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RREESSUUMMOO

A disposição final de resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos, apresenta-se

como um dos mais sérios problemas que afetam as sociedades modernas. Entre as

soluções que têm sido propostas para tal problemática estão os aterros sanitários.

Buscando-se alavancar ferramentas que promovam um ideal planejamento e

gerenciamento da disposição final dos resíduos sólidos, o presente trabalho tem por

objetivo avaliar as características geotécnicas dos terrenos da Bacia do Rio Bonito (São

Paulo), visando atender o município de Descalvado neste contexto. Com base em

metodologia adaptada para condições de clima tropical, fez-se uma avaliação da

adequabilidade dessa bacia hidrográfica, sendo que apenas 1,3% da área foi considerada

Favorável.

AABBSSTTRRAACCTT

The final disposition of solid, organic and inorganic residues, comes as one of

the most serious problems that affect the modern societies. Among the solutions that

have been proposed for such a problem they are the sanitary landfills. Being looked for

improvement tools that promote an ideal planning and management of the final

disposition of the solid residues, the present work has for objective to evaluate the

characteristic geotecnical of the lands of the Bonito river basin (São Paulo), seeking to

assist the municipal district of Descalvado in this context. With base in methodology

adapted for conditions of tropical climate, it made an evaluation of the adequability of

that river basin, and 1,3% of the area were just considered Favorable.
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

A disposição final de resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos é um dos

sérios problemas que afetam as sociedades modernas. Entre as soluções que têm sido

propostas para tal problemática estão os aterros sanitários.

Analisando-se a população mundial, a despeito de guerras e epidemias,

vê-se que a mesma aumentou no século passado quase em 5 bilhões de habitantes. Deste

modo, torna-se aceitável a previsão, segundo CEMPRE (1995), para o próximos 30

anos, de um aumento de 3 bilhões de habitantes, perfazendo-se um total de 8 bilhões de

habitantes. Esse aumento de população implica necessariamente em um aumento do uso

de reservas do planeta, da produção de bens e, conseqüentemente, da geração de

resíduos sólidos urbanos.

Atrelado a esse aumento, vislumbra-se um aumento da poluição do solo,

das águas (subterrâneas e superficiais) e do ar, desencadeando um processo contínuo e

acelerado de deterioração do ambiente, resultando em uma série de conseqüências na

qualidade de vida das comunidades e nos bens naturais. Além disso, vê-se que o grau de

urbanização mundial está crescendo rapidamente. Segundo CEMPRE (1995), em 1800

apenas 5 em cada 100 habitantes do mundo moravam em cidades. Atualmente, este

número gira em torno de 40, o que mostra um grande êxodo do campo para as cidades.

No Brasil, observa-se uma realidade mais assustadora, onde de cada 100

brasileiros, 75 moram em cidades. Devido à falta de incentivo a agricultura brasileira, o

êxodo rural se mostrou, nos últimos anos, uma realidade. A busca por condições dignas

de sobrevivência e a ilusão de uma vida mais confortável levaram o homem do campo a

buscar as grandes regiões metropolitanas, principalmente São Paulo.

Segundo IBGE (1991), o crescimento populacional e o aumento do grau

de urbanização não se mostrou acompanhado por medidas adequadas de destinação

final para os resíduos sólidos urbanos.

Segundo IBGE (1991), “o brasileiro convive com

a maioria do lixo que produz. São 241.614 toneladas de lixo

produzidas diariamente no país, sendo 90.000 toneladas de lixo

domiciliar. Ficam a céu aberto (lixão) 76% de todo esse lixo.
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Apenas 24% recebem tratamento mais adequado”. A figura 1

mostra esta distribuição.

Figura 1. Disposição Final de Lixo no Brasil – Fonte: IBGE (1991)

Apresenta-se na Tabela 1 a seguir, uma estimativa de produção de lixo

per capita feita por São Paulo – Secretaria do Meio Ambiente (1999).

