UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL

ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, COM A UTILIZAÇÃO DA
LÓGICA FUZZY COMO MÉTODO DE APOIO.

LUIZ CLAUDIO GAYER SCHUVES

São Bento do Sul/SC
2011

1

LUIZ CLAUDIO GAYER SCHUVES

ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL, COM A UTILIZAÇÃO DA LÓGICA FUZZY COMO MÉTODO
DE APOIO.

Monografia apresentada no Curso de
Pós-Graduação em Planejamento e
Gestão Ambiental da Universidade
do Estado de Santa Catarina –
UDESC.

Orientador: Renato de Mello, Dr.

São Bento do Sul/SC
2011
2

Luiz Claudio Gayer Schuves

ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL, COM A UTILIZAÇÃO DA LÓGICA FUZZY COMO MÉTODO
DE APOIO.

Esta monografia foi julgada aprovada para obtenção do título de Especialista
em Planejamento e Gestão Ambiental da Universidade do Estado de Santa
Catarina.

São Bento do Sul, fevereiro de 2011.

Prof. Renato de Mello, Dr.
Coordenador do Curso

BANCA EXAMINADORA

Prof. Renato de Mello, Dr.
Orientador

3

DEDICATÓRIA

A Deus, a minha esposa Cristine Schuves
e meus filhos Lucas e Vitor Schuves.
4

AGRADECIMENTOS

A Universidade do Estado de Santa
Catarina, em especial ao professor
Renato de Mello pela orientação, atenção
e paciência.
A Prefeitura Municipal de São Bento do
Sul, em especial ao Prefeito Magno
Bollmann pela confiança e disponibilidade
de dados e de tempo.
Ao Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto de São Bento do Sul.

5

Schuves , Luiz Claudio Gayer . Análise da adequação do aterro sanitário
municipal de são bento do sul, com a utilização da lógica fuzzy como método
de apoio. 2011. 106 p (Pós Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental
da Universidade do Estado de Santa Catarina).

RESUMO
A forma mais utilizada no Brasil para tratamento dos resíduos sólidos é a
deposição em aterros sanitários. Em Santa Catarina o Ministério Público
interveio nos municípios obrigando-os a construção destes dispositivos. Os
lixões na última década foram se transformando em aterros. Contudo, devido a
falta de normatização e de legislação a cerca da operação de aterros,
transformaram a tão sonhada solução para o lixo em pesadelo, devido a
equívocos na operação, falta de acompanhamento e fiscalização nos trabalhos.
Como instrumento de acompanhamento e correção no rumo da operação dos
aterros, surge a auditoria como ferramenta, consistindo na coleta e análise dos
dados. Neste momento surge a utilização da Lógica Fuzzy que visa uniformizar
os dados, além de nos trazer uma linguagem simples sobre as mais diversas
variáveis que interferem na operação de um aterro. Com essas ferramentas a
obtenção dos resultados, facilitam a compreensão e na tomada de decisões a
cerca dos caminhos a serem percorridos para correção dos rumos. Essa
metodologia defendida por Cezar Malutta em sua tese de doutorado da
Universidade federal de Santa Catarina em 2004, foi utilizada neste estudo de
caso, aplicado ao Aterro Municipal de São Bento do Sul.
Palavras-chave: resíduos sólidos, aterro sanitário, lógica Fuzzy
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CAPÍTULO 01
INTRODUÇÃO
O objetivo principal deste trabalho é o estudo de caso do Aterro Sanitário
Municipal de São Bento do Sul, onde será avaliada a forma de operação, e
sugestão para melhorias na operação e na gestão.
Para isso, será aplicada a metodologia utilizada na Tese de Doutorado
do Cezar Malutta, com a utilização da lógica Fuzzy.
A geração de resíduos classe II é na realidade ascensão em todas as
cidades sendo um problema social, ambiental e econômico. O modelo de
consumismo favorece a expansão da geração e acúmulo de materiais. As
opções da disposição de aterros são um dos agravantes, onde deve-se
adequar o local com características ideais sem abalar as condições de meio
ambiente e não impactar a comunidade de entorno. Contudo a implantação
e manutenção de aterros são um agravante da economia municipal.
O Aterro Sanitário Municipal de São Bento do Sul, inaugurado em agosto
de 2010, possui sua operação Terceirizada, pela empresa Transresíduos.
As exigências contratuais estabelecidas no processo licitatório são
consideradas suficientes para uma boa operação. O que falta é justamente
um método de avaliação de sua operação, correspondendo a uma
fiscalização mais eficiente.
O que se pretende com este trabalho é justamente avaliar a operação da
empresa terceirizada como forma de fiscalização para correção do rumo,
além de possibilitar melhorias nas funções que são de responsabilidade do
município, como as questões sociais, custos, entre outras.
A Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT), apud LEITE
(2000), assim conceitua um aterro sanitário:
Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais,
método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos
sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível,
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de
trabalho ou a intervalos menores, se for necessário. (LEITE, 2000).
Um aterro sanitário pode ser definido como um equipamento urbano de
infra-estrutura, integrante de um sistema de engenharia sanitária e
ambiental, destinado à disposição final e tratamento dos resíduos sólidos,
de forma a permitir que os mesmos sejam confinados sob o solo, e que os
líquidos e gases resultantes das reações químicas que resultem dos
processos de decomposição sejam devolvidos ao meio ambiente com o
mínimo de impacto.
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Consiste numa área delimitada (cercada), onde estão dispostas
estrategicamente todas as partes do aterro, as quais, em geral, são: sede
administrativa equipamentos de controle; vias internas; garagens para
veículos e utilitários; galpões de triagem, trincheiras ou valas para depósito
dos resíduos; sistema de tratamento final.
Uma auditoria da operação consiste basicamente em um exame
sistemático ou vistoria de caráter técnico especializado de processos de
uma organização (IPT, 1996), neste caso na vistoria, levantamentos de
dados e documentos para a verificação de seu funcionamento.
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CAPÍTULO 02
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste item a fundamentação teórica abordará dois tópicos principais:
 Aspectos Legais e Normativos dos Resíduos Sólidos Urbanos.
 Introdução a Lógica Fuzzy.
2.1 – Resíduos Sólidos Urbanos
A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, parágrafo 3º,
estabelece que: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados”. Isso significa que a gestão inadequada de resíduos pode
levar seus responsáveis ao pagamento de multas e a sanções penais
(prisão, por exemplo) e administrativas. Além disso, o dano causado ao
meio ambiente, como poluição de corpos hídricos, contaminação de lençol
freático e danos à saúde, devem ser reparados pelos responsáveis pelos
resíduos. A reparação do dano, na maioria dos casos, é muito mais
complicada tecnicamente e envolve muito mais recursos financeiros do que
a prevenção, isto é, do que os investimentos técnico-financeiros na gestão
adequada de resíduos. Embora muitos esforços tenham sido empreendidos
nos últimos anos no sentido do desenvolvimento de uma Política Nacional
de Resíduos Sólidos, ainda há muito que se fazer para se conseguir uma
padronização ao nível nacional, para a gestão correta dos resíduos.
Recentemente a edição da Lei nº 12.305/2010 de 12 de agosto de 2010,
o Decreto Presidencial nº 7.404/2010 de 23 de dezembro de 2010,
preencheram a lacuna da falta de uma legislação mais específica sobre o
assunto, ou pelo menos, deram início. Estabelecem alguns critérios da
gestão de resíduos, impõem penalidades aos descumpridores das normas.
Porém a cerca do tratamento de resíduos, ou seja, uma política sobre o
funcionamento dos aterros sanitários ainda não existe, e se tem pouca
informação.
A Elaboração do Plano Municipal de Resíduos e o licenciamento
ambiental, previsto na Lei e obrigatório para as atividades que geram
resíduos sólidos, poderá estabelecer critérios para a gestão dos resíduos,
de acordo com as especificações do órgão licenciador. Em geral, quando a
atividade tem impacto apenas dentro de um mesmo estado, o órgão mais
atuante e responsável pelo estabelecimento de normas e pelo
licenciamento ambiental das atividades é o órgão ambiental estadual. No
caso do Estado de Santa Catarina, este órgão é a FATMA – Fundação do
Meio Ambiente.
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A classificação dos resíduos sólidos gerados em uma determinada
atividade é o primeiro passo para estruturar um plano de gestão adequado.
A partir da classificação serão definidas as etapas de coleta, armazenagem,
transporte, manipulação e destinação final, de acordo com cada tipo de
resíduo gerado.
Segundo a Norma NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação,
revisada em 2004, a definição de resíduos sólidos é a seguinte:
Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços
e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.
A lei 12 305/2010 de 12 de agosto de 2010, estabelece em seu artigo
13 a seguinte classificação:
I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em
residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços:
os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”,
“g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e
instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde,
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos
órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas,
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes
da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
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i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias
e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos,
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens
de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa,
extração ou beneficiamento de minérios;
II - quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com
lei, regulamento ou norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos
na alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos,
podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados
aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.
Por tanto para este trabalho, será levado em conta os resíduos sólidos
não perigosos de características domésticas, depositados no aterro.
Também somente se dedicará a análise do aterro, não levando em conta a
gestão da coleta, da separação ou reciclagem, assunto este que deve ser
objeto de outro estudo, principalmente quando da elaboração do Plano
Municipal de Resíduos Sólidos.
2.2 – Lógica Fuzzy
Lidar com fatores como ambigüidade, incerteza e informações vagas na
resolução de problemas é uma característica do pensamento humano, que
usa o conhecimento adquirido e experiências para lidar com esses fatores
(Klir,1997) (Mukaidono,2001). Nos problemas de difícil solução, em que se
faz necessário o auxílio matemático/computacional, modelar tais fatores é
extremamente difícil. A modelagem computacional convencional não
trabalha com ambigüidades, pois utiliza o conceito de verdadeiro ou falso
(Mukaidono, 2001). A precisão computacional também é limitada,
deixando sempre uma margem, por mínima que seja, para a incerteza (Klir,
1997). A vagueza de informações advinda da linguagem natural agrava
ainda mais os fatores citados. Para lidar com isso de forma matemática,
foi desenvolvida por Zadeh a Teoria dos Conjuntos Fuzzy (nebulosos),
teoria a qual permitia serem tratados níveis de incerteza a ambigüidade.
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Neste trabalho será abordada, de maneira resumida, a Lógica Fuzzy (e
seus elementos básicos) desenvolvida por Zadeh, seu conceito e suas
aplicações práticas.
Na década de 60, um professor de engenharia elétrica e ciências da
computação, chamado Lotfi Zadeh (1965) desenvolveu uma variação da
tradicional teoria dos conjuntos e lógica booleana para tornar a análise e
controle de sistemas complexos de controle mais tratáveis. Zadeh observou
que muitas regras que as pessoas usavam para fazer inferências não
eram conscientes, ou seja, não podiam ser explicadas pelas pessoas que
as usavam. Por exemplo, podemos olhar para uma pessoa e dizer “ele
parece ter por volta de 35 anos”, mas não se está preparado para explicar
como sabemos disso. A idéia de Zadeh levou-o a desenvolver o que é
conhecido como lógica fuzzy (Russ, 1996).
Apesar de ter sido criticada inicialmente, lógica fuzzy acabou sendo bem
aceita por engenheiros e cientistas da computação, tornando-se comuns as
suas aplicações.
Desde a publicação dos conceitos de lógica fuzzy em 65, houveram
muitas outras aplicações, como em 1980, no controle Fuzzy de operação de
um forno de cimento. Vieram em seguida, várias outras aplicações,
destacando-se, por exemplo, os controladores Fuzzy de plantas
nucleares, refinarias, processos biológicos e químicos, trocador de calor,
máquina diesel, tratamento de água e sistema de operação automática de
trens.
Aristóteles, filósofo grego (384 – 322 a.C.) foi o fundador da ciência da
lógica e estabeleceu um conjunto de regras rígidas para que as conclusões
pudessem ser aceitas como logicamente válidas.
O emprego da lógica de Aristóteles leva a uma linha de raciocínio lógico
baseado em premissas e conclusões, sendo considerada binária, pois
uma declaração é verdadeira ou falsa (a declaração deve fazer parte
de apenas um conjunto, o das declarações verdadeiras ou o das
declarações falsas)(Adilea, 2003). A lógica fuzzy permite uma transição
gradual de uma proposição dentre os conjuntos a que esta pode pertencer,
pela associação de graus de pertinência desta em relação aos conjuntos
analisados. A lógica fuzzy, em suma, permite a dualidade, estabelecendo
que algo pode coexistir com seu oposto (Adilea, 2003).
Probabilidade e lógica fuzzy podem ser usadas para mensurar tipos de
incertezas. Uma maneira de descrever a diferença entre elas é dizendo que
a teoria das probabilidades lida com a expectativa de eventos futuros,
baseado em fatores conhecidos. O senso de incerteza é relativo a predição
de ocorrência de um evento. O senso de incerteza representado pela
lógica fuzzy é resultante da imprecisão de significado de um conceito
expresso pela linguagem natural. Geralmente a lógica fuzzy trabalha
com a comparação entre um indivíduo e um dado conceito impreciso (Klir,
1997).
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Funções de Pertinência: Cada conjunto fuzzy, A, é definido em
termos de relevância a um conjunto universal, X, por uma função
denominada de função de pertinência, associando a cada elemento x um
número, A(x), no intervalo fechado [0,1] que caracteriza o grau de
pertinência de x em A. A função de pertinência tem a forma(Klir, 1997):
A: X à [0,1]
Para representar melhor o conceito de função de pertinência, como
exemplo é ilustrado na figura X a composição do PH em aterros.

Figura 01 – Exemplo de função de pertinência
Fonte: Malutta
Pode-se dizer que fatores como incerteza e ambigüidade na
definição de parâmetros de um sistema são fatores que aumentam
muito a complexidade da modelagem, tornando-a em muitos casos
inviável. Para o tratamento desses fatores foi desenvolvida, baseada
na teoria clássica de conjuntos, a lógica fuzzy. Este tipo de lógica permite
que sejam quantificadas variáveis lingüísticas, ou seja, que não possuem
valores precisos. Esta quantificação se dá através da teoria de conjuntos
fuzzy, a qual possibilita ter graus de pertinência entre um elemento e os
conjuntos ao qual pode pertencer. Constrói-se uma base de regras onde
os valores podem são lingüísticos (imprecisos), dando flexibilidade ao
sistema (quanto a estados que este pode assumir) e facilitando a
compreensão do problema. Nota-se que as características da lógica
fuzzy atraíram a atenção de várias linhas de pesquisa (a exemplo,
sistemas de controle e inteligência artificial), que incorporam conhecimento
fuzzy em modelos heurísticos híbridos e sistemas de controle de
processos complexos.
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CAPÍTULO 03
METODOLOGIA
No item anterior, procurou-se descrever a base teórica utilizada neste
trabalho. Neste capítulo será apresentada a forma utilizada para obtenção e
análise dos dados, que baseou-se na simples aplicação da metodologia
proposta pela tese de doutorado do Cezar Malutta, ou seja a aplicação da
pesquisa ao Aterro Municipal de São bento do Sul. Estes dados foram
obtidos através de observação, pesquisa documental, entrevistas, auditoria
aplicando o questionário (Tabela 14). Para obtenção destes dados, foram
necessárias as etapas descritas:
3.1 – Coleta de dados
A observação apresenta-se como técnica relevante no processo de
investigação da realidade, para detectar as dimensões(parâmetros) internas
e externas utilizadas no desenvolvimento da proposta. É uma técnica de
coleta de dados que utiliza os sentidos na obtenção de determinados
aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também
em examinar os fatos ou fenômenos que se deseja estudar.
A pesquisa documental constitui-se numa valiosa técnica de
abordagem de dados quanti/qualitativos, podendo ser utilizada para
complementar informações obtidas em outras fontes. Diversos tipos de
documentos podem servir como fonte de informação para prover o
pesquisador com dados complementares para melhor compreensão do
problema investigado. É na avaliação documental dos procedimentos
adotados pela organização que se busca a adequação aos problemas
ambientais, econômicos e sociais.
Segundo Godoy (1995), uma das vantagens básicas da análise
documental é que os documentos constituem uma fonte não reativa, uma
vez que as informações neles contidas são imutáveis, sendo uma fonte
natural de informações à medida que, por se originarem num determinado
contexto histórico, econômico e social, refletem a inserção da organização
neste mesmo contexto.
A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma
conversa de natureza profissional. É um procedimento utilizado na
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico
ou no tratamento de um problema social (LAKATOS e MARCONI, 1986). A
realização de entrevistas semi-estruturadas, aplicada aos atores do setor
em pauta: nível estratégico, nível tático, nível operacional, comunidade e
órgãos fiscalizadores, pretendeu avaliar o comprometimento da organização
com a qualidade dos aterros.
A pesquisa bibliográfica trata do levantamento da bibliografia já
publicada e que tenha relação com o tema em estudo. Sua finalidade é
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colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre o
assunto objeto de estudo. Incluem-se aqui as obras literárias em geral.
3.2 - Análise dos dados
a) Procedimento quali/quantitativo: Os dados coletados receberam
um tratamento de abordagem qualitativo, e de forma complementar e
secundária, foi adotada uma abordagem quantitativa, mais especificamente
no levantamento de dados matemáticos realizados por aplicações de
fórmulas específicas, conforme as medições que os indicadores
representavam.
b) Análise de conteúdo: A análise de conteúdo é utilizada para obter
respostas diretamente relacionadas ao material analisado, classificando e
tabulando informações específicas e baseando-se na questão da presença
ou ausência de tal ou qual conteúdo particular. É realizado através da
análise de observações, documentos e/ou entrevistas, buscando identificar
o conteúdo dentro de parâmetros que se está analisando. Podem-se
identificar, além da ausência ou presença de parâmetros específicos, a
freqüência e a inter-relação entre determinadas variáveis. Esta técnica foi
utilizada para analisar a maior parte das variáveis descritas no modelo
proposto, uma vez que este trabalho se caracteriza por ter partes de
pesquisa qualitativa, na qual as soluções não são únicas nem facilmente
quantificáveis. Para a análise, optou-se por usar a ferramenta Lógica Fuzzy,
considerando que as decisões a serem tomadas pelas máquinas devem se
aproximar cada vez mais das decisões humanas, tendo em vista que o
sistema ao qual será aplicado o modelo, o aterro sanitário, pode envolver
uma grande variedade de informações vagas e incertas, bem como
resultados numéricos, plenamente utilizáveis na Lógica Fuzzy. Para
implementação do modelo, será utilizado o software Fuzzy TECH 5.54d
Professional Edition.
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CAPÍTULO 04
O ATERRO SANITÁRIO DE SÃO BENTO DO SUL
Neste capítulo será dedicado a caracterização do Aterro Sanitário de
São bento do Sul, objeto principal deste estudo de caso.
4.1 - O Município
O Município de São Bento do Sul está localizado na microrregião do alto
vale do Rio Negro, no Norte Catarinense. Possui uma altitude média de 838
metros acima do nível do mar, e possui uma área de 487 Km2, sendo
distante 80 km de Joinville e 259 km de Florianópolis.

