição final de resíduos 
 Caracterização de lixões e de aterros sanitários 
 Escolha das áreas para a implantação de aterros sanitários 
 Licenciamento ambiental de aterros sanitários 
 Elementos do projeto de um aterro sanitário 
 Dimensionamento das valas/células 
 Sistema de drenagem de águas superficiais 
 Sistema de coleta e remoção de líquidos percolados 
 Sistema de tratamento do chorume 
 Sistema de drenagem de gases 
 Impermeabilização do aterro 
 Construção, operação e monitoramento de um aterro sanitário 
 Gestão de aterros sanitários: vida útil e índice de qualidade 

 
6. Alternativas para reuso e reciclagem dos resíduos sólidos 

 Reciclagem como fonte social e de renda 
 Metodologia de reciclagem 

o de papel, de vidro, de plástico, de madeira, etc. 
o apresentação de todo o material reciclado 

 

  



Metodologia de Ensino  

 
Aulas expositivas e dialógicas; 
Aulas práticas de campo; 
Seminários. 
 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 
Trabalhos individuais e em grupo; 
Relatórios de aula prática;  
Atividades práticas supervisionadas. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincel, apagador, data show, vídeos, artigos científicos. 
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