Tabela 1. Valores de Coeficiente Per Capita de Produção de Resíduos Sólidos Domiciliares em Função
da População Urbana  - Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SP (1999)

População
(mil habitantes)

Produção de Lixo
(kg/hab.dia)

Até 100 0,4
100 a 200 0,5
200 a 500 0,6

Maior que 500 0,7

Assim, a disposição de resíduos sólidos de maneira inadequada (lixões ou

aterros controlados) pode resultar em uma série de impactos adversos relacionados à

saúde pública, poluição do solo, poluição das águas (superficiais e subterrâneas),
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assoreamento e no fenômeno das inundações. Uma das formas de minimizar esses

impactos é a seleção de áreas geotecnicamente adequadas para implantação de aterros

sanitários em condições de clima tropical, representadas por terrenos de média

permeabilidade, declividades inferiores a 15%, material inconsolidado com textura

areia-argilosa ou argila-arenosa, escoamento superficial laminar, alta evapotranspiração,

entre outros atributos.

Ressalta-se que, atualmente, a cultura do “lixo” se mostra enraizada nas

sociedades do terceiro mundo, nas quais existem analfabetos, extrema pobreza e

nenhum acesso à renda. Desta forma, observam-se famílias vivendo do “lixo” e

marginalizadas da sociedade, além das famosas “favelas” que geralmente ocupam áreas

de risco. Logo, diante desse quadro, torna-se óbvio que rios e córregos (geralmente

áreas ocupadas pelas populações de baixa renda) são o destino natural do resíduo gerado

pelas populações que desconhecem a gravidade desta ação para sua saúde e segurança.

A alocação de aterros sanitários em locais geotecnicamente adequados

minimiza estes impactos negativos e ajuda a sociedade na diminuição dos impactos na

qualidade de vida, sobretudo das de baixo padrão aquisitivo.

Visando subsidiar ações de planejamento e adequado controle de

resíduos sólidos, o presente estudo desenvolveu uma metodologia para a melhor escolha

de áreas para aterros sanitários, através da análise de atributos do meio físico urbano e

rural e por meio de um Sistema de Informações Geográficas. De posse dessas análises e

seus resultados tornam-se possíveis zoneamentos de uso e ocupação do espaço visando

à harmonia entre o ambiente e as atividades antrópicas, além de possibilitar a descoberta

de conflitos, áreas de risco, situações indesejáveis, a definição de medidas corretivas e

educativas em locais onde se localizam os problemas emergenciais e o planejamento em

longo prazo.

Objetiva-se com o presente trabalho avaliar as características geotécnicas

dos terrenos da bacia do rio Bonito (São Paulo - Brasil), visando atender as demandas

dos municípios de Descalvado e Porto Ferreira, em sua busca por áreas adequadas para

implantação de aterros sanitários, e, com isso, gerar, através de álgebra cartográfica, a

carta de adequabilidade do terreno para implantação de aterros sanitários.
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22..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  TTEEÓÓRRIICCAA

Hoje em dia, os problemas ambientais evidenciados pela ação antrópica

sobre o meio e somados ao despreparo governamental para enfrentá-los, tornam as

questões ambientais prioritárias para a nossa própria sobrevivência.

Dentro deste contexto, os resíduos sólidos estão relevados a uma posição

crítica. Na maioria das cidades, observa-se, com freqüência, a sua disposição em lixões

totalmente inadequados, sem nenhuma técnica e recursos humanos capacitados.

Com o crescimento populacional, exige-se cada vez mais aumento da

produção de alimentos e matéria-prima para o incremento dos produtos industrializados,

e, conseqüentemente, dos resíduos sólidos.