Figura 02 – Localização de São Bento Do Sul
Fonte: o autor
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São Bento do Sul foi colonizada por europeus a cerca de cento e
quarenta anos, principalmente vindos da Áustria, Bavária, Prússia, Polônia,
Saxônia e Tchecoslováquia. Enfrentaram uma realidade dura: mata virgem,
floresta densa, povoada por inúmeros animais e pássaros. Foi preciso muita
coragem e vontade de trabalhar para construir aqui uma réplica, ao menos
parecida com a pátria que deixaram. Trouxeram sua história, usos,
lembranças, língua e saudade. Cultivavam os campos e a cultura
expressada na música, literatura, no teatro. Um misto de lembrança e
determinação de vencer compensava as imensas dificuldades.
São Bento do Sul descobriu na transformação da madeira sua vocação.
No início a madeira da floresta moldou ranchos, cercas e vendas. Antes das
indústrias vieram as serrarias, carpintarias, barricarias, tamancarias e
marcenarias. As rodas d'água e tração animal moviam serras, furadeiras e
tupias.
Da imbuía, do pinheiro e da canela eram produzidos móveis, cabos de
ferramentas, equipamentos para agricultura e carroças. Da iniciativa do
pequeno agricultor em montar sua fábrica artesanal, São Bento do Sul
começou a delinear seu futuro.
Hoje, com 137 anos de fundação, e ainda com o título de Capital
Nacional dos Móveis, o município está passando por sérias transformações
econômicas. Com a crise enfrentada em 2007 com a redução drástica do
dólar abaixo de dois reais, muitas industrias moveleiras que viviam
essencialmente da exportação, fecharam suas portas. O desemprego
tomou conta da cidade e muita gente deixou a cidade. Ainda em fase de
recuperação, os setores que mais vem se destacando são os setores
cerâmico, plástico, metalúrgico, fiação e tecelagem.
Este fato pode ser comprovado nos dados populacionais do IBGE. O
município que chegou no início deste século com um crescimento
populacional anual superior a 3,5 %, não passa de 1,29 % em 2009. A
população da cidade, hoje é de 74.797 habitantes.

Tabela 1 - População residente entre 1980 e 2010
Ano
Urbana
%
Rural
%
Total
1980
31592
89,7 3613 10,3
35205
1991
45103
89,6 5225 10,4
50328
1996
49572
86,8 7526 13,2
57098
2000
61826
94,5 3611
5,5
65437
2004
69150
94,5 4039
5,5
73.189*
2005
70770
94,5 4133
5,5
74.903*
2006
76.604*
2007
69766
96,2 2782
3,8
72548
2008
75543
26

2009
2010

76514*
71230
95,2 3567
4,8
74797
Fonte: IBGE - *Estimativa IBGE

4.2 – A História do Aterro
Os resíduos sólidos urbanos sempre foram um dos maiores problemas
da administração dos municípios. Com a legislação cada vez mais rigorosa
e com a consciência ambiental dos administradores, soluções vêm sido
adotadas, principalmente na implantação de aterros sanitários, embora
ainda existam muitos lixões nos municípios de Santa Catarina e do Brasil.
Em nossa cidade, não é diferente, e o problema vem sendo solucionado
em etapas, já atravessando várias décadas, desde as primeiras ações até
agora.
Até o final da década de 70, o lixo era depositado no local onde hoje é a
Vila Centenário, nas proximidades da UDESC. Era simplesmente
depositado sobre valas naturais, córregos e nascentes, segundo
informações dos funcionários mais antigos da prefeitura. Com o
crescimento econômico acentuado na época e ocupação das áreas mais
próximas ao centro, houve a necessidade da busca de um novo local mais
afastado.
4.2.1 – A Ocupação do Local Atual
Como alternativa, o município iniciou na década de oitenta a deposição
do lixo, em um terreno localizado na estrada Banhados II, na localidade de
Rio Vermelho, nos mesmos moldes anteriores, sem cuidados ambientais,
inclusive sobre nascentes e valas fundos de vale.

Figura 03 - Localização do Aterro
Fonte: o autor
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Somente mais de uma década depois do início do uso da área é que a
administração municipal decidiu por legalizar a área. Após um ano de
incêndio no lixo, devido ao acumulo de gás metano, a necessidade de
alguma ação era eminente. Como primeiro passo, em 1995, a prefeitura
comprou o imóvel que até então era particular e pagava aluguel. O segundo
passo foi a execução de dreno de gases escavados sobre o lixo para
cessão do incêndio. Em seguida vieram as cercas para isolamento da área,
construção de guaritas, balanças, vestiários, salas de administração e
reuniões, além de duas lagoas simplesmente cavadas nos solo para
tratamento do chorume. Assim o lixão foi promovido a Aterro Controlado,
devidamente licenciado pela FATMA, através da Licença Ambiental de
Operação nº 070/99.

Figura 04 – Locação do Aterro
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
Em 2001, o Ministério Público Catarinense instituiu um programa
especial de proteção das áreas degradadas pela deposição irregular de
resíduos sólidos no Estado de Santa Catarina, intitulado Programa Lixo
Nosso de Cada Dia. Com este programa, a Coordenadoria de Defesa do
Meio Ambiente do Estado, firmou em 2002 um Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta com o município de São Bento do Sul,
estabelecendo um prazo de um ano para regularização da área, nomeando
a FATMA órgão responsável pelo acompanhamento das ações. Neste
termo a FATMA não aceitou mais a condição de aterro controlado,
determinando para que o município encerrasse as atividades naquele local.
Foi então que em 2003, a prefeitura iniciou a obra de remediação e
recuperação da área, com os seguintes serviços:


Terraplenagem: Aterro dos resíduos com argila, conformação e
compactação dos taludes.
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Figura 05 - Resíduos depositados antes da terraplenagem
Fonte: o autor

Figura 06 - Resíduos sendo aterrados durante a terraplenagem
Fonte: o autor

Figura 07 - Taludes conformados após a terraplenagem
Fonte: o autor
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Poços de monitoramento: Perfuração de dois poços de monitoramento.
Lagoas de tratamento: Execução de Três lagoas para tratamento do
chorume. As lagoas existentes escavadas no solo foram redimensionadas e
revestidas com manta PEAD.

Figura 08 - Lagoas existentes escavadas e Lagoas Impermeabilizadas
com manta
Fonte: o autor
Paisagismo e ajardinamento: Plantio de Grama e mudas de árvores nativas.
Drenagem de águas superficiais: Execução de sarjetas de coroamento.

Figura 09 - Sarjetas de coroamento
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.


Drenagem de gases e percolados

Figura 10 - Dreno de Gases
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
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Figura 11 – Locação das Obras de Recuperação
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
Com isso iniciou uma nova etapa na gestão de resíduos da cidade, com
a conclusão das obras e encerramento da deposição de resíduos no local.
O aterro passou a ser somente uma estação de transbordo em janeiro de
2004, e assim permaneceu até agosto de 2010.
Os resíduos sólidos, neste período, foram transportados para Mafra para
um aterro particular.
Em 2004, o Município contratou um projeto para execução da nova
célula do aterro, que foi devidamente licenciado pela FATMA no final
daquele ano. Porém a obra somente iniciou em meados de 2008, tendo a
sua plena conclusão e emissão de Licença Ambiental de Operação em
Agosto de 2010.
4.2.2 - Disposição Final de Janeiro/2004 a Agosto de 2010

Durante este período de aproximadamente 70 meses, o aterro foi
utilizado somente como estação de transbordo. O lixo era transportado até
Mafra para destinação final adequada, conforme estabelecido no Termo de
Ajuste de Conduta. Com isso o Município teve que desembolsar mais de R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais) a mais com estes serviços de
saneamento neste período, como demonstram as tabelas a seguir.

Tabela 2 - Valores Pagos (Reajustados através do valor atual praticado em R$).
2004
2005
2006
2007
2008
2009

PESO (T)
11.291,250
11.947,940
12.050,957
12.613,630
12.600,560
12.940,880

COLETA
1.059.570,90
1.121.194,69
1.130.861,80
1.183.663,04
1.182.436,55
1.214.372,18

TRANSB. DESTINO
445.778,55
881.959,54
471.704,67
933.253,59
475.771,78
941.300,25
497.986,11
985.250,64
497.470,11
984.229,74
510.905,94 1.010.812,14

MANUT.
OPER. TOTAL
137.566,22
0,00 2.524.875,21
137.566,22
0,00 2.663.719,17
137.566,22
0,00 2.685.500,06
137.566,22
0,00 2.804.466,01
137.566,22
0,00 2.801.702,62
137.566,22
0,00 2.873.656,48
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2010 10.119,360
TOTAL

949.600,74 399.512,33

790.423,21 137.566,22

0,00

2.277.102,50
18.631.022,06

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
Tabela 3 – Valores que Teriam Sido Pagos se Houvesse Aterro (Reajustados
através do valor atual praticado em R$)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*

PESO (T)
11.291,25
11.947,94
12.050,96
12.613,63
12.600,56
12.940,88
10.119,36

COLETA
TRANSB. DESTINO
1.059.570,90
0,00
0,00
1.121.194,69 0,00
0,00
1.130.861,80 0,00
0,00
1.183.663,04 0,00
0,00
1.182.436,55 0,00
0,00
1.214.372,18 0,00
0,00
949.600,74 0,00
0,00

MANUT.
137.566,22
137.566,22
137.566,22
137.566,22
137.566,22
137.566,22
137.566,22

TOTAL

OPER.
TOTAL
DIF.
482.249,29 1.679.386,41 -845.488,80
510.296,52 1.769.057,43 -894.661,75
514.696,37 1.783.124,40 -902.375,66
538.728,14 1.859.957,40 -944.508,61
538.169,92 1.858.172,69 -943.529,93
552.704,98 1.904.643,38 -969.013,09
432.197,87 1.519.364,83 -757.737,68
12.373.706,53 6.257.315,53

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
*Valores de Janeiro a Setembro de 2010.
Tabela 4 – Valores Arrecadados (em R$)
MÊS
2006
2007
2008
2009
2010
janeiro
538.398,62
285.464,01
165.755,91
500.622,22
fevereiro
149.014,98
349.371,50
460.499,77
183.956,07
março
142.130,51
155.844,88
201.219,01
195.688,61
abril
219.198,17
141.475,71
153.021,27
167.670,76
178.124,47
maio
211.913,72
134.722,90
158.927,24
174.313,89
176.623,79
junho
186.880,74
110.594,05
140.057,48
169.035,47
167.691,85
julho
183.154,95
126.836,43
149.353,17
170.994,65
186.321,26
agosto
184.917,74
139.067,99
152.726,70
172.685,66
234.582,67
setembro
176.293,07
132.727,69
160.996,86
184.439,22
186.321,26
outubro
181.587,26
135.327,85
157.588,95
176.816,46
190.495,65
novembro
179.549,04
140.545,12
150.568,43
184.459,27
199.933,50
dezembro
198.265,95
130.595,89
158.783,77
182.752,96
202.816,45
1.721.760,64 2.021.437,74 2.172.704,26 2.410.643,03 2.603.177,80
TOTAL
Variação
17,41%
7,48%
10,95%
7,99%

Fonte: Samae SBS
Além deste gasto extra ser muito elevado, os custos com estes serviços
ficaram muito acima do valor arrecadado com a taxa de lixo que é cerca de
R$ 2.500.000/ ano, se reajustarmos através do valor presente. Isto
representa uma arrecadação de R$ 13.750.000,00 no período, enquanto
que os gastos foram acima de R$ 18.000.000,00, trazendo um prejuízo de
mais de R$ 4.000.000,00.
Outra informação que os valores das tabelas nos fornecem, é o fato de
que, se o aterro tivesse funcionado em todo o período, os valores seriam
suficientes para cobrir as despesas, e ainda sobrariam recurso para a obra
da nova célula do aterro, que será descriminada a seguir.
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Destaca-se ainda que antes de abril de 2006, a cobrança da taxa de lixo
era pelo carnê de IPTU e que representava uma grande inadimplência.

Figura 12 – Estação de transbordo no Aterro
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
4.3 - Nova Célula do Aterro
Depois de muitos anos, com obras de remediações, projetos e
licenciamentos, finalmente teve início a obra da nova célula do aterro
sanitário em junho de 2008, embora o projeto já havia sido elaborado e
devidamente licenciado pela FATMA no final de 2004.
No total foram 17 meses de obras. Foram investidos no total R$
1.147.503,91 sendo R$ 800.000,00 recursos da União através da FUNASA
e o restante do município.
4.3.1 - Acessos
O município possui uma malha viária de 880 Km (700 Km de estradas
vicinais e 180 Km de vias urbanas), sendo que 80 Km dessas são
pavimentadas. O acesso ao aterro se dá pela Estrada Banhados III, que a
apresenta boas condições de tráfego, tanto nos períodos de chuva quanto
nos períodos de estiagem.

Figura 13 – Acesso ao Aterro
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
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Outro fator importante é que o trajeto que leva ao aterro não possui
aclives muito acentuados nem pontes estreitas, elementos estes que
poderiam vir a prejudicar o tráfego de caminhões pelo local.
4.3.2 - Zoneamento urbano e ambiental
Segundo a Prefeitura Municipal a área destinada ao aterro sanitário está
localizada no perímetro rural do município e fora das zonas consideradas
como áreas de preservação ambiental.
4.3.3 - Infra-estrutura urbana
A cidade de São Bento do Sul dispõe de infra-estrutura urbana (água,
esgoto, energia elétrica, telefonia, uma unidade hospitalar com 138 leitos,
um pronto socorro e outros serviços), adequadas às necessidades de
implantação e operação do aterro sanitário.
4.3.4 - Vizinhança
A área da localidade de Rio Vermelho, destinada a implantação e
operação do aterro sanitário é pouco povoada, evitando assim vários
transtornos, além de diminuir os riscos a saúde pública.
4.3.5 - Condições climáticas
Segundo dados do IBGE, o município possui um clima predominante
temperado com temperatura média anual de 16,4°C, sendo que a
temperatura máxima chegou a 37,2°C e a mínima atingiu –6°C, o índice
pluviométrico da região é de 1.500 mm/ano e a umidade relativa do ar é de
88% em média.
4.3.6 - Limitações à execução das obras e operação do aterro
Podemos considerar que nenhuma área possui todas as características
positivas para a implantação de um aterro sanitário, sendo assim, deve-se
elaborar soluções para que as características negativas sejam controladas
e não venham a interferir diretamente no funcionamento do
empreendimento.
4.3.7 - Situação atual da área
A área onde foi implantada a nova célula do aterro sanitário funcionava
como um lixão do município, sendo assim é uma área que foi bastante
degradada ambientalmente, mas que está em um processo de recuperação
ambiental desenvolvido pela prefeitura municipal. Essa área é de
propriedade do município e possui instalações de apoio para auxiliar na
operação das novas células, como por exemplo, balança, área de
manutenção, portaria, cercas e outras instalações presentes no local.
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Figura 14 – Instalações de Apoio, Guarita e Balança
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
4.3.8 - Características fisiográficas e ambientais
O relevo da região é suavemente ondulado em 50% do município, no
restante é considerado de Fortemente Ondulado a Montanhoso, sua
vegetação é formada basicamente por mata de pinhais e mata atlântica.
Devido ao relevo bastante acidentado o município possui várias
nascentes, sendo sua hidrografia formada pelo Rio Negro (tendo como
afluentes o Rio Negrinho, Rio São Bento, Rio Banhados, Rio Campininhas e
Rio Represo) e Rio Humbold (tendo como afluentes o Rio dos Bugres, Rio
Natal e Rio Ano Bom).
4.3.9 - Titulação da área
A área utilizada para a instalação do empreendimento é de propriedade
da Prefeitura Municipal, compreendendo uma área de aproximadamente
184.000,00 m2, sendo que a nova célula em operação ocupa uma área de
aproximadamente 14.700 m2.
4.3.10 - Caracterização e uso de água e solo
A área não possui núcleos urbanos nem instalações industriais
instaladas em suas proximidades, sendo classificada pela prefeitura
municipal como área rural.
A área possui duas nascentes formadoras do rio Banhados, sendo que,
suas águas não são utilizadas, de nenhuma forma, pelo município de São
Bento do Sul e nem por municípios vizinhos.
4.3.11 - Acessos e isolamento da área do aterro sanitário
O acesso ao aterro sanitário se dá apenas por pessoas e veículos
autorizados, todo o terreno é isolado com cerca de tela de aço que passa
por todas as suas divisas.
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Existe um portão no acesso controlando a entrada e saída de veículos e
pessoas pela portaria, com uma placa com os dizeres “PROIBIDA A
ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS”.
A via de acesso ao aterro é monitorada constantemente para verificação
de sua trafegabilidade, principalmente após períodos de chuva e pode ser
considerada sempre em boas condições de utilização.
4.3.12 - Instalações de apoio
As instalações de apoio visam tornar possível uma eficaz operação do
aterro sanitário. As instalações existentes são:

Portaria: tem a função de preservar o patrimônio existente na área
do aterro, alem de controlar e vigiar os resíduos ali depositados, visando a
segurança do local.

Portões: para se controlar a entrada e saída de caminhões, sendo
que devem ser mantidos sempre fechados, quando não houver trafego de
veículos autorizados

Balança: para que o caminhões sejam pesados antes de
descarregar, afim de registrar a quantidade de resíduo depositada
diariamente no local.

Vestiários e sanitário:são utilizados diariamente, de maneira
higiênica, alem de servir para troca de roupas e guarda de EPI’s.

Iluminação: existe um sistema de iluminação eficaz para o perfeito
funcionamento do trabalho noturno.
4.3.13 – Obras Realizadas para execução da Nova Célula
4.3.13.1 – Terraplenagem
A nova célula foi totalmente escavada no solo. Foram ao todo mais de
170.000,00 m³ de escavação em solo (material de 1º , 2º e 3º categorias).

Figura 15 – Exemplo de Perfil Transversal de Terraplenagem
Fonte: SAMAE de São Bento do Sul.
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Figura 16 – Escavação da Célula no Solo
Fonte: SAMAE de São Bento do Sul.
4.3.13.2 - Sistema de impermeabilização
De acordo com a NBR13.896/97, todas as instalações que tratem,
estoquem ou depositem resíduos não perigosos devem ser construídas de
forma a manter a qualidade das águas subterrâneas.
Quando a água contida nos resíduos proveniente da decomposição ou
procedente de precipitações percola através da massa de lixo produz um
efluente denominado chorume que se constitui de um contaminante
potencial para os solos e às águas subterrâneas e superficiais.
Com base nos estudos de sondagem, caracterização do solo e
permeabilidade verificou-se que o solo existente no terreno da futura célula
é de baixa permeabilidade.
A impermeabilização da base do aterro tem a função de proteger a
fundação do aterro, evitando assim a contaminação do sub-solo e aqüíferos
subjacentes pela migração do percolado durante a sua vida útil e após seu
fechamento.
Visando atender as prescrições normativas relativas à execução de
aterros sanitários, optou-se pela utilização de uma manta de polietileno de
alta densidade (PEAD) de 2,0 mm de espessura que, devido às suas
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características, garantirá a impermeabilização de base do aterro durante
toda sua vida útil e também após o encerramento das operações.
A proteção por via de geomembrana flexível produz melhores resultados
ambientais em relação aos líquidos percolados, além de fornecer maiores
garantias de que não irão ocorrer contaminações para o meio ambiente.
Para sua aplicação é necessário o nivelamento da área com uma
recompactação do solo e a verificação das irregularidades e/ou presença de
materiais pontiagudos oriundos de outras áreas adjacentes a base do
aterro.

Figura 17 – Instalação de Geomembrana
Fonte: SAMAE de São Bento do Sul.
4.3.13.3 - Sistema de drenagem de águas superficiais
Na falta de um sistema de drenagem adequado, a erosão pode provocar
sérios danos aos taludes naturais ou artificiais existentes, induzindo a
instabilidades geotécnicas que podem eventualmente ser danosos ao meio
ambiente.
Como pode ser verificado nos relatórios de sondagem, caracterização e
permeabilidade, não existe a necessidade de projetar-se um sistema de
drenagem sub-superficial, pois o nível do lençol freático encontra-se muito
abaixo da cota inferior de disposição dos resíduos.
A composição do lixo é em média de 60 a 65% de matéria orgânica,
sendo assim o lixo já possui água suficiente, não necessitando de água da
chuva para seu processo de decomposição.
O escoamento superficial pluvial deve ser interceptado e desviado
evitando que se infiltre na massa do resíduo e se misture ao percolado,
ocasionando um aumento significado na quantidade de efluente a ser
tratado.
A drenagem das águas pluviais se dará através de estruturas drenantes
de meia cana de concreto (canaletas) que desviam essa água.. A utilização
de meias-canas de concreto é interessante porque não formam uma
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estrutura totalmente rígida, podendo funcionar satisfatoriamente, mesmo
após a ocorrência de recalques diferenciais.
Para este projeto, o sistema de drenagem foi concebido para direcionar
as águas pluviais precipitadas para fora da área de influência do aterro. Tal
interceptação visa minimizar o contato de águas pluviais com os resíduos e
por conseqüência reduzir o volume de líquidos percolados a serem tratados,
além de garantir a operação normal do aterro, mesmo em dias de chuva.
Após a conclusão das obras do aterro, plataformas e acessos internos
definitivos deverá ser construído o sistema de drenagem superficial,
englobando os seguintes dispositivos:



canaletas em concreto meia cana de 30 cm de diâmetro
(canaletas de berma e dos acessos);
proteção superficial com grama em leiva.

Figura 18 – Sarjeta de Águas Pluviais
Fonte: SAMAE de São Bento do Sul.
4.3.13.4 - Sistema de drenagem de líquidos percolados
O método de operação do aterro com um eficiente sistema de drenagem
superficial reduzirá a produção de líquidos percolados através da massa de
lixo, no entanto, inevitavelmente alguma quantidade destas águas
superficiais irá atravessar a massa de lixo, o que somando as águas de
chuva, representarão uma certa produção de líquidos percolados. O
principal objetivo desta drenagem é coletar e transportar o líquido percolado
para a estação de tratamento, com a finalidade de reduzir as pressões
sobre a massa de lixo e também minimizar o potencial de migração desses
para o subsolo.
Para que seja garantida a preservação das águas superficiais e dos
lençóis freáticos, é necessário um sistema de drenagem eficiente. Essa
eficiência será tanto maior, quanto com mais segurança se conheça a
quantidade de chorume produzido em função da pluviosidade. Entretanto,
este valor depende de vários fatores, dentre eles: pluviometria local, grau de
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compactação das células de lixo, tipologia do lixo e do material de
cobertura, etc. Para aterros fracamente compactados, estima-se uma
produção de chorume equivalente a 25-50% da precipitação pluviométrica
média anual, e para aterros fortemente compactados estima-se 15-25%.
O sistema adotado para coleta e transporte dos líquidos na parte inferior
do aterro é formado por drenos mestres e drenos intermediários. Nos níveis
superiores do aterro, os drenos horizontais serão executados de forma
sobreposta, apenas escavando-se a camada de recobrimento e
respeitando-se a posição e as dimensões relacionadas à base do aterro.
Assim os drenos superiores horizontais serão constituídos por valas
escavadas sobre a camada de solo depositada sobre o resíduo
compactado, onde será colocada uma manta de geotéxtil não-tecido e
preenchida com pedra rachão, evitando assim seu entupimento. São
abertos com retro-escavadeiras sobre o fundo e posteriormente sobre as
camadas de lixo, buscando a direção de um poço de captação associado à
drenagem dos gases.

Figura 19 – Drenagem de Percolados
Fonte: SAMAE de São Bento do Sul.
4.3.13.5 - Sistema de tratamento do líquido percolado
O principal inconveniente dos efluentes dos aterros sanitários é a
elevada DBO (Demanda bioquímica de oxigênio dissolvido), que será
imposta ao corpo de água receptor para a decomposição da matéria
orgânica contida no liquido percolado. Esta DBO é extremamente elevada,
podendo na fase inicial atingir índices da ordem de 30.000 mg/l.
Devido à quantidade de DBO, o chorume captado no aterro sanitário não
pode ser direcionado diretamente para o curso da água, sendo necessário
um prévio tratamento para baixar determinados parâmetros, como DBO do
percolado, a níveis aceitáveis segundo normas vigentes possibilitando
assim o lançamento do efluente no curso da água.
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O volume de líquido percolado depende fundamentalmente dos
seguintes fatores:
 precipitação na área do aterro;


escoamento superficial e/ou infiltração subterrânea;



umidade natural do lixo;



grau de compactação;



capacidade do solo em reter umidade.

Os líquidos percolados gerados no aterro sanitário de São Bento do Sul
são tratados pelo método de lagoas de estabilização, que consiste na
biodegradação da matéria orgânica do percolado pela ação de bactérias
aeróbias e anaeróbias.
Esse processo de tratamento de esgotos é de mais fácil aplicação, do
projeto à operação e foi utilizado porque as lagoas já encontram-se
construídas e possuem capacidade para tratarem os resíduos provenientes
da nova célula.
É um processo muito eficiente e de baixo custo, sendo aplicado nas
mais variadas situações, capaz de resolver a maioria dos problemas com
tratamento de esgotos.
Esse tratamento impõe-se preferencialmente, pois permite alcançar
qualquer grau de tratamento, suporta os choques de sobrecargas
hidráulicas (variações de vazão) e também orgânicas, integra-se bem ao
meio ambiente, propicia flexibilidade ao projeto e possibilita a construção
gradativa, pode dispensar pré-tratamento ou aproveitar-se dele em varias
combinações, alem de produzir efluentes facilmente assimiláveis pela
natureza.

Figura 20 – Lagoas de Estabilização
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
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Esse tratamento se da pela formação em série de três lagoas que serão
apresentadas a seguir:
4.3.13.5.1 - Lagoa anaeróbia
O processo de depuração anaeróbio que se desenvolve nesse tipo de
lagoa não requer penetração de luz na massa líquida, o que permite que
sejam negligenciados os problemas de turbidez, possibilitando assim a
introdução no sistema de altas cargas orgânicas. Por não necessitar de luz
essa lagoa tem profundidade, de 2 a 5 metros, diminuindo
conseqüentemente a área superficial e economizando espaço.
A lagoa anaeróbia é geralmente a que recebe o esgoto bruto, sendo
responsável pelo pré-tratamento para a lagoa facultativa.
4.3.13.5.2 - Lagoa facultativa
A lagoa facultativa é responsável pelo tratamento secundário dos
esgotos. Em geral, essa unidade apresenta profundidade que varia de 1,00
a 1,50 metros.
O termo facultativa refere-se a duabilidade ambiental característica
desse tipo de lagoa sendo aeróbio na superfície a anaeróbio no fundo.
Durante a maior parte do dia, prevalece às condições anaeróbias na
maior parte da coluna líquida, devido principalmente à produção de oxigênio
fotossintético e a reaeração superficial.
Ao anoitecer, cessada a incidência da luz solar sobre a lagoa, a
produção de oxigênio a partir da fotossíntese é interrompida, com isso
passa a prevalecer o processo anaeróbio na maior parte da coluna líquida.
Como resultado da decomposição anaeróbia, que ocorre nas camadas
inferiores, formam-se resíduos inertes, sais minerais e nutrientes orgânicos
solúveis e gases, que se difundem pela massa liquida e são aproveitados
pela água.
Os sólidos sedimentáveis dão origem ao lodo depositado no fundo das
lagoas, que por sua vez são decompostos pelas bactérias gerando CO2 e
CH4.
4.3.13.5.3 - Lagoa de maturação
A lagoa de maturação é projetada para receber efluentes da lagoa
facultativa, ou de outros processos de tratamento, onde a DBO esta
praticamente estabilizada e o oxigênio se faz presente em toda a massa
líquida.
Como seu afluente esta pré-tratado e clarificado ele permite a entrada da
luz solar até as camadas mais profundas assegurando assim condições
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aeróbias para o sistema, sendo que sua profundidade é praticamente a
mesma da lagoa facultativa variando de 1,00 a 1,50 metros.
A principal função dessa lagoa é eliminar os organismos patogênicos,
isso ocorre devido ao tempo de exposição desses, as condições adversas
de sobrevivência como temperatura elevada, radiação ultravioleta,
condições aeróbias, principalmente em níveis de saturação de O2; redução
do substrato; competição vital; pH elevado; e a combinação de vários
desses fatores.
4.3.13.6 - Sistema de drenagem de gás
Da mesma forma que os líquidos, os gases existentes no aterro tendem
a circular por meios que oferecem menor resistência, motivo pelo qual, o
deslocamento dos gases, no aterro, está diretamente relacionado com o
dos líquidos. Devido à sua baixa densidade, os gases tendem, quando não
misturados com os líquidos, a dispersar-se para a superfície.
O sistema tem como função drenar os gases provenientes da
decomposição da matéria orgânica, nesse processo são gerados o gás
carbônico (CO2) e o gás metano (CH4). Num detalhamento de sistema de
drenagem de gases, o número de variáveis e incógnitas são de tal ordem
que um dimensionamento correto, do ponto de vista técnico, é impossível
na prática.
Os gases produzidos pela decomposição dos resíduos deverão ser
captados e queimados para evitar inconvenientes causados pela liberação
de odores desagradáveis, ou mesmo acidentes devidos à sua explosão ou
combustão espontânea.
O sistema adotado para drenagem dos gases consiste na construção de
uma rede de drenagem vertical interligado ao sistema de drenagem e
líquidos, permitindo sua liberação controlada.

Figura 21 – Dreno de Gás
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
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Os drenos de gás são executados mediante a utilização de um tubo de
concreto com diâmetro de 30cm, perfurado. Envolta deste tubo, será
colocada uma tela soldada do tipo Q138, formando um círculo com 70cm de
diâmetro, dentro da qual deverá ser preenchido com pedra rachão.
O dreno com o tubo e a tela, à medida que a camada de resíduos é
incrementada, deve também se incrementado, permitindo a continuidade do
mesmo.
Na camada final, ou seja, na camada de recobrimento definitivo de
fechamento da célula, o tubo deve ser estendido até ficar a 1,50 m acima da
cota da camada.
Os componentes do sistema de drenagem dos gases deverão ser
instalados sobre a malha de drenagem horizontal de percolados, seguindo o
disposto em projeto, observando-se um afastamento máximo de 30 a 50
metros entre eles.
Tendo-se como objetivo o perfeito funcionamento, em conjunto, do
sistema de drenagem de gás e de percolados, os drenos verticais e
horizontais deverão estar interligados nos pontos previstos em projeto,
formando deste modo uma malha de drenagem de gases e líquidos.
4.3.13.7 - Sistema de recobrimento
O recobrimento das camadas de resíduos visa minimizar:
 O espalhamento dos detritos pelo vento;
 A procriação de vetores: insetos, roedores e outros;
 Focos de fogo;
 Atividades de catadores em busca de resíduos aproveitáveis;
 Presença de animais à procura de alimento e,
 Infiltração de águas pluviais.
A solução adotada será a realização do recobrimento da camada de
resíduos no final de cada dia de trabalho. Para isso será utilizada uma
camada de terra máxima de 30 cm, sendo suficiente para atingir os
objetivos previstos. O material de recobrimento será proveniente de
depósitos previamente executados, com o material obtido das escavações
das valas. Após o encerramento de cada célula, deverá ser executada uma
camada de 60 cm de aterro onde deve se plantar de grama em leiva,
visando a proteção do talude contra erosão.
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Figura 22 – Esquema de Recobrimento
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
4.3.14 – Início das Operações
Finalmente após tantos estudos, tantos projetos e tantas obras, entrou
em funcionamento a nova célula do Aterro Sanitário em agosto de 2010
após a emissão da Licença Ambiental de Operação pela FATMA.

Figura 23 – Início da Utilização da Nova Célula
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.

Figura 24 – Utilização da Nova Célula
Fonte: Prefeitura Municipal de São Bento do Sul.
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CAPÍTULO 05
APLICAÇÃO DO MÉTODO
No capítulo anterior foi caracterizado o Aterro de São Bento do Sul.
Neste capítulo será aplicado o método proposto pelo Malutta e discutido
sobre a obtenção dos dados.
5.1 – Critérios de Adequabilidade
A definição de variáveis de entrada, proposta e avaliada por
especialistas das diversas áreas de conhecimento para cada perspectiva é
realizado nesta fase. Operadores humanos são capazes de controlar
processos bastante complexos baseados em informações imprecisas ou
aproximadas a respeito desses processos. A estratégia adotada pelos
operadores humanos é também de natureza imprecisa e geralmente
possível de ser expressa em termos lingüísticos. Nesta etapa, será utilizada
a Lógica Fuzzy, que permitirá traduzir em termos matemáticos a informação
imprecisa expressa por um conjunto de regras lingüísticas.
Para cada indicador, definido como uma variável de entrada, traça-se
um objetivo, e determina-se um indicador na forma lingüística, que fornece
avaliações dentro dos parâmetros da Lógica Fuzzy, realizada pela
intersecção dos conjuntos fuzzy formados pelas funções de pertinência das
variáveis de entrada nos blocos de regras, estipulando-se metas a serem
alcançadas e as ações/iniciativas a serem tomadas para minimizar os
impactos ambientais, formando a árvore de decisão (dendrograma) em
cada etapa do processo, originando variáveis de saída que, por sua vez, em
conjunto com outras variáveis, vão permitir análise das perspectivas de
avaliação do aterro sanitário, e finalmente a análise da adequabilidade do
aterro sanitário.
As variáveis de saída destes blocos são lingüísticas. Como forma de
verificação do comportamento assumido pelas variáveis de saída, o método
estabelece que também se proceda à defuzzificação. Assim, para cada
conjunto de variáveis de entrada operada em um bloco de regras, resulta
em duas variáveis de saída. Uma com valores fuzzy, chamada de
intermediária, que alimentará nova entrada para a próxima etapa do
processo, e outra defuzzificada (no caso, pelo método Centro de Área) com
valores discretos, permitindo uma Na definição das funções de pertinência
dos indicadores das variáveis de saída, foi utilizada a função tipo .S. com
patamares superiores (shoulders) na amplitude de 50%. Esta configuração
determina a proporção mais equilibrada das áreas sob as curvas tendo em
vista o método de defuzzificação utilizado.
Como caracterização na análise de viabilidade do aterro, foram
consideradas três perspectivas, de maneira que se possa efetuar uma
gestão ambiental de forma mais eficiente dentro de um aterro sanitário,
conforme Figura 25.
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 Perspectiva Ambiental;
 Perspectiva Econômica;
 Perspectiva Social.

Figura 25: As Perspectivas do Aterro Sanitário
Fonte: Malutta
A perspectiva ambiental do modelo foi concebida considerando quais os
impactos ambientais que vão afetar o meio ambiente (biótico e físico) e sua
parte operacional.
A perspectiva econômica está voltada para a competência de
gerenciamento do aterro sanitário, seja por iniciativa pública, seja por
empresa terceirizada. Por sua vez, a perspectiva social está relacionada
com o entorno do aterro, sua localização e os benefícios sociais.
A interligação destas três perspectivas possibilitará a conclusão da
proposta do modelo referente à decisão na avaliação de aterros sanitários
já em operação. A conformação da representação gráfica do sistema é na
forma de um dendrograma, tipo top-down, partindo-se da questão a ser
respondida . a adequabilidade do projeto, de acordo com a Figura 26.

Figura 26: Decisão de Adequabilidade de Aterros Sanitários
Fonte: Malutta
As perspectivas são divididas em suas componentes principais, sendo
estas componentes estruturadas e identificadas pelos especialistas das
várias áreas de conhecimento. A seqüência Econômica Social Ambiental
desta montagem gera uma representação gráfica que vai sendo detalhada
até indicadores iniciais, chamados de variáveis de entrada.
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Nas Tabelas 5, 6 e 7 estão representadas, respectivamente, as
estatísticas, as variáveis de entrada e a variável de saída do dendrograma
adequabilidade.

Tabela 5: Estatística do dendrograma de adequabilidade

Fonte: Malutta
Tabela 6: Variável de entrada do dendrograma de adequabilidade

Fonte: Malutta
Tabela 7: Variável de saída do dendrograma de adequabilidade

Fonte: Malutta

Cada variável de entrada tem suas regras próprias, segundo o fluxo de
análise da Lógica Fuzzy. A coleta dos dados para alimentar o sistema é
auxiliada pela aplicação de uma listagem de verificação (checklist), que é
utilizada para orientar e conduzir a auditoria ambiental no aterro sanitário.
Este checklist é um questionário estruturado para incorporar todas as
questões relevantes para cada variável de entrada. As respostas são de
zero (0) a cem (100), previamente elaboradas e tabuladas conforme níveis
de influências das perguntas a serem realizadas, ponderadas por
especialistas da área (Tabela 14).
A fuzzyficação na interface de entrada traduz valores discretos em graus
de pertinência às funções fuzzy. A análise fuzzy acontece em blocos que
contêm as regras de controle lingüístico. Os resultados das operações
nestes blocos de regras são também variáveis lingüísticas, que podem ser
defuzzificados em variáveis discretas.
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Para o estudo de adequabilidade do aterro, foram definidas, junto com
especialistas na área, trinta e três variáveis de entrada (indicadores diretos),
que, operadas segundo regras estabelecidas nos blocos de regras,
resultam em vinte e duas variáveis de saída, conforme Tabela 8.

Tabela 8: Estatística Do Dendrograma Principal

Fonte: Malutta
O número de funções de pertinência utilizado para cada indicador foram
três, representados pelos termos lingüísticos Inadequado, Crítico e
Adequado. A base variou de zero, para representar o estado inadequado, a
um, para representar o estado adequado.
As Figuras 27 e 28 representam os dois estados extremos das funções
de pertinência, onde o grau de pertinência (0,0) representa não ser membro
da variável “percolado”, e (1,0), indicando ser membro da variável
“percolado”, respectivamente. Entretanto, as defuzzificações, seguindo os
critérios acima descritos, apresentam resultados variando de (12,8940 :
87,0980) ao invés de (0,0 : 100). Isto é verificado, devido às interações das
variáveis efetuadas em um dendrograma, operadas através do programa
computacional Fuzzy TECH®.
A estruturação das variáveis em um dendrograma permite avaliar as
interações existentes entre os elementos de dados e a operação através do
software Fuzzy TECH®, que admite a análise das interações julgadas
convenientes nos diversos níveis do dendrograma.

Figura 27: Função de pertinência para variável lixiviados para 0,00 adequado
Fonte: Malutta
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Figura 28: Função de pertinência para variável lixiviados para 1,00 adequado
Fonte: Malutta

Conforme estabelecido na Tese do Malutta, utilizou-se a interpolação
através do processo de Newton, por serem construídos pela composição ou
agregação de um ou mais indicadores, mediante diversos tipos de
formulações matemáticas ou regras heurísticas, em um resultado único.
Para dar peso a cada uma das regras, é utilizado o “Grau de Suporte
(DoS)”. Estes pesos são atribuídos, segundo o entendimento de
especialistas, conforme a importância destas regras.
A Tabela 9 exemplifica as possibilidades de combinação em um bloco de
regras do tipo “se”, “e”, “então”, onde os graus de pertinência aos conjuntos
(estados), inadequado, crítico e adequado das variáveis de entrada
“percolado” e “tratamento de percolado”, são combinados resultando em
duas variáveis de saída, uma discreta (defuzzificada) denominada
“lixiviados” e outra fuzzy denominada “F_Percolado”, ambas com nove
possíveis conseqüências de saídas.