Geralmente, o indivíduo gerador e o Estado não assumem a

responsabilidade sobre o lixo que gera. Aparentemente, o problema dos resíduos sólidos

termina na lixeira da residência do gerador quando os mesmos são recolhidos pelo

poder público. Porém, esse é apenas o começo do problema. O lixo disposto

inadequadamente gera graves problemas ambientais, dentre os quais citam-se:

9  os gases que se formam nestes resíduos (CH4, NH3, CO2 e H2S) e que são expelidos

para a atmosfera;

9  o escoamento superficial do líquido percolado (chorume1) atingindo os corpos

d’água;

9  a percolação do chorume no solo podendo atingir o lençol freático e,

conseqüentemente, os corpos d’água;

9  lançamentos de gases e partículas que poluem a atmosfera;

9  desvalorização de áreas onde se encontram os lixões, aterros sanitários, etc.

As estatísticas apresentadas pela Agenda 21 (CONAMA, 1999)

demonstram que, a nível mundial, o volume de lixo urbano produzido deve dobrar até o

                                                
1 Chorume é o líquido escuro que percola do lixo. Este se origina de três diferentes fontes: 1) da umidade natural do lixo,

aumentando no período chuvoso; 2) da água de constituição da matéria orgânica, que escorre durante o
processo de decomposição; 3) das bactérias existentes no lixo, que expelem enzimas que dissolvem a matéria
orgânica com formação de líquido. Parte desse líquido é absorvido pelos microorganismos e parte se
transforma em chorume.
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ano de 2025 e que 5,2 milhões, dentre os quais 4,0 milhões de crianças, morrem por ano

de doenças relacionadas com os resíduos sólidos.

Diante desse quadro, encara-se o descaso por parte do poder público em

relação aos resíduos sólidos como uma falta de visão em relação ao bem estar e a

qualidade de vida da população. Os resíduos sólidos são vistos numa concepção linear,

onde apenas se coloca um fluxo de produtos e resíduos. A problemática dos resíduos

sólidos deve ser encarada com uma concepção circular, onde se considera as

dificuldades de eliminação destes materiais, a conservação dos recursos naturais e a

melhoria do meio ambiente.

22..11..  DDeeff iinniiççõõeess  ee  CCllaassssii ff iiccaaççõõeess  ddooss  RReessíídduuooss  SSóóll iiddooss

Segundo a norma ABNT 10.004/ 1987, por resíduos sólidos entendam-

se:

 “os resíduos nos estados sólido ou semi-sólido que resultam de

atividades da comunidade de origem doméstica, industrial,

hospitalar, comercial, agrícola e de varrição. Ficam incluídos

nesta definição lodos de estação de tratamento de água e

esgotos, aqueles gerados em equipamentos e instalações de

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas as

peculariedades tornem inviáveis seu lançamento na rede

pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso

soluções técnicas adequadas e economicamente viáveis em face

da melhor tecnologia disponível.”(ABNT, 1987)

Na Tabela 2 a seguir, definem-se os tipos de resíduos sólidos encontrados

segundo a forma de operacionalização dos serviços de coleta:
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Tabela 2. Classificação dos resíduos sólidos segundo a forma de operacionalização dos serviços de
coleta – Fonte: Adaptado de ABES (1990) & Fonseca (1999)

Tipo de resíduos Definição
Domiciliar Material constituído de diversos tipos de resíduos, normalmente procedentes

de unidades residenciais. Estes resíduos são formados principalmente de
matéria orgânica (biodegradável), mas contêm substâncias recalcitrantes
(resistentes), como os plásticos.

Comercial Resíduos provenientes de estabelecimentos destinados ao comércio em geral,
escritórios, cinemas, bancos, teatros e órgãos públicos. Estes resíduos são
formados por restos de copa e cozinha, lavagens, papéis, papelões, madeiras,
plásticos, entre outros.

Público Resíduos provenientes das atividades de limpeza urbana (varrição e capina de
vias e logradouros públicos, podas de árvores, mercados, feiras, resíduos
provenientes dos esgotos públicos, etc).

Serviços de Saúde Constituídos de resíduos provenientes de Hospitais, Casas de Saúde,
Maternidades, Postos Médicos, de Vacinação e Curativos, Consultórios e
Clínicas Médicas e Odontológicas, Laboratórios, Farmácias e outros serviços
do setor. Esses resíduos compreendem dois tipos, de acordo com a sua forma
de geração:

1. resíduos comuns provenientes de restos de alimentos e de seu
preparo, embalagens, invólucros e resíduos de atividades
administrativas (papel, papelão, etc.);

2. resíduos infectantes provenientes das salas de cirurgias, das
enfermarias e isolamentos, dos restos de curativos e aqueles que
contém sangue e hemoderivados. Esse tipo de resíduo é denominado
de lixo séptico e cuidados especiais devem ser tomados quando de
seu acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destino final
por representarem riscos a saúde do homem.

Industrial Constituídos de resíduos sólidos ou semi-sólidos resultantes da atividade
industrial. Este tipo de resíduo é, em boa parte, responsável pela
contaminação do solo, dos recursos hídricos e do ar, pois na grande maioria, o
próprio produtor é responsável pela sua coleta e disposição final. Visto que a
fiscalização ainda é incipiente, os produtores executam a sua disposição de
acordo com sua conveniência, gerando grandes impactos ambientais.

Especial Lixo constituído por resíduos que normalmente não são recolhidos pelo
serviço regular de coleta, em função de grande volume, requerendo cuidados
especiais para o acondicionamento e coleta. Por exemplo, citam-se animais
mortos, veículos abandonados, árvores podadas e cortadas, entulhos
provenientes de reforma, ampliação e construção de edificações

Outros Constituídos dos resíduos não incluídos anteriormente, bem como aqueles
provenientes de limpeza de bocas-de-lobo, lodos de estações de tratamento de
água e esgotos, limpeza de galerias e outros.

A seguir, classificam-se os resíduos sólidos segundo o seu grau de
biodegradabilidade:

Tabela 3. Classificação dos resíduos sólidos segundo o grau de biodegradabilidade
Fonte: ABES (1990)

Tipo de resíduos Definição
Facilmente degradáveis Constituídos principalmente de matérias orgânicas que se decompõem

consumindo oxigênio e produzindo odores desagradáveis.
Moderadamente degradáveis Constituídos principalmente de papel, papelão e outros produtos

celulósicos.
Dificilmente degradáveis Constituídos principalmente de trapos, couro, borracha e madeiras, e

degradam muito lentamente e se acumulam no meio ambiente.
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Não degradáveis Também chamados recalcitrantes e são constituídos principalmente
por vidros, metal, plástico, pedras, terra, etc.

Segundo a norma NBR 10.004/1987, os resíduos sólidos podem ser

classificados como:

Tabela 4. Classificação dos resíduos sólidos segundo a sua periculosidade
Classe Definição

Classe I – perigosos São aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou
infecto-contagiosas, podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio
ambiente, ou ainda os inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou
patogênicos.

Classe II -  não-inertes São aqueles que não se enquadram nas classes I e III, e que podem ser
combustíveis, biodegradáveis ou solúveis em água.

Classe III – inertes São aqueles que, ensaiados segundo o teste de solubilização da norma
NBR 10.006/1987, não apresentam qualquer de seus constituintes
solubilizados em concentrações superiores aos padrões de cor, turbidez,
sabor e aspecto.

22..22..  CCaarraacctteerríísstt iiccaass  ddooss  RReessíídduuooss  SSóóll iiddooss

As características dos resíduos sólidos são extremamente variáveis, pois

não apresentam um comportamento padronizado. Os principais fatores que influenciam

na sua composição são:

�  localização geográfica e característica da área considerada;

�  clima e variações temporais;

�  hábitos e costumes, padrão de desenvolvimento e nível de vida da

população;

�  atividades dominantes (industrial, turística, universitária, agrícola, etc)

e o estágio tecnológico da sociedade;

�  flutuações na população e na economia.