Tabela 9: Bloco de regras com os possíveis valores das variáveis

Fonte: Malutta
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A Figura 29 mostra um setor de dendrograma, da perspectiva ambiental,
que representa as duas variáveis de entrada, percolado e tratamento de
percolado combinadas em blocos de regras, chamado .Lixiviados.,
resultando em duas variáveis de saída, uma fuzzy intermediária, chamada
.F_Percolado., que alimentará o bloco seguinte (Águas), e outra discreta,
.lixiviados., defuzzificada pelo método de Centro de Área (CoA).

Figura 29: Dendrograma parcial superior da perspectiva ambiental
Fonte: Malutta

Agora, a variável de saída do bloco de regras Águas resultará em duas
novas variáveis, uma defuzzificada, chamada água, e outra, fuzzy,
intermediária, F_água. Esta última será a entrada no bloco Físico,
originando as variáveis de saída, físico (defuzzificado), e a outra, F_Fisico,
intermediária, que será a entrada no bloco de regras Meio Ambiente,
originando a saída Meio Ambiente (discreta) e a fuzzy F_Meio Ambiente,
que será a entrada no bloco Ambiental.
O dendrograma completo do sistema de adequabilidade de aterros
sanitários é mostrado na Figura 33 e contempla, principalmente, três
critérios: robustez, sensibilidade e representação.
O primeiro critério permite o estudo de outros aterros sanitários,
permitindo aos órgãos competentes determinar em que grau de adequação
se encontra o projeto.
Quanto ao critério de sensibilidade, refere-se à capacidade de o sistema
transmitir todas as mudanças e alterações dos indicadores de verificações
primárias até o resultado final, contemplando as possibilidades de análises
em todos os estágios.
O critério de representação se refere à capacidade de a árvore
representar com fidelidade os aspectos relevantes do aterro sanitário e suas
inter-relações.

5.1.1 - Perspectiva Ambiental
A perspectiva ambiental considera que o sistema de resíduos sólidos
urbanos deve atender às exigências da Política Ambiental, do Processo
Operacional e do Meio Ambiente.
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Até recentemente, tratar resíduos sólidos urbanos se concentrava
apenas em suas capacidades internas, enfatizando o desempenho de
serviços e inovação tecnológica.
Preocupavam-se em realizar um serviço de qualidade, mas não se
preocupando com o meio ambiente interno e externo. Hoje, alguns sistemas
de disposição final de RSU já estão voltados para conhecer e satisfazer as
necessidades ambientais. É o cumprimento do que foi estabelecido na
Política
Ambiental
do
empreendimento,
conforme
mencionado
anteriormente.
Além de satisfazer o que foi estabelecido na Política Ambiental, deve-se
assegurar o cumprimento dos objetivos e metas ambientais, e a
implementação de ferramentas de sustentação necessárias.
Sob a óptica ambiental, gerenciar os RSU, significa reduzir na fonte,
reaproveitar, coletar, transportar e dar tratamento adequado à disposição
final dos resíduos sólidos, observando que as operações efetuadas estejam
interligadas, influenciando umas as outras.
Na Figura 30, tem-se uma visão parcial da perspectiva ambiental.

Figura 30: Dendrograma Parcial da Perspectiva Ambiental
Fonte: Malutta

Na Tabela 10, é apresentada a estrutura da perspectiva ambiental.
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Tabela 10: Estatística da perspectiva ambiental

Fonte: Malutta

A realização de avaliações qualiquantitativas periódicas da adequação
ambiental, através de auditorias, funcionará como forma de verificação do
que foi estabelecido como política, objetivos e metas do aterro sanitário.

Objetivo: viabilizar o tratamento ideal dos RSU, desde a sua coleta até a
disposição final.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: 100% do atendimento da legislação ambiental
- menos que 100 % _ aprimorar;
- 100 % _ satisfatório . melhorar;
- mais que 100 % _ ótimo . dar continuidade.
5.1.1.1 - Variável de entrada “política ambiental”
O estabelecimento de uma política ambiental dentro do sistema de
disposição final dos RSU deve explorar um conjunto de intenções sobre a
forma de tratar de maneira eficiente os resíduos, evitando generalidades e
inadequações de intenções com a realidade do empreendimento.
Deve ser buscada uma grande coerência das ações a serem tomadas e
o potencial do município, pois, conforme a legislação em vigor as prefeituras
são responsáveis pela coleta e pelo destino final do resíduos sólidos.
A definição da política ambiental deve ser norteada de maneira a se
conseguir uma eqüidade social, elevação da qualidade de vida, equilíbrio
ambiental e gerar benefícios sociais e econômicos.
Para o estabelecimento de uma política ambiental, deve se considerar a
adequação aos impactos ambientais, esforço continuado da melhoria do
desempenho ambiental, cumprimento com a legislação, revisar os objetivos
alcançados, registrar e comunicar ao público interno e externo.
A existência de uma política ambiental, além de ser requerida pela
norma ISO 14001, prevê que a organização estabeleça e mantenha
objetivos e metas ambientais documentados, elevando, assim, a melhoria
de seu desempenho.
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Objetivo: registrar por escrito as políticas ambientais do aterro, divulgando
em todos níveis internos e ao público em geral.
Indicador Fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: cumprir 100% da política ambiental pré-escrita.
5.1.1.2 - Variável de entrada “paisagem”
O impacto visual causado pela operação do aterro sanitário,
principalmente se este se encontra perto de rodovias, pode causar nas
pessoas uma impressão bastante desagradável.
Caso o aterro fique em regiões cuja topografia permita um contato visual
a distância, esta impressão é ainda mais acentuada.
Para amenizar, é importante a plantação de arbustos nativos, formando
uma cerca viva, e árvores maiores, formando uma corrente de isolamento
visual do aterro.

Objetivo: evitar o contato visual externo do aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: arborizar os locais de fácil contato visual.
5.1.1.3 - Variável de entrada “ruído”
Refere-se ao ruído provocado pela operação de tratores, caminhões e
trabalhadores no aterro sanitário. A operacionalidade dos aterros sanitários
pode causar diversos inconvenientes, tanto nos trabalhadores que ali
operam como no entorno, caso existam núcleos habitacionais por perto.

Objetivo: minimizar a emissão de ruídos.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: procurar controlar todas as fontes de ruído.
5.1.1.4 - Variável de entrada “transporte”
Trata de todo o sistema de transporte das pessoas que vivem no entorno
do aterro, considerando tráfego intenso de caminhões e outros veículos,
condições das estradas, poeiras, barulho.

Objetivo: permitir o trânsito de pessoas sem transtorno.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: dar segurança a população quanto a locomoção.
5.1.1.5 - Variável de entrada “biótico”
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Refere-se ao conjunto de seres vivos que habitam um determinado
ambiente ecológico, em estreita correspondência com as características
físicas, químicas e biológicas deste ambiente.
O ecossistema inclui indivíduos e populações de todas as espécies,
hábitats terrestres e aquáticos, incluindo locais onde a flora e a fauna se
alimentam, descansam e se reproduzem.
São todos estes parâmetros que uma avaliação ecológica deve
considerar, sendo esses os melhores indicadores de alterações no
ecossistema.
As principais fontes de impacto ecológico pelos tóxicos libertados a partir
de atividades de tratamento e deposição de resíduo sólido são:
. derrames acidentais;
. emissões diretas para o ar,o solo ou a água;
. gás de aterro e lixiviados.
A fauna e a flora aquática são afetadas pelos lixiviados. Os químicos
fortemente ligados a partículas podem passar para o interior da cadeia
alimentar, principalmente através de organismos aquáticos que se
alimentam de sedimento, ou por filtros, tal como nos moluscos.
Os efeitos nocivos em solos contaminados por agentes químicos
incluem:
. dano nas folhas e produtividade reduzida em plantas e colheitas;
. morbidade e mortalidade aumentadas na fauna;
. efeitos ao nível da reprodução;
. efeitos carcinogênicos; danos na pele, no pulmão e em outros órgãos.
Conforme Gandolla (et al., 1998), um dos melhores indicadores da
ocorrência de emissões de biogás através do solo é o estado da vegetação
(tanto interna como externa ao aterro). Quando a alta concentração de
biogás ou a oxidação do metano reduz a quantidade de oxigênio nos poros
do solo, as raízes são sufocadas, e as plantas morrem. Árvores mortas,
porções inférteis na vegetação ou musgos marrom-avermelhados podem
ser indicativos da presença de biogás no solo.
Objetivo: impedir danos à suscetibilidade dos organismos vivos da
região monitorando o equilíbrio do sistema ecológico.

Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
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Meta: minimizar ao máximo o impacto à biota dentro do aterro.
5.1.1.6 - Variável de entrada “lençol freático”
A água da chuva pode ter vários destinos após atingir a superfície da
terra. Inicialmente, uma parte se infiltra. Quando o solo atinge seu ponto de
saturação, ficando encharcado, a água passa a escorrer sobre a superfície
em direção aos vales. Dependendo da temperatura ambiente, uma parte da
chuva volta à atmosfera na forma de vapor. A parcela da água que se infiltra
vai dar origem à água subterrânea.
A taxa de infiltração de água no solo depende de muitos fatores:
1- sua porosidade: a presença de argila no solo diminui sua porosidade,
não
permitindo uma grande infiltração;
2- cobertura vegetal: um solo coberto por vegetação é mais permeável
do que
um solo desmatado;
3- inclinação do terreno: em declividades acentuadas, a água corre mais
rapidamente, diminuindo o tempo de infiltração;
4- tipo de chuva: chuvas intensas saturam rapidamente o solo, ao passo
que
chuvas finas e demoradas têm mais tempo para se infiltrar.
Para a determinação dos parâmetros relacionados ao comportamento
das águas subterrâneas, devem ser considerados os dados
hidrogeológicos. Desse levantamento, são obtidos dados referentes a:
profundidade do lençol freático, padrão de fluxo subterrâneo, gradientes
hidráulicos subterrâneos, parâmetros hidráulicos do aqüífero, assim como a
avaliação de: amplitude da variação regional do lençol freático, de acordo
com as estações do ano, qualidade das águas subterrâneas e riscos de
contaminação do aqüífero.
A profundidade do lençol freático deve ser tal que não cause danos
ambientais ao meio.
Como um primeiro parâmetro, pode-se considerar uma boa profundidade
do lençol freático se for igual ou mais de 3 m. Entretanto, a norma NBR
13896 (ABNT, 1997) estabelece os parâmetros de profundidade conforme
os coeficientes de permeabilidade.
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Objetivo: impedir a contaminação do lençol freático.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: estar dentro dos parâmetros da NBR 13896 (ABNT, 1987).
5.1.1.7 - Variável de entrada “monitoração das águas subterrâneas”
Quando a chuva cai, uma parte da água se infiltra através dos espaços
que encontra no solo e nas rochas. Pela ação da força da gravidade, esta
água vai se infiltrando até não encontrar mais espaços, começando então a
se movimentar horizontalmente em direção às áreas de baixa pressão.
O caminho subterrâneo das águas é o mais lento de todos. A água de
uma chuva que não se infiltrou levará poucos dias para percorrer muitos e
muitos quilômetros. Já a água subterrânea poderá levar dias para percorrer
poucos metros. Havendo oportunidade, esta água poderá voltar à
superfície, através das fontes, indo se somar às águas superficiais, ou
então voltar a se infiltrar novamente.
A água da chuva no aterro sanitário vai carregar consigo vários
componentes, que podem, se não forem tomados os devidos cuidados,
contaminar o lençol freático e o aqüífero.
A água próxima da superfície é denominada de lençol freático e, devido
a esta proximidade, sofre influência direta da precipitação pluviométrica e
de diversas fontes de poluição. As águas subterrâneas mais profundas
formam os chamados aqüíferos.
A monitoração das águas subterrâneas visa a avaliar, conforme NBR
13895 (ABNT, 1997), por meio de métodos diretos e/ou indiretos, a
influência do aterro nos mananciais, principalmente no aqüífero freático. Os
padrões de qualidade da água são estipulados pela resolução do Conama
no 261.
O método direto constitui-se basicamente na perfuração de poços a
serem instalados.
Para fins de controle, são quatro, sendo um a montante e três a jusante
do aterro, em relação ao fluxo subterrâneo. O poço de montante tem a
função de verificar a qualidade do aqüífero antes de sua passagem sob o
aterro, e os poços de jusante, de avaliar a ocorrência de alterações das
características iniciais e em que graus ocorreram (NBR 13895, ABNT,
1997).

Objetivo: monitorar a qualidade das águas subterrâneas.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: monitorar dentro dos critérios da NBR 13895 (ABNT, 1997).
5.1.1.8 - Variável de entrada “corpos d’água”
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São águas relacionadas com as nascentes e os córregos que estão na
região do aterro sanitário, bem como todas as águas provenientes de
chuvas, que não se infiltram no solo, e devem ser canalizadas e destinadas
para sistemas receptores independentes dos de tratamento de percolado,
não sobrecarregando o sistema.
Devem ser considerados todos os corpos d’água que atravessam ou que
nascem na região do aterro sanitário. Estes corpos devem ser desviados,
canalizados, de modo que os líquidos percolados não venham a contaminálos.
Também se devem considerar as áreas inundáveis, alagadiças e os
banhados. Por áreas inundáveis entende-se aquelas atingidas pelo
extravasamento do leito dos cursos d’água em épocas de cheias. Por áreas
alagadiças entendem-se aquelas que ficam temporariamente encharcadas,
independentemente de estarem localizadas nas faixas de inundação dos
cursos d’água, devido às características de má drenagem dos solos e baixa
declividade dos terrenos.
Os banhados são áreas permanentemente úmidas, com flora e fauna
características e importante valor ambiental (SOUZA, 1999).
A distância mínima de recursos hídricos é tomada como padrão de 200
metros, conforme estabelece a Portaria no 124 de 20/08/80 do Ministério do
Interior.
A mudança de qualidade da água, em função de contaminações
proveniente das deposições dos resíduos, é historicamente um problema
público, pois incidirá em custos para obtenção da água em condições
adequadas de utilização.
Os recursos hídricos superficiais são aqueles que estão em contato
direto com o ar, sujeitos à recarga direta através de precipitação. Estes são
formados pelo conjunto de rios, riachos, córregos, lagoas entre outros.
Para o uso dos recursos superficiais, são exigidos limites máximos de
impurezas que eles podem conter. Estes limites, de acordo com a lei
pertinente, são chamados de padrões de qualidade da água.
Para este trabalho, as águas superficiais serão enquadradas nas classes
especiais, dentro da classificação das águas estipuladas pela resolução do
Conama nº 261. Essas classes são destinadas, entre outros, ao
abastecimento doméstico, à preservação do equilíbrio natural das
comunidades bióticas e à recreação.
Os parâmetros usados para mensurar a qualidade da água são:
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio
(DQO), coliformes fecais e toxicidade. A DBO e DQO são parâmetros de
fundamental relevância na caracterização de um corpo de água por matéria
orgânica e inorgânica quimicamente oxidável. O parâmetro coliforme fecal é
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utilizado como indicador de poluição por matéria orgânica de origem animal.
A toxicidade nas águas é causada por substâncias industriais, de chorumes
e do lixiviamento de agroquímicos. A toxicidade é medida através de testes
ecotoxicológicos, também chamados de bioensaios ou biotestes.
Deve ser feita a monitoração das águas superficiais, conforme indicado
por Castilhos Jr. (2003).
Objetivo: desviar e canalizar os corpos d’água.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: desviar 100 % os corpos d’água dos aterros sanitários.
5.1.1.9 - Variável de entrada “drenagem pluvial”
Este sistema tem a finalidade de interceptar e desviar o escoamento
superficial das águas pluviais durante e após a vida útil do aterro, evitando
sua infiltração na massa do resíduo.
O dimensionamento da rede de drenagem é dependente,
principalmente, da vazão a ser drenada. A metodologia utilizada segue a
prática usual de drenagem urbana, calculada pelo Método Racional,
conforme citado por Castilhos Jr. (2003)
É conveniente enfatizar que a água pluvial não deverá ser misturada aos
líquidos percolados do aterro, pois estes terão tratamento mais complexo,
antes de serem lançados à drenagem natural, o que não ocorre com a água
pluvial (que poderá seguir diretamente para o corpo d’água receptor,
mantendo-se os cuidados para redução de material em suspensão e evitar
erosões no ponto de lançamento).
As águas precipitadas nas imediações do aterro serão captadas e
desviadas por canaletas escavadas no terreno original, acompanhando as
cotas, de forma a conferir declividade conveniente ao dreno.

Objetivo: drenar as águas pluviais.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: direcionar 100 % as águas pluviais para coletores receptores
diferentes daqueles dos lixiviados.
5.1.1.10 - Variável de entrada “percolado”
Quando da disposição de resíduos sólidos, muitas vezes ocorre de não
se ter em conta que, associados a eles, há uma fração de líquidos que
exigem cuidados específicos.
É comum observar-se o líquido vazando dos saquinhos de resíduo
doméstico, por exemplo. Os grandes recipientes de acumulação de resíduo
também dão origem a uma quantidade variada de líquidos. Nos aterros
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sanitários, a quantidade de líquidos escorrendo da fase sólida é maior
ainda. Estes líquidos, escuros, turvos e malcheirosos, são chamados
usualmente de chorume.
Cabe um comentário inicial acerca dos termos chorume e percolado,
normalmente empregados indistintamente na literatura técnica em geral.
Chorume é o líquido produzido pela decomposição de substâncias contidas
nos resíduos sólidos (ABNT, 1984). Percolado, por sua vez, é a mistura do
chorume e da água pluvial que se infiltra sobre a área do aterro, e que será
recolhido nos sistemas de drenagem de percolado dos aterros. Portanto, os
dois termos refletem condições que podem ser bastante diferentes quanto
maior for a pluviosidade de uma região. Durante a vida ativa de um aterro
sanitário, a geração do percolado é influenciada por uma série de fatores
(QASIM e CHIANG, 1994), dos quais se podem ressaltar:

fatores climatológicos e correlatos (regime de chuvas e
precipitação
pluviométrica
anual,
escoamento
superficial,
infiltração,
evapotranspiração e
temperatura);

fatores relativos ao resíduo sólido (composição, densidade e teor
de
umidade inicial);

fatores relativos ao tipo de disposição (características de
permeabilidade do aterro, idade do aterro e profundidade do aterro).
Castilhos Jr. (2003) define lixiviados como o resultado do processo de
infiltração da água pela cobertura do solo de um aterro sanitário.
Continuando, o autor afirma que o conhecimento dos volumes de lixiviados
gerados em aterros sanitários é essencial para a definição de coleta,
remoção, implantação de sistemas de tratamento e destinação final.
Os métodos para estimar o volume de lixiviados produzidos em aterros
sanitários são explicitados tomando como base o balanço hidrológico,
sendo o método do balanço hídrico e o método suíço os mais empregados,
conforme demonstrado por Castilhos Jr. (2003).

Objetivo: determinar a quantidade de lixiviados gerados.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: calcular o volume utilizando o balanço hidrológico.
5.1.1.11 - Variável de entrada “tratamento de percolado”
O percolado em aterros sanitários contém altas concentrações de
substâncias orgânicas e inorgânicas, e possui um grande potencial de
poluição de águas subterrâneas e superficiais.
As tecnologias aplicáveis ao tratamento de percolado são similares ao
tratamento de esgotos. As unidades de tratamento de percolado devem ser
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dimensionadas em módulos que guardam relação com a evolução do aterro
sanitário ao longo do tempo.
A descarga do chorume nas águas provoca depressão do nível de
oxigênio, elevando a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Quando o
oxigênio dissolvido desaparece ou é reduzido a níveis baixos, os
organismos aeróbios são quase que totalmente exterminados, cedendo
lugar aos anaeróbios, responsáveis pelo desprendimento de gases.
Para determinação do tipo de tratamento e do grau de eficiência
desejados, os seguintes fatores devem ser considerados na elaboração de
um projeto visando ao tratamento do percolado (ROBINSON e MAROS,
1979):

características do chorume: determinação das concentrações de
compostos orgânicos e inorgânicos, e sua evolução ao longo do tempo;

presença de substâncias perigosas: determinação das
concentrações de compostos químicos tóxicos e metais pesados;

alternativas de disposição do efluente tratado de maneira
associada à legislação vigente: corpos d’água superficiais, redes coletoras
de esgoto, tratamento no solo e recirculação para o aterro sanitário;

estudos de tratabilidade: levantamento de parâmetros para projeto
e operação do aterro visando à escolha da tecnologia mais adequada;

avaliação das alternativas tecnológicas disponíveis;

necessidades operacionais: determinações analíticas, treinamento
de técnicos, etc.;

custos de implantação e operação.
Dentre as tecnologias utilizadas no tratamento do percolado, destacamse:




tratamento biológico;
recirculação do percolado através do aterro sanitário;
tratamento físico-químico.

O tratamento biológico do percolado propicia a degradação da matéria
orgânica e de outros compostos de difícil degradação de forma natural, pela
ação de microorganismos que oxidam esses produtos, transformando-os
em substâncias mais simples, como água e gás carbônico. Esse processo
de oxidação de compostos orgânicos e inorgânicos recebe a denominação
de biodegradação e pode ser realizado na presença ou na ausência de
oxigênio.
O sistema de tratamento biológico é composto de um conjunto de três
lagoas em série, podendo ter ainda um sistema de raízes, além da
disposição final do efluente em valas de infiltração vegetada.
A primeira série de lagoas é a anaeróbia, onde a estabilização ocorre
sem o concurso do oxigênio dissolvido, ocorrendo o fenômeno de digestão
ácida e fermentação metânica.
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A segunda série de lagoas é a facultativa e se caracteriza por possuir
uma zona aeróbia superior, em que os mecanismos de estabilização da
matéria orgânica são oxidação aeróbia e a redução fotossintética, e uma
zona anaeróbia na camada de fundo, onde ocorrem os fenômenos típicos
da fermentação anaeróbia.
A terceira série de lagoas é a de maturação, usada no final do sistema
em série das lagoas de estabilização, e através dela almeja-se a melhoria
da qualidade do efluente anteriormente tratado.
Além do sistema de tratamento de lagoas em série, poderá ser
construído um sistema de raízes que terá a finalidade de garantir a
eficiência no tratamento do efluente já tratado anteriormente pelas lagoas e
uma disposição final em valas de infiltração vegetada.
Em geral, seis itens devem ser tratados e removidos do percolado: DBO;
DQO; cor; metais pesados; compostos nitrogenados; e sólidos em
suspensão (MATSUFUJI, 1994).
Conforme Castilhos Jr. (2003), caso os efluentes do tratamento de
lixiviados sejam lançados em coleções hídricas, a qualidade dessas deverá
ser monitorada, conforme orientações contidas na NBR 9898 (ABNT 1987).

Objetivo: realizar o tratamento do percolado.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela resolução do
Conama nº 20 (18/6/1986).
5.1.1.12 - Variável de entrada “biogás”
O sistema de drenagem de biogás tem a função de drenar os gases
provenientes da decomposição da matéria orgânica, evitando sua migração
através dos meios porosos que constituem o subsolo.
A migração do biogás será controlada pela execução de rede de
drenagem adequada, colocada em pontos determinados do aterro. Esses
drenos atravessam todo o aterro no sentido vertical, desde o sistema de
impermeabilização da base até acima do topo da camada de cobertura.
Os drenos de biogás nos aterros sanitários são normalmente
constituídos por linhas de tubos perfurados, sobrepostos e envoltos por uma
camisa de brita (de espessura igual ao diâmetro do tubo utilizado),
atravessando verticalmente a massa de resíduos aterrados, desde a base
até a superfície superior, constituindo uma chaminé.
O dimensionamento desses drenos depende da vazão de biogás a ser
drenada; porém, como não existem modelos de cálculos comprovados,
normalmente os drenos são construídos de forma empírica, prevalecendo o
bom senso do projetista (CEMPRE, 2000).
62

Castilhos Jr. (2003), sugere a previsão de geração de biogás, através de
métodos estequiométricos e modelos matemáticos.
Mas é essencial que exista uma rede de drenagem de biogás para que
haja uma minimização dos riscos provocados pela emissão de gases, isto
porque no processo de degradação dos resíduos se formam também
produtos gasosos de origem aeróbia e anaeróbia.
A degradação aeróbia ocorre na parte superficial dos resíduos, é muito
rápida e dá origem a uma mistura gasosa constituída por dióxido de
carbono, amoníaco e água. A degradação anaeróbia ocorre nas camadas
inferiores, é promovida pela compactação e cobertura dos RSU e dá origem
ao biogás (constituído por cerca de 60% de metano e 40% de dióxido de
carbono). O metano, por ser um gás menos denso que o ar, migra para a
superfície.
Esta sua migração em aterro pode produzir uma mistura explosiva com o
ar, quando se encontra numa proporção entre 5 e 15%.
Os depósitos de resíduo, aterros e lixões geram o biogás, geralmente
metano, quando os resíduos se encontram sob condições favoráveis. Esta
geração varia de local para local, em função de fatores como quantidade de
resíduos, idade do depósito, presença de ambiente anaeróbio, materiais
tóxicos, acidez, e condições construtivas e de manejo.
O biogás pode representar um perigo para o meio ambiente local, caso
não sejam tomadas as devidas medidas para evitar emissões
descontroladas. O gás sulfídrico (H2 S), presente em baixas concentrações
no biogás, pode causar danos à vegetação e odores desagradáveis.
O sistema de tratamento mais usual tem sido a queima do biogás
proveniente do aterro nos próprios drenos coletores de gases.

Objetivo: canalizar os gases e queimá-los.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: procurar queimar o máximo possível dos gases, evitando sua
migração.
5.1.1.13 - Variável de entrada “odores”
O gás sulfídrico (H2S) é uma das principais fontes de odores
desagradáveis que podem estar presentes no aterro, além de cheiro
proveniente da falta de recobrimento adequado.
A quantificação do mal-estar resultante de maus odores não é uma
tarefa fácil, tendo em conta que depende de muitos fatores, alguns bastante
subjetivos como a sensibilidade dos receptores, outras fontes de odor,
condições atmosféricas, etc.
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A avaliação e a quantificação de odores podem ser efetuadas
recorrendo-se à olfatometria, metodologia de ampla aceitação na Europa. A
olfatometria baseia-se em estabelecer uma relação entre as possíveis
fontes de odor e o mal-estar que causa às pessoas nas áreas envolventes.
Os três aspectos fundamentais que determinam os problemas causados
pelos focos emissores são:

produção: concentração de odor produzida por uma fonte, em
unidades de odor por metro cúbico (uo/m3);

emissão: está relacionada com o fluxo de ar que o foco emite;
medem-se como unidades de odor por unidade de tempo;

concentração: odor que atinge uma determinada distância do foco
emissor (uo/m3), que é função, entre outros fatores, da emissão de odor de
cada instalação, das condições meteorológicas e da cartografia da zona.
O eventual mal-estar da população está relacionado com a concentração
de odor na área envolvente, assim como com a freqüência com que esse
odor ultrapassa certos limites. Os resultados dos modelos de emissão
representam-se por linhas (isodoras) que delimitam áreas onde se geram
maus odores, bem como a sua intensidade.
Uma prática bastante usual utilizada em aterros é a presença de
pessoas externas ao aterro sanitário, que através do olfato possam
presenciar o cheiro desagradável, muitas vezes imperceptíveis para
aqueles funcionários que trabalham diretamente no aterro.

Objetivo: eliminar os odores.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: eliminar a presença dos odores desagradáveis.
5.1.1.14 - Variável de entrada “poeiras”
Neste item, serão considerados os aspectos relacionados com a poeira
e aerossóis no aterro sanitário. Quanto aos fatores que contribuem para a
condição de poluição do ar, podem ser naturais e artificiais. Os fatores
naturais são em geral meteorológicos, algumas vezes, geográficos, e estão
normalmente além da esfera de controle do homem. Os fatores naturais,
que restringem a diluição normal dos contaminantes emitidos, incluem a
inversão de temperatura, a qual impede a difusão do ar no sentido de baixo
para cima; baixas velocidades dos ventos, não dispersando as substâncias
para pontos distantes de suas origens; a geografia do terreno, que obriga o
fluxo a seguir determinado sentido e transportar, de uma área para outra,
tudo o que o ar contém. Já os fatores artificiais, em geral, são: transporte,
queima de gases, incineração de resíduo sólido e fontes diversas.
A concentração de determinadas substâncias, como os aerossóis e
outros particulados na atmosfera, pode, com o tempo, reduzir a intensidade
da radiação solar.
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Objetivo: eliminar poeiras.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: procurar eliminar o máximo possível a presença de poeiras e
aerossóis.
5.1.1.15 - Variável de entrada “capacidade de suporte”
Para uma boa adequação do aterro sanitário, devem ser considerados
dados geológico-geotécnicos, que se referem à determinação dos
parâmetros relacionados ao meio físico (solo e rochas). As condições de
permeabilidade do solo, avaliadas a capacidade de carga e a
deformabilidade do terreno de fundação, as condições de estabilidade do
maciço e adjacências, a suscetibilidade do terreno à erosão e as
características dos materiais de empréstimo, são de extrema importância
para a correta funcionabilidade do aterro.
Esta variável se refere à capacidade de suporte do solo, e à capacidade
de receber os resíduos sólidos domiciliares.
Na formação do aterro, tem importância fundamental a proporção das
células de resíduo sólido. O cálculo da célula diária é importante, porque
confere a proporcionalidade ao aterro, otimizando a operação do trator e
favorecendo a compactação de resíduos, além de as dimensões diárias
desta célula teórica serem um indicador para o tipo de aterro a ser efetuado.
Estimativas de cálculo das dimensões da célula de resíduo sólido estão
determinadas em Cempre (2000).

Objetivos: estabelecer limites na capacidade de suporte do aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: dimensionar células de resíduo sólido, através de cálculos,
conforme Cempre (2000).
5.1.1.16 - Variável de entrada “permeabilidade”
Caracterizada pela permeabilidade do solo da base do aterro. Caso o
solo natural não possua as características de permeabilidade desejáveis,
será necessário construir uma camada de impermeabilização basal para o
aterro (solo argiloso compactado ou membranas sintéticas), prevenindo-se
a poluição dos recursos hídricos subjacentes.
A composição, a estrutura e a forma da camada de impermeabilização
basal deverão ser compatíveis com as condições topográficas, o tipo de
fundação, o aqüífero subjacente, as estruturas de drenagem de percolado a
serem posteriormente instaladas e as características do percolado.
Dentre os materiais comumente empregados em tratamento de base de
aterros, destacam-se os solos argilosos, e as argilas compactadas e as
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geomembranas sintéticas. As camadas impermeabilizantes devem ser
executadas com controle tecnológico e atender a características
tecnológicas de permeabilidade e espessuras mínimas especificadas em
norma, de modo a representar barreiras à migração de poluentes contidos
no percolado (CEMPRE, 2000).

Objetivo: impedir a percolação no solo.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: fixar índice de permeabilidade conforme ABNT (1997).
5.1.1.17 - Variável de entrada “equipamento”
Refere-se a equipamentos (caminhões, tratores, veículos, etc.) que se
movimentam dentro e fora do aterro. Por exemplo, o trator de esteira,
utilizado para espalhar o resíduo sólido transportado por caminhões, deve
fazê-lo em camadas planas, evitando o empoçamento de águas, e já
operando um adensamento da camada de resíduo sólido, que será
recoberto posteriormente por camadas de solo (camadas diárias,
intermediárias e finais).
Os procedimentos para a execução do tipo de obra construtivo de
aterros são quase os mesmos, independentes do método seguido. Existem
regras básicas para operação em aterros sanitários (CEMPRE, 2000).
Os veículos coletores são definidos conforme NBR 12980 (ABNT 1993)
como coletores convencionais tipo prefeitura ou coletores compactadores.

Objetivo: dimensionar os equipamentos necessários para operação do
aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: impedir o contato humano com os resíduos.
5.1.1.18 - Variável de entrada “qualidade do recobrimento”
Refere-se à qualidade do material para recobrimento do aterro sanitário
(argila para impermeabilização basal e cobertura final, solos silto-argilosos
para cobertura diária e intermediária, areia, etc.). A cobertura do solo deve
ser sempre aplicada, sendo sua espessura dependente da qualidade de
solo utilizado.
Os materiais de cobertura utilizados também poderão influir na
composição do percolado, além de interferir na sua concentração.
Diaz (1998) destaca que a camada de cobertura diária (ou intermitente)
deve ter no mínimo 15 cm de solo ou de material similar, sendo ideal
mistura de solo argiloso e arenoso (materiais alternativos incluem
composto, material de poda picado, fração fina de entulho, lodos
desidratados e certas areias de fundição).
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Objetivo: utilizar solo de boa qualidade.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: misturar solo argiloso com arenoso.
5.1.1.19 - Variável de entrada “recobrimento”
Refere-se ao sistema recobrimento dos aterros (diário, intermediário e
final). A cobertura tem a função de proteger a superfície das células de
resíduo sólido (minimizando impactos ao meio ambiente); controlar vetores
(evitar a proliferação de moscas e mosquitos, limitar acesso de pássaros,
roedores e de outros animais ao resíduo sólido); reduzir a quantidade de
água em contato com a massa de resíduo sólido (pluviosidade, escoamento
superficial, fluxo superficial de percolado); reduzir a exalação de odores;
reduzir a exposição de resíduo sólido à ação de catadores; minimizar o
impacto visual; controlar o espalhamento e o carreamento de resíduo sólido;
servir de superfície para o deslocamento de veículos (limitando danos aos
pneus), eliminar a queima de resíduos e a saída descontrolada do biogás.
Entre outras características, o sistema de cobertura deverá ser
resistente a processos erosivos e adequados à futura utilização da área.
Porém, quanto usada em demasia, reduz a vida útil e a permeabilidade
interna do aterro.
A cobertura diária ou intermitente deve ser realizada após o término de
cada jornada de trabalho.
A cobertura intermediária é necessária naqueles locais em que a
superfície de disposição ficará inativa por períodos mais prolongados,
aguardando, por exemplo, a conclusão de um patamar para o início do
seguinte.
A camada de cobertura intermediária, conforme Diaz (1988), deverá ser
aplicada no local onde o resíduo sólido não receberá camada superior por
mais de 30 dias. Tal camada deverá possuir espessura mínima de 30 cm,
sendo nivelada para impedir empoçamento de água e ser resistente à
erosão.
A camada de cobertura final será instalada quando determinada porção
do aterro atingir sua cota final prevista no projeto, devendo ser compatível
com o uso futuro da área.
A proteção vegetal é recomendada na cobertura final, procurando
integrar o empreendimento ao meio ambiente local. A instalação de
vegetação sobre a camada de cobertura final é ainda importante por
aumentar a evapotranspiração, diminuindo a quantidade de chuva que se
infiltra e, conseqüentemente, a quantidade de percolado gerado.
Também se deve levar em conta a disponibilidade do material para
recobrimento do aterro, considerando as distâncias até a jazida e a
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disponibilidade ao longo da vida útil do aterro, como também a
disponibilidade de material para recobrimento em dias de chuva.

Objetivo: proteger a superfície do aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: cobrir 100% os resíduos diariamente.
5.1.1.20 - Variável de entrada “viário”
Refere-se às condições de acesso viário, bem como distâncias de vias
principais e ao centro coletor. Castilhos Jr. (2003) menciona distâncias
recomendadas para vias e centros urbanos. As rodovias que dão acesso ao
aterro devem estar em perfeitas condições de tráfego, preferencialmente
pavimentadas ou sistema de controle de poeiras. O acesso deve estar em
condições de receber o resíduo sólido, mesmo em épocas de intensas
chuvas. Deve ser prevista a perfeita condição de receber caminhões,
conforme sua capacidade de carga.

Objetivo: manter o sistema viário em perfeitas condições de uso.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: utilizar materiais de cobertura no acesso de tal forma que permita
o tráfego sob qualquer tempo.
5.1.1.21 - Considerações sobre a perspectiva ambiental
Sob o ponto de vista da perspectiva ambiental, foram consideradas 20
variáveis de entrada no dendrograma com 14 blocos de regras. Refere-se à
toda a parte operacional do aterro (paisagem, ruído e transporte), ao
sistema biótico, à situação física relacionada com as variáveis solo, água e
ar, e a execução da política ambiental do empreendimento.
Quanto à variável de saída solo, foram levantadas a base (com variáveis
de entrada capacidade de suporte e permeabilidade), movimentação (com
variáveis de entrada equipamentos e viários), e recobrimento (com variáveis
de entrada qualidade de recobrimento e recobrimento).
Para a variável de saída água, foram analisados lixiviados (com variável
de entrada percolado e tratamento de percolado), subterrâneas (com
variável de entrada lençol freático e monitoramento de águas) e superficial
(com variáveis de entrada corpos d’água e drenagem pluvial).
Na variável de saída ar, foram consideradas poeiras e emissões de
gases (com variável de entrada biogás e odores).
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5.1.2 - Perspectiva Econômica
Os administradores dos resíduos sólidos urbanos devem determinar qual
o objetivo econômico/financeiro e instituir indicadores que acompanhem a
evolução do desenvolvimento destas metas estabelecidas.
É necessário que as unidades de negócios vinculem seus objetivos
econômico/financeiros à estratégia da empresa. Estes objetivos devem
servir de foco para os outros objetivos das outras perspectivas.
Ao selecionar uma medida de desempenho, é importante verificar se ela
faz parte de uma cadeia de relações de causa e efeito entre os diferentes
níveis, que culminam com a melhoria deste desempenho.
O objetivo econômico tem uma importância de vinculação com os
demais, em função da necessidade que as empresas possuem de tornar
rentáveis financeiramente suas operações.
Kassai et al. (2000) citam que o lucro empresarial é necessário para que
a empresa possa garantir a sua continuidade, e seu período de vida deve
ser, a princípio, muito maior que o de seu dono, desejavelmente ad
eternum.
O objetivo econômico representa a meta de longo prazo da empresa:
gerar retornos superiores a partir do capital investido na empresa. Todas as
demais perspectivas devem ser consideradas perante a perspectiva
econômica, pois será a partir desta que se viabilizarão possíveis
incrementos nas outras perspectivas. A cobrança correta pela realização do
serviço de tratamento de RSU aumentará o respaldo do serviço perante a
opinião pública.
Com relação à gestão dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos
financeiros são analisados sob a ótica dos custos referentes aos serviços
de limpeza pública e com referência aos recursos financeiros para melhorar
a qualidade dos serviços prestados, quer em forma de compra de
equipamentos, quer como caminhões coletores, construção de estações de
triagem, transbordo, aterro sanitário e outras melhorias na coleta,
tratamento e disposição final (D.ALMEIDA, 2000).
Cabem ao município a limpeza, a remoção e o destino final dos RSU,
proveniente de domicílios e atividades comerciais. Esta prestação de
serviço público pode ser feita de forma centralizada ou descentralizada.
Para o município ter o serviço executado de forma descentralizada, é
necessário que os gestores tenham todo um conhecimento do valor a ser
cobrado dos munícipes, e a firma contratada obtenha todas as licenças
conforme as exigências da Lei Federal 6.938/81 (Licença Prévia - LAP, de
Implantação - LAI e de Operação - LAO).
Para se conseguir uma maior agilidade quanto ao pagamento de taxas,
algumas prefeituras estão partindo para a prestação de serviços de coleta e
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tratamento de resíduos sólidos de forma descentralizada, permitindo assim
cobrança dos serviços de uma forma mais rápida, seja amigavelmente, seja
por meio judicial.
É importante salientar que, para ter uma boa aproximação dos valores a
serem pagos, devem-se levantar todos os custos e calcular também os
custos unitários para, desta forma, prever o impacto de mudanças que
podem ocorrer ou alterações introduzidas e, conseqüentemente, sobre a
remuneração de serviços prestados. Assim, a estimativa torna-se bastante
precisa do custo decorrente de determinada alteração, como, por exemplo,
a mudança de locais de disposição final do resíduo sólido urbano.
São exemplos de custos unitários o custo quilométrico, o custo médio
por tonelada coletada e o custo médio por pessoa atendida. Estes custos
unitários também podem estar relacionados para determinar a eficiência de
um veículo, roteiro ou distrito de coleta, bastando agregar os custos
variáveis por veículo, roteiro ou distrito e ratear o custo fixo pela
quilometragem correspondente (CEMPRE, 2000).

custo quilométrico . é obtido dividindo-se o custo anual (mensal)
total de coleta, incluindo-se os custos fixos e variáveis, pela quilometragem
total percorrida em um ano (em um mês) pelos veículos;

custo por tonelada . da mesma forma, o custo médio por tonelada
é obtido dividindo-se o custo total de coleta, de um período, pela quantidade
total de resíduo sólido urbano coletado, em toneladas.

custo por pessoa atendida . o custo médio por pessoa atendida é
obtido dividindo-se o custo total de coleta, de um período, pelo número de
pessoas atendidas.
Como exemplo, podemos visualizar o Quadro 1 e a Tabela 11, referente
a custos de diversas cidades brasileiras.
Quadro 1: Tipo e custos da destinação final
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Tabela 11 – Despesas Municipais com coleta e tratamento de RSU

Ano de
referência

Nome/UF

Taxa de
empregados por
habitante urbano

Incidência
de
despesas
com RSU
na
prefeitura

Despesas
per capita
com RSU

empreg./1000hab.