A Tabela a seguir apresenta as características dos resíduos sólidos em

relação à renda dos países:
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Tabela 5. Características dos dejetos municipais
Características Países de

baixa renda
(1)

Países de
renda

média (2)

Países
Industrializados

Produção “per capita” (kg/hab.dia) 0,4 – 0,6 0,5 – 0,9 0,7 – 1,8
Densidade (peso seco, kg/m3) 250 – 500 170 – 330 100 – 170
Umidade (% em peso, no ponto de
geração)

40 – 80 40 – 60 20 – 30

Papel 1 – 10 15 – 40 15 – 40
Vidros, cerâmicas 1 – 10 1 – 10 4 – 10
Metais 1 – 5 1 – 5 3 – 13

Composição Plásticos 1 – 5 2 – 6 2 – 10
(%) Couro, borracha 1 – 5 - -

Madeira, osso 1 – 5 - -
Panos e trapos 1 – 5 2 – 10 2 – 10
Vegetais putrescíveis 40 – 85 20 – 65 20 – 50
Inertes 1 – 40 1 – 30 1 – 20
Particulados 5 – 35 - 10 – 85

(1) Países com renda “per capita” abaixo de U$ 360 (1978)
(2) Países com renda “per capita” entre U$ 360 e U$ 3.500 (1978)
Fonte: Apostila Resíduos Sólidos – Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental/UFMG (1996)

Observa-se no quadro acima que dentro das próprias comunidades, as

características dos resíduos sólidos podem se modificar através do tempo, pois os

valores estão definidos por faixas variáveis.

A Pesquisa Nacional de Saneamento, realizada em 1991 pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), citada anteriormente, revelou que se

produziam no Brasil mais de 240.000 toneladas de lixo por dia, sendo estimado que

deste total 90.000 toneladas correspondiam ao lixo doméstico. Grande parte desta

produção não é coletada, sendo descartada em logradouros públicos, terrenos baldios,

encostas e cursos d’água. Do total coletado, mais de 76% vão para lixões a céu aberto,

sem qualquer cuidado.

Na tabela abaixo, compara-se o valor de produção em toneladas/ano de

diferentes tipos de resíduos sólidos, para alguns países ricos do mundo em meados de

1980:
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Tabela 6. Produção de resíduos em alguns países ricos do mundo - Fonte: OCDE (1980) citado em
ABES (1990)

Local Resíduos
domésticos

Resíduos
industriais

Resíduos especiais e
perigosos

Canadá 16.400 61.000 (1980) 3.300 (1980)
Estados Unidos (1) 208.000 760.000 275.000
Japão 48.300 312.000 -
OCDE 420.000 1.430.000 303.000
Total do Mundo (2) - 2.100.000 338.000

(1) as comparações entre países não devem ser feitas sem considerar diferentes definições

nacionais (no caso do EUA, os dejetos líquidos são incluídos nos dejetos perigosos e

especiais)

(2) estimativa do Secretariado da ODCE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico)

Ressalta-se a importância do lixo dos serviços de saúde ou lixo hospitalar,

geralmente caracterizados por dois tipos:

1) resíduos comuns gerados por restos de alimentos, de embalagens,

invólucros e restos das atividades administrativas (papéis, papelão, etc.);

2) resíduos infectantes, que são aqueles produzidos nas salas de cirurgias,

nas enfermarias e isolamentos, os restos de curativos e aqueles que contém sangue e

hemoderivados.

O primeiro tipo de resíduos gerado pode ser acondicionado de maneira

regular, pois não apresentam nenhum perigo, desde de que separados do segundo tipo.

Já o segundo tipo, também denominado lixo séptico e deve ser acondicionado, coletado,

transportado, tratado e disposto cuidadosamente por oferecer riscos à saúde do homem,

sendo necessário áreas restritas em aterros sanitários para sua manipulação.