%

R$/habitante

Kg/(hab.x
dia)

49,55

0,68

197,00

0,54

37,85
165,31

Ano

Massa
coletada
Custo unitário da
per capita
coleta/Tratamento
(habitante
urbano)
R$/tonelada

Blumenau/SC

2008

0,37

Brusque/SC

2008

0,57

4,13

47,91

Chapecó/SC

2008

Cocal do Sul/SC

2008

1,03

2,53

25,61

Criciúma/SC

2008

0,70

3,90

52,95

Florianópolis/SC

2008

8,97

135,87

1,00

Indaial/SC

2008

1,87

19,86

0,52

Itajaí/SC

2008

1,84

5,38

73,81

0,91

80,75

Jaraguá do Sul/SC

2008

1,20

4,43

45,38

0,59

71,57

Joinville/SC

2008

0,89

25,75

55,35

0,65

102,45

Lages/SC

2008

2,96

37,00

0,43

Orleans/SC

2008

1,55

23,68

0,53

Piçarras/SC

2008

6,02

98,78

0,92

São Bento do Sul/SC

2008

3,96

43,95

0,48

220,55

São José/SC

2008

Tijucas/SC

2008

Timbó/SC

2008

Urussanga/SC

2008

1,93

Média do Estado

2008

Média Nacional

2008

1,67
0,80

53,64

23,56
1,19

3,58

47,04

1,42

40,65

3,86

57,56

0,62

95,52

1,11

5,64

52,37

0,71

106,53

2,13

7,36

54,90

7,55

1.316,00

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Ministério das Cidades

Do dendrograma da Figura 33, retira-se a perspectiva econômica,
mostrada na Figura 31.

Figura 31: Perspectiva Econômica
Fonte: Malutta
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A Tabela 12 apresenta a estatística do dendrograma da perspectiva
econômica.
Tabela 12: Estatística da perspectiva econômica

Fonte: Malutta
Objetivo: o sistema de resíduos sólidos urbanos deve procurar ter sua
estrutura financeira de modo a apresentar retorno que cubra seus custos.
Indicador: inadequada, crítica, adequada.
Meta: ROI . Retorno sobre o investimento:
- menor que os custos - aprimorar;
- igual aos custos - satisfatório (dar continuidade);
- maior que os custos - bom (verificar extrapolações).
5.1.2.1 - Variável de entrada “custos”
Conforme Castilhos Jr. (2003), os custos de operação do aterro são a
somatória dos seguintes elementos de custo: mão-de-obra, equipamentos,
despesas gerais, serviços de Engenharia, custos imprevistos, baseados na
metodologia desenvolvida no programa Sades, elaborado pela UFSC.

Objetivo: especificar os custos referentes ao aterro sanitário.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: levantar 100 % dos custos.
5.1.2.2 - Variável de entrada “receitas/taxas”
Costa e Melo (1997, apud BENETTI, 2000) observam que, na maioria
das vezes, é inviável cobrir os custos apenas com uma tarifa, que poderá
ser para muitos munícipes proibitiva em função do real valor. Sendo assim,
o poder público assume os custos, através de investimentos com recursos
orçamentários nos sistemas, e as tarifas cobrem os custos operacionais e
de depreciação. Buscam-se, então, meios de obter-se empréstimos e
financiamentos a fundo perdido, junto aos orçamentos estadual e federal.
Segundo Slomp (1999), basicamente existem três formas de tributar os
RSU:
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1) “A cobrança por m2” de área construída que, apesar de ser a mais
utilizada pelos municípios brasileiros, é a mais questionada, já tendo um
grande número de sentenças judiciais que a condenam;
2) “O metro da testada do imóvel”, questionado em função de ser uma
residência ou um edifício de apartamentos que tenham a mesma largura de
frente de terreno;
3) “Freqüência de coleta”, não considerando a quantidade gerada.
Alguns países, como é o caso da Alemanha, cobram pelo peso da
quantidade gerada. Já na capital paulista, o munícipe foi consultado,
através de questionário, sobre qual a quantidade estimada de resíduos
produzida, e a Prefeitura utilizou uma média para cálculo de pagamento
para cada residência.

Objetivo: procurar meio de financiamentos e cobrança dos usuários do
sistema.
Indicadores Fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: cobrir 100 % dos custos.
5.1.2.3 - Considerações sobre a perspectiva econômica
Na perspectiva econômica, foram consideradas duas variáveis de
entrada: custos e receitas. Como é do município o serviço de coleta e
destino final dos resíduos sólidos urbanos, existe uma tendência de que
este serviço seja prestado por empresas especializadas.
Mesmo sendo terceirizado, o levantamento de custos é extremamente
importante, pois refletirá na cobrança justa da taxa de limpeza urbana,
permitindo que a receita cubra as despesas do sistema aterro sanitário.
5.1.3 - Perspectiva Social
A abordagem da perspectiva social é identificar as etapas mais críticas
para a realização dos objetivos e indicadores para depois formulá-los para
as outras perspectivas.
Os RSU estão em função de vários aspectos da rotina diária do homem.
A resolução de problemas dos resíduos exige mudanças, não só do aspecto
técnico, mas também no âmbito do ambiente social.
É evidente que, ao enfrentar a problemática dos resíduos sólidos
urbanos, são necessários conhecimentos técnicos-científicos, recursos
humanos eficientes e disponibilidade financeira. Porém, acima de tudo, é
necessário que a sociedade participe, esteja conscientizada a respeito dos
resíduos e compreendendo que assumir responsabilidades e mudanças de
atitudes pode ser necessário para a efetiva solução do problema.
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Nesta perspectiva, a educação ambiental é componente indispensável
para a solução de problemas de saúde e de saneamento, não somente na
divulgação de conhecimento elementar que envolve a questão, mas
também por meio da formação de costumes, práticas, e responsabilidades
adotados pela população, que ajudará na eliminação dos meios de
transmissão de doenças que resultam principalmente do homem em relação
ao ambiente em que vive.
É importante que os conhecimentos sobre a educação ambiental
também sejam transmitidos para as pessoas que trabalham diretamente
com os RSU, através de programas e treinamentos, com o objetivo de os
servidores da organização compreenderem o componente educativo, dentro
de cada atividade, e que eles são pessoas responsáveis e preservadores
da saúde da população.
Com relação aos funcionários, é interessante que a perspectiva seja
concebida com base nas seguintes categorias, conforme Quadro 2.
Quadro 2: Perspectiva Social em relação aos funcionários

Outro aspecto a ser considerado na perspectiva social é o problema das
pessoas que vivem em função da retirada de produtos (metais, papel,
vidros, plásticos), ou mesmo de restos de comida contidos nos RSU,
principalmente quando estas pessoas se encontram dentro de aterros
sanitários (catadores de resíduo).
Do dendrograma da Figura 33, tem-se a perspectiva social, conforme a
Figura 32.
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Figura 32: Perspectiva Social
Fonte: Malutta
Na Tabela 13, é apresentada a estatística da perspectiva social.
Tabela 13: Estatística da perspectiva social

Fonte: Malutta
O grande desafio desta perspectiva é procurar reduzir o impacto social
causado pela utilização do aterro sanitário, atingindo a confiança da
sociedade dos benefícios pelo correto emprego do sistema.

Objetivo: instituir um plano de esclarecimento junto à população e aos
trabalhadores sobre a importância do correto manejo dos resíduos sólidos
urbanos.
Indicador fuzzy: inadequada, crítica, adequada.
Meta: transmitir as ações em relação aos resíduos sólidos para todos os
colaboradores da empresa, com cronograma de implantação, calendário de
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palestras para a comunidade, cronograma de visitas escolares ao sistema
de tratamento dos resíduos e eliminação da presença de catadores.
5.1.3.1 - Variável de entrada “educação ambiental”
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento,
habilidade, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1977).
Consoni (2001, apud SATO, 1994), reproduzindo conceito da Unesco e
Unep (1983 e 1990), define educação ambiental como processo de
reconhecimento de valores e elucidação dos conceitos que levam a
desenvolver as habilidades e as atitudes necessárias para entender e
apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seu meio
físico. A educação ambiental também envolve a prática para as tomadas de
decisões e para as autoformulações de comportamentos sobre os temas
relacionados com a qualidade do meio ambiente.
A educação ambiental é o elo mediador entre os anseios da sociedade e
as políticas governamentais. A sua prática deve contar, necessariamente,
com a participação dos segmentos sociais interessados na formulação,
execução e avaliação das ações educativas, garantindo a transparência dos
atos governamentais e mantendo condições institucionais compatíveis que
permitam o acesso da sociedade às informações sobre todas as questões
que permeiam e perpassam os temas ambientais.
A educação ambiental aplicada ao setor de resíduos sólidos é
extremamente incipiente, com carência desde materiais sobre o assunto
(livros, cartilhas, etc.) até de maior número de profissionais conscientes da
necessidade de intervenções mais amplas, privilegiando a ação preventiva,
ou seja, questionando os hábitos de consumo atuais ou rediscutindo as
intervenções de fim de ciclo, após a instalação do impacto negativo. Outro
aspecto de interesse são as possibilidades de promover a geração de renda
neste setor, por exemplo, fomentando a colaboração do cidadão com as
associações de catadores de materiais, incentivando indústrias
recicladoras, etc. (BARCIOTTE, 1994).
Demajorovic (1998) destaca que uma qualidade adicional dos programas
de conscientização é a possibilidade de propagação dos conceitos
assimilados para outras atividades dos indivíduos. Por exemplo, um
programa de separação de recicláveis nas residências favorecerá a
transferência deste comportamento também para o dia-a-dia no ambiente
de trabalho, e vice-versa. O autor citado destaca que o maior problema dos
programas de conscientização ambiental é a falta de previsibilidade dos
resultados esperados.
A conscientização da população é ponto fundamental na questão dos
resíduos sólidos urbanos, e um ponto que deve ser explorado é a educação
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ambiental, desmistificando o aterro sanitário como sendo um local
impróprio, isto é, um lixão. Um sistema de visitação escolar, por exemplo,
orientado com animações, local adequado para projeções, palestras, rotas
de caminhadas ao longo do aterro, poderá contribuir para apagar um pouco
a idéia negativa do aterro sanitário.

Objetivo: conscientizar a população sobre o RSU.
Indicador fuzzy: inadequada, crítica, adequada.
Meta: instituir cronograma de palestras e visitas ao aterro.
5.1.3.2 - Variável de entrada “emprego”
O aterro sanitário pode envolver uma série de trabalhadores tanto do
entorno, dando perspectivas para os catadores de resíduos, bem como para
um sistema de coleta seletiva.
Na maioria dos municípios brasileiros, há pessoas vivendo no lixo. São
catadores de rua ou coletores de sucata e papelão. Também há famílias
inteiras que sobrevivem nos lixões, recolhendo restos de comida e outros
materiais.
Mais de 100 mil pessoas, incluindo crianças e adolescentes, trabalham
na catação, tendo-se, em alguns lugares, três gerações de uma mesma
família vivendo no e do lixo. A situação destas pessoas é extremamente
cruel: expostas a doenças através de vetores (moscas, ratos, baratas),
mutilações e risco de vida. Elas estão privadas de educação, lazer,
moradia, saúde, afeto e convivem com marginalidade, prostituição, uso
indevido de drogas, sem qualquer perspectiva de um futuro digno
(CEMPRE, 2000).
Para reverter este quadro, o Programa Lixo e Cidadania, uma iniciativa
do Unicef em parceria com várias entidades, dentre elas BNDES, CEF,
Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente, pretende favorecer
alternativas sociais para que nenhuma criança tenha que sobreviver da
catação de resíduos, e, no caso dos adultos, que o possam fazer de forma
digna e em outras condições de trabalho. Além disso, querem desencadear
ações que ofereçam novas perspectivas para a destinação final dos
resíduos sólidos.
O ponto central de programas que busquem alternativas sociais para
que nenhuma pessoa tenha que sobreviver da catação de resíduo de forma
degradante é a geração de emprego. A criação de postos de trabalho na
Prefeitura e na comunidade, e a formação de cooperativas de triagem ou
beneficiamento de materiais são opções que devem ser implementadas de
acordo com a capacidade de cada município.

Objetivo: empregar pessoas do entorno do aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
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Meta: atingir 100% de trabalhadores com vínculo empregatício no aterro.
5.1.3.3 - Variável de entrada “catadores”
O lixo é na realidade resíduo sólido não utilizado em determinada
circunstância, mas passível de ser utilizado em outras, o que significa que é
essencialmente uma matéria-prima com valor comercial. Este valor
comercial será tanto maior quanto for a qualidade do produto reciclado, uma
vez que em regra geral todo produto misturado tem uma depreciação. O
fato de ser uma fonte de matéria-prima leva milhares de pessoas a se
dedicarem à profissão de catadores de resíduos, em processos de trabalho
com baixa produtividade e baixa rentabilidade, insalubres e aviltantes da
dignidade dos trabalhadores.
Os dejetos humanos em fraldas descartáveis, material hospitalar ou de
higiene íntima se acumulam nos depósitos de resíduos e contaminam o solo
e a água, e resultam em focos de doença. A propagação de agentes
infecciosos através dos cursos d’água, da proliferação de insetos e
roedores e a partir do acesso direto dos catadores do resíduos pode fazer
eclodir surtos de doenças tais como diarréia infantil, hepatite, cólera, febre
tifóide, disenteria aguda e parasitoses intestinais.
A catação de resíduos, infelizmente, representa uma opção de vida de
milhares de brasileiros. Muitos não conhecem outra forma de viver, tendo
sido criados em barracos em volta do lixo.
Estes grupos obtêm sua renda através da catação dos componentes
recicláveis do lixo, que são vendidos a sucateiros. Incluindo as famílias
destes trabalhadores e os pequenos comerciantes, estas comunidades são
numerosas no Brasil.
A renda do catador de lixão varia em função da composição do resíduo e
do número de catadores. Quanto mais embalagens forem encontradas no
lixo, mais eles ganham. Em muitos locais, a renda supera o salário mínimo.
As condições de trabalho, embora extremamente insalubres, proporcionam
uma liberdade de horário de trabalho e de comportamento inexistente em
empregos fixos. Portanto, muitos catadores recusam oportunidades de
empregos na cidade, preferindo ficar no lixão.

Objetivo: eliminar a presença de catadores no aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: eliminar 100% a presença de catadores no aterro.
5.1.3.4 - Variável de entrada “produtos rurais”
Solos contaminados levam à incorporação destes químicos nas plantas.
A adesão ao caule e às folhas, a absorção direta pela raiz, a deposição de
cinzas nas folhas obstruindo os estomas e impedindo a troca de gases, e o
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contato com os vapores tóxicos podem ter efeitos letais e subletais na flora
e fauna.
A migração de químicos das raízes para os frutos e sementes é
geralmente baixa.
Todavia, nas culturas em que o objetivo é a obtenção de folhas, o
transporte de químicos para as folhas pode ser importante. Os danos nas
plantas podem se manifestar como mudanças na sua estrutura, danos
tissulares, cor das folhas, ou efeitos mais sutis como atrasos no
crescimento. Tóxicos como o ácido nítrico, ácido sulfúrico, óxido de enxofre
e óxidos de nitrogênio podem causar chuvas ácidas, causando a morte de
certos organismos e alterando o equilíbrio do ecossistema. Gases como o
dióxido de enxofre afetam o crescimento das plantas e, em concentrações
subletais, podem provocar dano nas folhas. O mesmo acontece com o
ozônio. Alguns agentes gasosos podem ser absorvidos pela cutícula das
folhas e levar a um aumento da perda de água. Além disso, a exposição a
agentes tóxicos predispõe as plantas a um ataque de fungos e insetos.

Objetivo: impedir a migração de substâncias contaminantes do aterro.
Indicador fuzzy: inadequado,crítico, adequado.
Meta: monitorar a existência de migração de substâncias indesejáveis
para fora do aterro.
5.1.3.5 - Variável de entrada “vetores”
Refere-se à presença de vetores factíveis na transmissão de doenças
(como gatos, cachorros, galinhas, porcos, bois, etc.) dentro do aterro
sanitário.
O aterro sanitário é também uma fonte de alimentação de muitas aves,
principalmente urubus e gaivotas. Destinação final de resíduos sólidos
urbanos não é apenas uma questão de saúde pública. Existem
recomendações que os aterros sanitários estejam a uma distância de pelo
menos 20 quilômetros de grandes aeroportos (Resolução 04 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente).
Outros animais, de presença indesejável, podem estar presentes nos
aterros, inclusive sendo causadores de vetores de doenças, conforme
Quadro 3.

79

Quadro 3: Doenças causadas por animais que vivem nos resíduos sólidos
urbanos.