22..33..  TTrraattaammeennttoo  ee  DDiissppoossiiççããoo  FFiinnaall

Ao conjunto de atividades que permite o adequado estado de limpeza de

uma cidade, chama-se limpeza pública ou urbana. Alguns destes serviços são de

responsabilidade do poder público (município), embora atualmente exista uma

tendência à terceirização, passando as atividades para a iniciativa privada, que pode

contar, em alguns casos, com maior agilidade e flexibilidade para solucionar problemas
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técnicos e, principalmente, operacionais. A Figura 2 mostra o fluxograma das atividades

efetuadas pela limpeza pública ou urbana.

Resíduos
sólidos
urbanos

Resíduos
domiciliares

(lixo)

Varrição
Acondicionamento Coleta Regular Transporte

Tratamento
9� Central de triagem
e compostagem
9� Incineração

Resíduos de Serviços de
Saúde (Lixo Hospitalar) Coleta Especial Transporte

Disposição Final
� � Aterro Sanitário

Tratamento
9� Desinfecção
9� Incineração

Disposição Final
9� Aterro Sanitário

Resíduos gerados
na Construção

Civil
Transporte Tratamento

Usinade reciclagem

Disposição Final
9� Aterro Sanitário

Figura 2. Fluxograma das operações efetuadas na área de resíduos sólidos

Analisando-se o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos, vê-

se que tratamento ideal dos resíduos deve permitir tanto a reutilização da maior parte

deles, quanto sua inertização, sendo sempre necessário um aterro, mesmo que numa

proporção reduzida. Assim, cabe ao poder público incentivar, desenvolver, facilitar e

difundir ações para encontrar formas de redução, reciclagem e reaproveitamento de

resíduos junto às fontes geradoras, discutindo alternativas, minimizando volumes e

garantindo tratamentos, antes da disposição final.

2.3.1. Lixões
O lixão, segundo ABNT (1989), apresenta-se como uma forma

inadequada de disposição final de resíduos sólidos, o qual caracteriza-se pela simples

descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao ambiente ou à saúde pública.

Observa-se que os resíduos assim lançados acarretam em problemas à

saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas,
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ratos, etc.), geração de maus odores e, principalmente, a poluição do solo e das águas

superficiais e subterrâneas através do chorume, comprometendo a qualidade dos

recursos hídricos.

Além disso, observa-se, nesta prática, um descontrole total do tipo de

resíduo recebido, verificando-se até mesmo a disposição de resíduos de saúde e

industriais que podem ser altamente perigosos.

Outro fator agravante que se observa é a associação dos lixões a fatos

altamente indesejáveis como a criação de porcos e a existência de catadores, os quais,

muitas vezes, moram no próprio local.

Figura 3. Vazadouro ou Lixão – Fonte: CEMPRE (1995)

2.3.2. Aterros Controlados

Define-se o aterro controlado, segundo ABNT (1985) como uma técnica

de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde

pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma

camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho.

Segundo CEMPRE (1995), esta forma de disposição final, em geral,

origina poluição localizada, pois a extensão da área de disposição é minimizada.
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Entretanto, não possui impermeabilização de base (comprometendo a qualidade das

águas subterrâneas) e de tratamento de chorume ou de dispersão de gases gerados.

Deste modo, este método mostra-se mais adequado que o lixão, mas,

devido aos problemas ambientais que causa e aos custos de operação, torna-se inferior

ao aterro sanitário descrito a seguir.

2.3.3. Aterros Sanitários

O aterramento é uma técnica de disposição mais utilizada de disposição

final para os resíduos sólidos, encontrada em quase todos os municípios brasileiros.

Entretanto, na maioria dos casos, o que se tem são aterramentos a céu aberto, ou seja,

verdadeiros lixões a céu aberto, em que simplesmente se descarrega o lixo, sem

qualquer cuidado ou controle.

Deve-se adequar as soluções de aterramento de forma a atender às

exigências sanitárias, de segurança e ambientais, visando uma melhor qualidade de vida.