Objetivo: eliminar a presença de animais no aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: procurar minimizar presença de qualquer animal no aterro.
5.1.3.6 - Variável de entrada “núcleos habitacionais”
Refere-se à distância dos núcleos habitacionais com relação ao aterro.
Apesar de não possuir limites definidos, alguns autores definem uma
distância mínima de 500 m de núcleos habitacionais. Os principais
incômodos para a população localizada próxima ao aterro sanitário são:

mau cheiro: quando o aterro e a usina não são bem operados e
os núcleos habitacionais encontram-se na direção dos ventos dominantes;

tráfego pesado de caminhões: em cidades mais populosas, este
pode vir a ser um grave fator, pois coloca em risco a segurança das
pessoas, podendo aumentar a incidência de doenças respiratórias pelo
aumento de partículas sólidas em suspensão;

aspectos estéticos: se a descarga dos caminhões de resíduos
sólidos urbanos e a frente de trabalho do aterro estiverem localizadas num
ponto de visão da população vizinha;

barulho: dependendo da proximidade e do tamanho do aterro, o
barulho dos caminhões e máquinas pode perturbar a população próxima;

atração de vetores (notadamente insetos e roedores), provocada
pelo alimento e pelo abrigo que os resíduos sólidos representam. Sua
presença significa um risco à saúde pública;

existência de substâncias tóxicas, agressivas ou perigosas
comprometendo o meio ambiente e a saúde pública;

a contaminação do lençol freático, de onde pode se estar
retirando água para abastecimento ou irrigação;
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áreas.

desvalorização econômica dos terrenos situados próximos a estas

Objetivo: distanciar o aterro de núcleos habitacionais.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: estabelecer uma distância mínima de 500 m para núcleos
habitacionais.
5.1.3.7 - Variável de entrada “saúde ocupacional”
Refere-se ao conjunto de medidas necessárias para proteger os
funcionários de perigos e riscos representados pelas suas condições de
trabalho. Trata do controle de exames periódicos a serem realizados nos
funcionários que estão trabalhando diretamente ou indiretamente no aterro.

Objetivo: controlar a saúde dos trabalhadores.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: fazer exames preventivos em 100% dos trabalhadores.
5.1.3.8 - Variável de entrada “cerca isolamento”
Trata de cercas compostas, preferencialmente, por telas de arame
galvanizado e mourões de concreto para evitar a entrada de animais que
poderão fazer do aterro a sua base de sustentação e posteriormente
possíveis transmissores de doenças, bem como de pessoas não
autorizadas, incluindo vândalos e catadores de resíduos sólidos.
A arborização em torno da área (cinturão verde) tem a finalidade de
evitar impactos visuais negativos ao público externo e também otimizar a
dispersão vertical do biogás e de odores. É conveniente o plantio de árvores
e arbustos de pequeno e médio portes, preferencialmente nativos, para
conseguir uma barreira de isolamento compacta, desde a base até o topo,
evitando-se o chamado efeito paliteiro (típico de barreiras vegetais
constituídas por eucaliptos adultos, por exemplo, que não cumprem
adequadamente a função de isolamento visual).
O plantio de árvores, ao longo do perímetro do empreendimento, além
de ser funcional esteticamente, também propicia a atenuação da
propagação de ruídos.

Objetivo: impedir a entrada de pessoas estranhas ao aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: cercar e arborizar 100% o aterro.
5.1.3.9 - Variável de entrada “guarita”
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Trata-se de portaria de entrada, com balança rodoviária, onde o
caminhão deve ser pesado antes e depois da descarga, para se ter controle
do volume diário/mensal disposto no aterro sanitário. Também é
conveniente que neste local o resíduo seja inspecionado por pessoa
qualificada, com o objetivo de evitar a entrada de materiais incompatíveis
com o aterro sanitário (tais como resíduos perigosos, que devem ser
dispostos para aterros industriais).
Outro aspecto relevante a ser considerado é a limpeza das rodas dos
veículos que saem do aterro, através de lavagem e desinfecção, para não
haver o arraste de materiais contaminados para fora.

Objetivo: registrar toda entrada/saída de pessoas e RSU no aterro.
Indicador fuzzy: inadequada, crítica, adequada.
Meta: controlar 100 % a entrada de pessoas/veículos e RSU no aterro.
5.1.3.10 - Variável de entrada “vigilância”
Refere-se a pessoal que deve fazer a vigilância em toda área cercada do
aterro sanitário, verificando possíveis pontos de invasão de animais ou
seres humanos. Esta vigilância deverá ocorrer continuamente, fornecendo
uma adequada garantia ao sistema de segurança do aterro.
Também devem ser posicionados pontos de iluminação em áreas
críticas de fácil acesso ao aterro, para um maior controle.

Objetivo: vigiar o aterro.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: vigiar 24 horas por dia o aterro.
5.1.3.11 - Variável de entrada “trabalhadores”
Trata dos trabalhadores em geral, relacionados tanto ao transporte como
aos riscos associados às condições de trabalho dos operários em aterros
sanitários, expostos a biogás, fogo, explosões, poeira, substâncias
infecciosas presentes nos resíduos sólidos, acidentes durante o transporte
dos resíduos sólidos, acidentes com máquinas em geral, efeitos da vibração
de veículos sobre motoristas que atuam na área do aterro, bem como
questões relativas a procedimentos para trabalhos em condições adversas
(chuvas) e horários de trabalho.
Wilhelm (1999) destaca que, para obter locais de trabalho seguros e
livres de riscos à saúde, quatro etapas devem ser cumpridas:
a) identificação dos perigos e riscos à saúde;
b) implementação de medidas diretas de segurança, ou seja, daquelas
que visam à eliminação dos riscos;
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c) implementação de medidas indiretas de segurança, ou seja, aquelas
que visam ao isolamento ou ao retardamento de situações de riscos, nos
quais a eliminação não for possível (por exemplo, a eliminação do biogás);
d) implementação de medidas orientadoras de segurança (para o uso de
equipamentos de proteção individual . EPI específicos, por exemplo).

Objetivo: garantir a segurança dos trabalhadores.
Indicador fuzzy: inadequado, crítico, adequado.
Meta: fazer campanhas educativas sobre uso de EPIs e respeitar a
sinalização.
5.1.3.12 - Considerações sobre a perspectiva social
Na perspectiva social, foram levantados onze variáveis de entrada e seis
blocos de regras. Refere-se ao ambiente social, onde a sociedade deve ser
conscientizada a respeito dos resíduos, assumindo responsabilidades sobre
a efetiva solução do problema.
Com relação ao dendrograma, tem-se como variável de saída Benefícios
Sociais (com variáveis de entrada educação ambiental e empregos),
Sanitários (com variáveis de entrada entorno, núcleos habitacionais e saúde
ocupacional), Entorno (com variáveis de entrada catadores, produção rural
e vetores), segurança (com variáveis de entrada localização e
trabalhadores) e Localização (com variáveis de entrada cerca isolamento,
guarita e vigilância).
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5.2 - Coleta dos Dados
Com a utilização do questionário proposto pelo Malutta, apresentado na
tabela 14 respondido pelo pessoal da equipe da Prefeitura e da empresa
contratada Transresíduos, procedeu-se a inserção dos dados na
metodologia proposta. As perguntas satisfazem as variáveis de entrada do
dendograma demonstrado na figura 30. Os resultados variam de 0 a 100 %.
Tabela 14: Aplicação do questionário no Aterro de São Bento do Sul
VARIÁVEL
1. BIÓTICO
Qual o grau de agressão da biota?
Qual o grau de mortandade da fauna e flora?
Qual o grau de murchamento das árvores?
Qual o grau de porções inférteis na vegetação?
Qual o grau de musgos com coloração marrom-avermelhada?

(0100%)
10%
1%
0%
0%
0%

Val.
pond

peso
400
320
160
180
180
1240

96,52%

2. LENÇOL FREÁTICO
O lençol freático, conforme normas deve estar a mais de 3 m, qual
o grau de adequação?
Qual o grau de impermeabilidade do solo?
Qual o grau de execução do monitoramento conforme normas?

100%
100%
100%

400
180
270
850 100,00%

3. MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Qual o grau de monitoramento das águas subterrâneas?
Qual o grau de adequação de sua periodicidade?

100%
100%

360
270

Qual o grau de adequação da quantidade de poços conforme
legislação?
Qual o percentual dos poços onde os limites foram superados?

100%
0%

400
300

0%

300
1630

Caso os limites forem superados, qual o percentual de
providências tomadas?

81,60%

4. CORPOS D'ÁGUA
Os corpos d'água conforme normas devem estar a uma distância
≥ a 200 m, qual o grau de adequação?
Qual o percentual de canalização?
Qual percentual de nascentes dentro do aterro?
Qual o grau de vazamentos de lixiviados?

100%
100%
0%
0%

50
80
0
360
490 100,00%

5. DRENAGEM PLUVIAL
Qual o grau de drenagem pluvial no aterro?
Qual o grau do correto dimensionamento da rede?
Qual o grau de adequação da declividade das canaletas?
Qual o percentual de contaminação das águas pelos percolados?

100%
100%
100%
0%

270
200
300
360
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Qual o percentual de mecanismos para captar materiais em
suspensão antes de serem lançados no canal receptor?

50%

140

Qual o percentual de mecanismos para evitar a erosão no ponto
de lançamento do canal receptor?

90%

140
1410

6. PERCOLADO
Qual o grau estimado de volume de percolado produzido?
Qual o percentual de pontos de captação em relação às normas?
Qual o grau de adequação do sistema de drenagem?
Qual o grau de adequação de material filtrante nas canaletas?

30%
100%
100%
100%

360
270
270
200

Qual o grau de coleta periódica de percolado, conforme normas
técnicas?

100%

180

Qual o grau de monitoramento periódico de pH e DBO, conforme
normas?

100%

300
1580

7. TRATAMENTO DO PERCOLADO
Qual o percentual de tratamento de percolado?
Quanto aos padrões, qual o grau de sua adequação?
Qual o percentual de monitoramento do sistema?
Qual o grau de adequação de sua periodicidade?

100%
100%
100%
100%

8. BIOGÁS
Qual o percentual de biogás drenado?
Qual o percentual do dimensionamento correto das tubulações?
Qual o percentual da queima?
Qual o grau de monitoramento do biogás?
Qual o grau de adequação de sua periodicidade?

100%
100%
0%
0%
0%

240
180
240
160
240

Qual o percentual de controle das partículas ou gases das áreas
do aterro ou fora do perímetro da unidade?

0%

160
1220

9. ODORES
Qual o percentual da presença de odores desagradáveis?
Caso exista a presença de odores, qual o percentual de
providências tomadas?
Qual o grau de desconforto para a comunidade?
Qual o percentual de reclamações?
Qual o grau de monitoramento?
10. POEIRAS
Qual o grau de presença de poeiras no aterro?
Qual o percentual de poeiras incômodas para os trabalhadores?
Qual o grau de monitoramento?
Qual o grau de adequação de sua periodicidade?

94,04%

84,05%

450
280
300
200
1230 100,00%

34,43%

5%

100

100%
0%
5%
0%

180
100
100
90
570

82,46%

100
180
100
50
430

63,53%

5%
1%
0%
0%

11. CAPACIDADE DE SUPORTE
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Qual o grau de consideração dos dados geológicos/geotécnicos?

100%

280

Qual o percentual de ensaio de caracterização do solo conforme
normas?

0%

140

100%

60

100%
0%

160
160
800

Em que grau está realizado o correto dimensionamento das
células de lixo?
Qual o percentual no respeito aos limites de capacidade de
suporte?
Qual o grau de respeito quanto aos recalques?
12. PERMEABILIDADE
Qual o grau de permeabilidade do solo?

30%

270

Qual o percentual de colocação de mantas plásticas no fundo e
nas laterais?

100%

0

Qual o grau de adequação das espessuras mínimas de camadas
impermeabilizantes especificadas em normas?

100%

0
270

13. EQUIPAMENTO
Qual o percentual de utilização de tratores para espalhar o lixo?
Qual o percentual do uso de veículos coletores conforme norma?
Qual o grau das condições de funcionamento dos equipamentos?
Qual o grau da manutenção preventiva?
Qual o percentual do manuseio mecanizado do lixo?
14. QUALIDADE DO RECOBRIMENTO
Qual o grau da qualidade do recobrimento?
Qual o percentual da disponibilidade do material?
Qual o percentual da disponibilidade do material em dias de
chuva?
Qual o grau de adequação das distâncias às jazidas?

100%
100%
100%
100%
100%

62,50%

70,00%

400
300
200
200
400
1500 100,00%

100%
100%

240
270

100%
100%

0
200
710 100,00%

A camada de recobrimento diário, conforme normas, deve ser ≥ a
0,20 m, qual o grau de adequação?

50%

320

A camada de recobrimento intermitente, conforme normas, deve
ser ≥ a 0,30 m, qual o grau de adequação?
Qual o percentual de adequação do nivelamento?

0%
100%

280
270

A espessura da célula de lixo deve ser de 2 a 3 m, qual o grau de
adequação?
Qual o percentual de registros dos recobrimentos?
Qual o grau de adequação da inclinação dos taludes?

100%
75%
100%

90
180
300
1440

15. RECOBRIMENTO

16. VIÁRIOS
Qual o grau de adequação das condições de acesso ao aterro?

100%

360

Qual o grau de adequação das condições de acesso ao aterro em
épocas de chuva?

100%

300
86

66,32%

Recomenda-se que as distâncias percorridas ida e volta sejam
menores de 30 km, qual o grau de adequação?
Qual o grau de incidência de poeiras, aclives, pontes estreitas no
acesso?
17. PAISAGEM
Qual o grau de respeito ao paisagismo?
Qual o grau de proteção por vegetação em torno do aterro?
Qual o grau de visualização externa do aterro?
Caso exista a visualização do aterro, qual o percentual de
medidas corretivas?
18. RUÍDO
Qual o percentual da presença de ruídos na operação do aterro?
Qual o percentual de medição de ruídos nas áreas adjacentes?
Qual o grau de controle das fontes de ruídos?
Qual o grau de mapeamento dos ruídos?
Qual o percentual de reclamações de ruídos?

100%
0%

200
50
910 100,00%

100%
100%
5%

20
180
300

0%

200
700

97,86%

270
100
180
50
200
800

69,56%

5%
0%
0%
0%
0%

19. POLÍTICA AMBIENTAL
Qual o grau de documentação da política ambiental?
Qual o grau de conformidade com a legislação?
Qual o grau de acesso ao público?
Qual o grau de conhecimento dos funcionários sobre a política?
Qual o grau de cumprimento das licenças exigidas na legislação?

100%
100%
0%
75%
100%

320
270
180
300
400

Qual o grau de disponibilidade de relatórios sobre informações
ambientais atualizadas?
Qual o grau de atualização do cadastro junto ao órgão ambiental?
Qual o grau de autorização de licença ambiental para operar?
Qual o grau de validade da licença?
Qual o grau no cumprimento das exigências de licenciamento?
Qual o grau do aspecto geral do aterro?

70%
100%
100%
100%
100%
95%

300
200
200
200
200
270
2840

78,35%

210
100
180
20
510

61,27%

20. TRANSPORTE
Qual o grau de sinalização das rodovias que dão acesso ao
aterro?
Qual a incidência de contetores de velocidade?
Qual o grau de incidência de poeiras?
Qual o grau de incidência de ruídos?

75%
50%
50%
25%

21. CUSTOS
Qual o percentual de cobrança pelo serviço de limpeza urbana?

90%

500

Qual a % no levantamento de todos os custos referentes ao
serviço de coleta e destino final dos resíduos?
Qual a % da abrangência do método adotado?

100%
90%

400
320
87

Qual a % do acompanhamento da evolução dos custos?

90%

300
1520

92,63%

450
450
270
160
100
1430

86,08%

22. RECEITAS
Qual a % de cobertura da cobrança de impostos/taxas em relação
aos custos do sistema?
Qual a % da coerência dos valores cobrados?
Qual a % de satisfação dos municípes pelos valores cobrados?
Qual a % da abrangência das campanhas esclarecedoras?
Qual a % de fontes de financiamento?

90%
90%
90%
80%
50%

23. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Qual o percentual de programas de visitação ao aterro?
Qual o grau de adequação de local para ministrar cursos e
palestras?
Qual o grau de adequação de recursos audiovisuais?

0%

100

90%
50%

50
100

Qual o grau de adequação de pessoal treinado para ministrar
palestras?
Qual o grau de adequação de roteiros para visitação?

0%
0%

90
80

Qual o percentual de consciência da sociedade sobre a
importância do correto tratamento dos resíduos?
Qual o percentual de coleta seletiva?

40%
100%

320
450
1190

24. EMPREGO
Qual o percentual de aproveitamento dos moradores da região?

70%

180

Qual o percentual de incentivo para empregos em cooperativas de
reciclagem?
Qual o percentual de trabalhadores registrados?
Conformidade legal - trabalhadores menores
Qual o grau de treinamentos dos trabalhadores?
Qual o grau de motivação?

100%
100%
100%
100%
100%

200
500
500
300
270
1950

25. VETORES
Qual o grau de incidência de animais domésticos no aterro?

0%

100

Qual o percentual de animais vetores dentro da área do aterro
sanitário?

5%

100
200

56,55%

97,23%

97,50%

26. CATADORES
Qual o percentual de presença de catadores dentro do aterro?
Qual o percentual de presença de menores catadores?

0%
0%

100
100
200 100,00%

27. PRODUÇÃO RURAL
Qual o percentual de lavouras próximas ao aterro?
Qua o percentual de contaminação dos produtos agrícolas?

50%
0%

100
100
200

28. NÚCLEOS HABITACIONAIS
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75,00%

Recomenda-se que os núcleos habitacionais estejam a mais de
500 m, qual o grau de adequação?
Qual o grau de adequação quanto a rede de telefone, água e luz?

100%
75%

500
100
600

29. SAÚDE OCUPACIONAL
Qual o grau do controle de exames periódicos dos funcionários?

100%

500

Qual o grau de adequação de palestras esclarecedoras sobre a
saúde?

100%

100
600 100,00%

30. CERCA ISOLAMENTO
Qual o percentual de cerca em torno do aterro?
Qual o percentual de cinturão verde?

100%
100%

200
160

Qual o percentual de plantio de arbustos de pequeno e médio
portes em torno do aterro?

100%

80
440 100,00%

31. GUARITA
Qual o grau de registros da entrada de caminhões e pessoas?
Qual o percentual de pesagem dos resíduos?
Qual o percentual de inspeção de resíduos de terceiros?

100%
100%
0%

400
400
180

0%

320
1300

Qual o grau de limpeza das rodas na saída dos veículos através
de lavação e desinfecção?
32. VIGILÂNCIA
Qual o grau de vigilância permanente do aterro?

100%

400

Qual o grau de inspeção periódica na cerca em toda a extensão
do aterro?
Qual o grau de iluminação?

100%
75%

180
80
660

33. TRABALHADORES
Qual o grau de disponibilidade de EPIs para os trabalhadores?

100%

400

Qual o grau de adequação de palestras esclarecedoras sobre a
Importância da segurança?
Qual o grau de adequação quanto à CIPA?
Qual o percentual referente ao respeito aos horários de trabalho?
Qual o percentual referente ao respeito às condições climáticas?

100%
100%
100%
100%

200
200
300
160

Qual o grau de adequação em relação à demarcação de pontos
críticos de riscos?

100%

160

Qual o grau de medidas que estão sendo tomadas para eliminar
ou minimizar os riscos?

100%

61,54%

96,97%

160
1580 100,00%

Fonte: O autor
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LENÇOL FREÁTICO

100,00%
ÁGUAS SUBTER.
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DREN. SUPERF.
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RUÍDO
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86,08%
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EQUIPAMENTOS

100,00%
MOVIMENTAÇÃO

VIAS

100,00%

COBERTURA

100,00%

SOLO

ECONÔMICO
RECOBRIMENTO

COMPACTAÇÃO

CONFORMIDADE

66,32%
EDUC. AMBIENT.

56,55%
97,23%

BEN. SOCIAIS
CATADORES

0,00%

EMPREGOS

PROD. RURAIS

0,00%

ENTORNO

VETORES

0,00%

NÚCLEOS HAB.

95,83%

CERCAS ISOL.

89,09%

SAÚDE HABIT.

100,00%

GUARITA

93,69%

LOCALIZAÇÃO

VIGILÂNCIA

94,85%

SEG. TRABALHO

LEGENDA
VARIÁVEL DE ENTRADA
VARIÁVEL DE SAÍDA

SAÚDE HUMANA

SOCIAL

SEGURANÇA
100,00%

Figura 33: Dendograma Total com as variáveis de entrada
Fonte: o autor
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De acordo com o modelo desenvolvido pelo Malutta através do software
FuzzyTECH®, aplicando-se as variáveis de entrada, obteve-se os
resultados das variáveis de saída, como demonstram as figuras 34, 35 e 36.
O software FuzzyTECH® permite fazer uma análise da importância que
cada variável de entrada tem na variável de saída. Assim, especialistas na
área têm condições de definir se uma determinada variável de entrada tem
uma influência desde uma escala altamente negativa até uma escala
altamente positiva na variável de saída.

Figura 34: Dendograma da Perspectiva Ambiental
Fonte: o autor

Figura 35: Dendograma da Perspectiva Econômica
Fonte: o autor

Figura 36: Dendograma da Perspectiva Social
Fonte: o autor

Figura 37: Dendograma da Perspectiva Conformidade
Fonte: o autor
Conforme estabelecido no item 5.1, com a utilização do binômio de
Newton procedeu-se a correção dos resultados, com o seguinte:
a)Valores acima de 50 %
f(x) = 50+2,998201*(x- 50) -0,14347*(x- 50)*(x- 55,56)+ 0,003685*( x50)*(x- 55,56)*(x- 62,365)
Tabela 15 – Interpolação de Newton
x
f(x)
50
50,00
55,56 66,67
62,364 75,00
87,098 100,00
87,1 100,00
87,11 100,00
84,78 92,42
Fonte: o autor
Desta forma os valores corrigidos através da interpolação passaram a
ser:

Figura 38: Dendograma da Perspectiva Conformidade Corrigida
Fonte: o autor
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5.3 - Discussão dos resultados.
5.3.1 - Discussão dos resultados segundo a perspectiva ambiental
Com os resultados da perspectiva ambiental demonstrados segundo a
Figura 34, analisados de acordo com o dendrograma da Figura 33, pode-se
comentar o que segue.
5.3.1.1 - Variável de saída Lixiviados
Esta variável mostra o indicador (inadequado, crítico, adequado) da
qualidade dos lixiviados conforme a sua estimativa e o tratamento realizado.
Este indicador é resultante da agregação das variáveis de entrada
Percolado e Tratamento de Percolado, conforme a Figura 39. O resultado
de 87,10 % indica que a atenção dada aos lixiviados pode ser considerada
como adequado. O valor de 84,05 % do percolado refere-se ao volume
produzido. Embora a FATMA tenha exigido a execução de tratamento físico
químico além das lagoas, os resultados das análises de laboratório
mostram-se satisfatórios.

Figura 39: Dendograma de Lixiviados
Fonte: o autor
5.3.1.2 - Variável de saída Subterrâneos
A variável Subterrâneos, conforme Figura 40, mostra o indicador
(inadequado, crítico, adequado) da qualidade das águas superficiais que
compõem o sistema do aterro. Este indicador é resultante da agregação das
variáveis de entrada Lençol Freático e Monitoramento de Águas. O
resultado de 87,10 % indica que, corrigido, todos os quesitos estão sendo
cumpridos, pois toda a área é impermeabilizada com manta, além de estar
em leito de rocha.

Figura 40: Dendograma Águas Subterrâneas
Fonte: o autor
5.3.1.3 - Variável de saída Superficial
A variável Superficial, conforme Figura 41, mostra o indicador
(inadequado, crítico, adequado) da qualidade das águas superficiais dentro
do aterro. Este indicador é resultante da agregação das variáveis de
entrada Corpos d’Água e Drenagem Pluvial. O resultado encontrado de
87,10 indica o valor adequado. O valor é máximo quanto aos corpos d’água,
e é de 94,04 % na Drenagem superficial devido somente a inexistência de
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dispositivo para coletar substâncias em suspensão. Se isto for corrigido, a
variável de saída superficial atinge a nota máxima.

Figura 41: Dendograma Águas Superficiais
Fonte: o autor
5.3.1.4 - Variável de saída Gases
Variável que, conforme Figura 42, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) da qualidade da saída dos gases do aterro. Este
indicador é resultante da agregação das variáveis de entrada Biogás e
Odores. O resultado de 66,06 % que pode ser considerado próximo ao
inadequado é influenciado principalmente pela presença de odores
desagradáveis, pela falta de monitoramento, controle e de queima do gás.

Figura 42: Dendograma Gases
Fonte: o autor
5.3.1.5 - Variável de saída Base
Variável que, conforme Figura 43, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente às condições de sustentabilidade da base,
como também das condições de permeabilidade em relação ao
revestimento do fundo e das laterais do aterro. Este indicador é resultante
da agregação das variáveis de entrada Capacidade de Suporte e da
Permeabilidade do aterro. O resultado encontrado de 56,75 % é
influenciado negativamente pela capacidade de suporte relativo a
inexistência de maiores dados geotécnicos e também pela inexistência de
monitoramento dos recalques do local.

Figura 43: Dendograma Base
Fonte: o autor
5.3.1.6 - Variável de saída Movimentação
Variável que, conforme Figura 44, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente ao sistema de movimentação de equipamentos
e condições de acesso ao aterro. Este indicador é resultante da agregação
das variáveis de entrada Equipamento e Viários. O resultado encontrado de
87,10 % significa que a movimentação pode ser considerada totalmente
adequada.
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Figura 44: Dendograma Movimentação
Fonte: o autor
5.3.1.7 - Variável de saída Recobrimento

Variável que, conforme Figura 45, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente ao sistema de recobrimento dos resíduos
sólidos urbanos. Este indicador é resultante da agregação das variáveis de
entrada Qualidade do Recobrimento e Recobrimento. O resultado
encontrado de 87,10 % é próximo ao adequado, em função do não
recobrimento em dias de chuva, embora haja material disponível. Também
deve ser feito um trabalho de registro e acompanhamento da compactação
das camadas.

Figura 45: Dendograma Recobrimento
Fonte: o autor
5.3.1.8 - Variável de saída Águas

Variável que, conforme Figura 46, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente à contaminação das águas em função do
sistema aterro. Este indicador é resultante da agregação das variáveis
intermediárias Lixiviados, Subterrâneo e Superficial. O resultado encontrado
de 87,10 % mostra que o valor pode ser considerado adequado. Embora o
resultado seja satisfatório, há de se atentar para o caso da não existência
de mecanismos para a captação de materiais em suspensão antes de
serem lançados no canal receptor.

Figura 46: Dendograma Águas
Fonte: o autor
5.3.1.9 - Variável de saída Ar
Variável que, conforme Figura 47, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) da qualidade do ar no aterro. Este indicador é resultante
da agregação da variável intermediária Gases e da variável de entrada
Poeiras. O resultado encontrado de 66,06 % mostra que tanto os gases
como a poeira estão influenciando negativamente na qualidade do ar,
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principalmente devido a falta de monitoramento, controle e de queima do
gás. Também tem influência negativa a incidência de poeiras e falta de
monitoramento, embora sejam baixas.

Figura 47: Dendograma Ar
Fonte: o autor

5.3.1.10 - Variável de saída Solo
Variável que, conforme Figura 48, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) da qualidade do solo do aterro. Este indicador é
resultante da agregação das variáveis intermediárias Base, Movimentação e
Recobrimento. O resultado encontrado de 87,10 % indica a situação
satisfatória.

Figura 48: Dendograma Solo
Fonte: o autor
5.3.1.11 - Variável de saída Físico
Variável que, conforme Figura 46, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) do sistema Físico do aterro. Este indicador é resultante
da agregação das variáveis intermediárias Água, Ar e Solo. O resultado
encontrado de 87,10%, é considerado adequado mesmo com resultado
baixo da variável de saída ar.

Figura 49: Dendograma Físico
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Fonte: o autor
5.3.1.12 - Variável de saída Ecológico
Variável que, conforme Figura 50, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) da qualidade da preservação do meio ambiente do
aterro. Este indicador é resultante da agregação da variável de entrada
Biótico e da variável intermediária Físico. O resultado encontrado de 87,10
% é considerado satisfatório. O valor da variável de entrada biótico não está
100 % devido ao item agressão a biota que embora seja baixo, ocorre a
agressão, natural de qualquer empreendimento deste porte.

Figura 50: Dendograma Ecológico
Fonte: o autor

5.3.1.13 - Variável de saída Operacional
Variável que, conforme Figura 51, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente ao tratamento dado ao sistema operacional do
aterro. Este indicador é resultante da agregação das variáveis de entrada
Paisagem, Ruído e Transporte. O resultado encontrado de 86,9 %, próximo
ao máximo, mostra que o sistema se encontra em boas condições de
operacionalidade.

Figura 51: Dendograma Operacional
Fonte: o autor
5.3.1.14 - Variável de saída Ambiental
Variável que, conforme Figura 52, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente à perspectiva ambiental do aterro. Este
indicador é resultante da agregação da variável intermediária Meio
Ambiente e da variável de entrada Política Ambiental. O resultado
encontrado de 87,10 %, corrigido para 100,00 %, como demonstra a figura
38, é considerado satisfatório. O valor baixo da variável de entrada política
ambiental refere-se ao nível de conhecimento dos funcionários sobre a
política ambiental do município, da falta de relatórios e informações
ambientais atualizadas. O aspecto geral do aterro embora possa ser
considerado satisfatório, pode ainda ser melhorado.
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Figura 52: Dendograma Ambiental
Fonte: o autor
5.3.2 - Discussão dos resultados da perspectiva social
Com os resultados da perspectiva Social demonstrados na Figura 33,
analisados de acordo com o dendrograma da Figura 36, pode-se comentar
o que segue.
5.3.2.1 - Variável de saída Benefícios Sociais
Variável que, conforme Figura 53, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) da qualidade dos benefícios que o sistema aterro está
oferecendo à sociedade. Este indicador é resultante da agregação das
variáveis de entrada Educação Ambiental e Empregos. O resultado
encontrado de 86,85 % mostra que os benefícios sociais podem ser
considerados aceitáveis.

Figura 53: Dendograma Benefícios Sociais
Fonte: o autor
5.3.2.2 - Variável de saída Entorno
Variável que, conforme Figura 54, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) da qualidade de vida das pessoas que vivem nas
vizinhanças do aterro. Este indicador é resultante da agregação das
variáveis de entrada Catadores, Produção Rural e Vetores. O resultado
encontrado de 87,11 % mostra a adequabilidade da variável entorno.

Figura 54: Dendograma Entorno
Fonte: o autor

5.3.2.3 - Variável de saída Localização
Variável que, conforme Figura 55, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) do sistema de proteção no aterro. Este indicador é
resultante da agregação das variáveis de entrada Cerca Isolamento, Guarita
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e Vigilância. O resultado encontrado de 87,10 % mostra que a variável
Localização pode ser considerada como aceitável.

Figura 55: Dendograma Localização
Fonte: o autor
5.3.2.4 - Variável de saída Saúde Humana
Variável que, conforme Figura 56, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) da qualidade do sistema sanitário no aterro. Este
indicador é resultante da agregação da variável intermediária Entorno e das
variáveis de entrada Núcleos Habitacionais e Saúde Ocupacional. O
resultado encontrado de 87,11 % mostra a adequabilidade da variável
saúde humana.

Figura 56: Dendograma Saúde Humana
Fonte: o autor
5.3.2.5 - Variável de saída Segurança
Variável que, conforme Figura 57, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) do sistema de segurança no aterro. Este indicador é
resultante da agregação da variável intermediária Localização e da variável
de entrada Trabalhador. O resultado encontrado de 87,10 % mostra que a
Segurança pode ser considerada adequada.

Figura 57: Dendograma Segurança
Fonte: o autor
5.3.2.6 - Variável de saída Social
Variável que, conforme Figura 58, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente à perspectiva social do aterro. Este indicador é
resultante da agregação das variáveis intermediárias Benefícios Sociais,
Sanitários e Segurança. O resultado encontrado de 87,11 %, corrigido para
100,00 %, mostra que, referente ao aspecto social, o aterro está totalmente
adequado.
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Figura 58: Dendograma Social
Fonte: o autor
5.3.3 - Discussão dos resultados da perspectiva econômica
Com os resultados da perspectiva Econômica, demonstrados segundo a
Figura 35, analisados de acordo com o dendrograma da Figura 33, pode-se
comentar o que segue.
Variável de saída Econômico
Variável que, conforme Figura 59, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente à perspectiva econômica do aterro. Este
indicador é resultante da agregação das variáveis de entrada Custos e
Receitas. O resultado encontrado de 84,78 %, corrigido para 92,42 %, pode
ser considerado como aceitável.

Figura 59: Dendograma Econômico
Fonte: o autor
5.3.4 - Discussão dos resultados da adequabilidade do aterro
Com o resultado da Adequabilidade do aterro demonstrado segundo a
Figura 37, analisados de acordo com o dendrograma da Figura 33, pode-se
comentar o que segue.
5.3.4.1 - Variável de saída Adequabilidade
Variável que, conforme Figura 37, mostra o indicador (inadequado,
crítico, adequado) referente à adequabilidade do aterro. Este indicador é
resultante da agregação das variáveis intermediárias Ambiente, Social e
Econômico.
Com relação aos valores coletados através das ponderações das
variáveis de entrada, o método realiza sucessivas interações entre planilhas
e dendrograma, apoiado na Lógica Fuzzy, chegando a um resultado no qual
a adequabilidade do aterro sanitário é de 87,10 %, com valor corrigido de
100,00 % em função de a perspectiva Ambiental resultar em valores
corrigidos de 100,00 %, Social de 100,00 % e Econômico de 92,42%,
mostrados na Figura 38.
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A perspectiva Social representou seu valor máximo, tendo em vista, que
o aterro, na grande maioria das variáveis desta perspectiva, encontra-se
com um alto peso.
A perspectiva Econômica apresentou um valor corrigido de 92,42 %,
levando em consideração que antes de abril de 2006, a cobrança da taxa
de lixo era pelo carnê de IPTU e que representava uma grande
inadimplência. Com o início da operação os custos tornaram-se
equilibrados, como aborda o capítulo 4.
A perspectiva Ambiental sofreu influencia direta da variável de entrada
Política Ambiental. O valor baixo desta variável de entrada, refere-se ao
nível de conhecimento dos funcionários sobre a política ambiental do
município, da falta de relatórios e informações ambientais atualizadas. O
aspecto geral do aterro embora possa ser considerado satisfatório, pode
ainda ser melhorado.
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6 - RECOMENDAÇÕES:
No capítulo anterior, foi apresentado a forma de coleta de dados das
variáveis de entrada, a forma de obtenção das variáveis intermediárias e de
saída, e a discussão sobre os valores, sem a preocupação do efeito. Neste
Capítulo pretende-se analisar as questões mais relevantes dos três
aspectos, social ambiental e econômico e conseqüentemente a
adequabilidade, propondo sugestão de melhorias.
6.1 - Aspecto Ambiental
Este aspecto embora corrigido tenha obtido o valor máximo, necessita
de melhorias, que tornarão a operação do aterro ainda mais adequada. Isso
pode ser comprovado com a alteração do valor das variáveis de entrada
que influenciam diretamente no valor das variáveis intermediárias e de
saída. Os principais quesitos a serem melhorados, são:
6.1.1 - Águas
Relativo a drenagem superficial, recomenda-se a implantação de
dispositivo para coletar substâncias em suspensão. Com esta medida, a
variável de saída superficial atinge a nota máxima.
Deve-se também atentar pela periodicidade do monitoramento, tanto das
superficiais como as subterrâneas.
6.1.2 - Ar
O resultado encontrado baixo mostra que tanto os gases como a poeira
estão influenciando negativamente na qualidade do ar, principalmente
devido a falta de monitoramento, controle e de queima do gás. Também tem
influência negativa a incidência de poeiras e falta de monitoramento,
embora sejam baixas.
Recomenda-se a implantação de dispositivos para monitoramento do ar.
Deve ser objeto de nova pesquisa a implantação de equipamento para
monitoramento das imissões de acordo com a NBR-ISO-14001:1996, bem
como as resoluções do CONAMA, que estabelecem parâmetros para a sua
implantação. Também há necessidade de Instalação de dispositivos
automáticos para queima do gás. Os odores ainda podem ser minimizados
com ações que serão abordadas em outra variável, como o solo.
6.1.3 - Solo
Embora o valor desta variável esteja totalmente adequado , há que se
atentar para alguns quesitos que podem ser melhorados.
O resultado encontrado é influenciado negativamente pela capacidade
de suporte relativo a inexistência de maiores dados geotécnicos e também
pela inexistência de monitoramento dos recalques do local. Também deve
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ser feito um trabalho de registro e acompanhamento da compactação das
camadas. A periodicidade da execução da cobertura também deve ser
revista, pois influencia diretamente no item odores, embora não faça parte
dos itens de entrada.
6.1.4 – Considerações gerais sobre o aspecto ambiental.
Como já aboradado anteriormente, a agressão ao meio é natural em um
empreendimento deste porte. Acredita-se que com as correções anteriores
haja uma considerável melhoria. Também deve-se tornar público a visitação
ao aterro e em relação a Política Ambiental, tanto de funcionários como de
munícipes.
6.2 – Aspectos Sociais
Como o próprio demonstra, o aspecto social está próximo de totalmente
adequado. Isso deve-se as questões como a inexistência de catadores no
local, fato já remediado no passado, Inexistência de registros de
contaminação de produção rural na região, isolamento da área, distâncias
das habitações entre outras. Porém, sempre há o que melhorar. Neste
aspecto o controle e a segurança 24 horas deve ser imediatamente
implantada, seja humana ou por dispositivos eletrônicos de vigilância. A
balança também deve ter registro gráfico automático. A educação ambiental
é um fator importante a ser observado. A inexistência de palestras,
visitações do aterro e divulgação nos órgãos de imprensa devem ser
corrigidas. O treinamento do pessoal gestor e operacional do aterro deve
ser constante.
São todas questões simples e podem facilmente serem implantadas,
melhorando em muito o aspecto social.
6.3 – Aspectos Econômicos
Este aspecto pode ser considerado adequado. Todas as receitas
oriundas das taxas de lixo cobrem os custos com a coleta e tratamento.
Deve-se atentar, porém, pela deficiência nos investimentos necessários
para as melhorias, tais como as estações de monitoramento do ar,
treinamento do pessoal, aquisição de equipamentos diversos, e
principalmente na busca de novas tecnologias que possibilitem uma
eficiência maior no tratamento dos resíduos.
6.4 - Considerações
De uma forma geral, o Aterro Sanitário Municipal de São Bento do Sul
pode ser considerado adequado, principalmente em relação a legislação
vigente no país. Alguns aspectos podem ser muito melhorados com ações
simples e baratas. Algumas podem ser um pouco mais complexas.
O fator mais importante no momento é a criação de um órgão gestão
que uma vez treinado, possa desenvolver um planejamento para
aperfeiçoamento da operação e correção dos itens apresentados.
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