A solução que se apresenta mais adequada chama-se aterro sanitário.

Segundo a norma NBR 10.703/1989, o aterro sanitário é:

 “uma forma de disposição final de resíduos

sólidos urbanos no solo, através de confinamento em camadas

cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas

operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à

saúde pública e à segurança, minimizando os impactos

ambientais”.

Esta forma de disposição final dispõe de impermeabilização de base,

sistemas de tratamento do chorume e um sistema de dispersão dos gases gerados.

Desta forma, várias são as vantagens da utilização deste processo de

destinação final:

9  baixos custos de implantação e de operação;

9  capacidade de absorver grandes quantidades de lixo, de diferentes tipos;

9  disposição do lixo de forma sanitariamente adequada, com drenagem de gases e

coleta e tratamento dos líquidos percolados gerados na decomposição da matéria

orgânica;

9  controle das condições de proliferação de vetores;
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9  drenagem de águas pluviais diminuindo a geração de chorume;

9  possibilidade de recuperação de áreas degradadas e de baixo valor comercial para

fins de lazer e de recreação pública;

9  possibilidade de aproveitamento da energia contida nos gases gerados pela

decomposição da matéria orgânica;

9  limitação da ação de catadores.

Por outro lado, o aterro sanitário possui alguns inconvenientes: a

necessidade de grandes áreas adjacentes aos centros produtores de lixo, para que os

custos de transporte não se tornem inviáveis; a grande influência das condições

meteorológicas; a necessidade de material de cobertura disponível nas imediações, em

quantidades suficientes; a necessidade de drenagem e de tratamento dos gases e líquidos

percolados; a desvalorização das áreas próximas.

Os aterros (Figura 4) são empreendimentos passíveis de processo de

EIA/RIMA, conforme resolução CONAMA no 001, de 23/01/1986 (CONAMA, 1999),

devendo o estudo ser submetido à apreciação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente

(ou órgão equivalente).

Segundo CEMPRE (1995), o aterro sanitário apresenta-se como a melhor

solução para disposição de resíduos sólidos urbanos.

Figura 4. Aterro Sanitário – Fonte: CEMPRE (1995)
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22..44..  EEssttuuddooss  ppaarraa  aa  VViiaabbii ll iizzaaççããoo  ddee  ÁÁrreeaass  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee

AAtteerrrrooss  SSaannii ttáárr iiooss

Deve-se ter em vista a importância das características do meio físico da

região de estudo para a implantação do aterro sanitário. A escolha de uma área

adequada significa menores riscos ao ambiente e à saúde pública. Assim, escolhendo-se

uma área adequada a administração pública estará prevenindo os efeitos indesejáveis da

poluição dos solos e das águas subterrâneas, além de eventuais transtornos decorrentes

de oposição popular.

Segundo CEMPRE (1995), os trabalhos de escolha de áreas para aterros

sanitários exigem a compatibilização de vários fatores, visando o equilíbrio entre os

aspectos sociais, as alterações no ambiente e os custos de implantação do

empreendimento. Para a execução da metodologia proposta por CEMPRE (1995) são

necessárias, fundamentalmente, três etapas: levantamento de dados gerais, pré-seleção

(escala regional) e os estudos para a viabilização de áreas pré-selecionadas (escala

local).

No presente trabalho pretende-se atuar na fase de pré-seleção de áreas

através do desenvolvimento de uma carta de adequabilidade do terreno para

implantação de aterros sanitários na Bacia Hidrográfica do Rio Bonito (SP), com

metodologia descrita no item 5.
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33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  ÁÁRREEAA

A área de estudo, localizada na Região Sudeste do Brasil e abrangendo

uma área de 223 km², corresponde a Bacia do Rio Bonito, delimitada pelas coordenadas

47o 33’W – 22o 40’S e 47o 40’W – 21o 40’S, dentro dos limites dos municípios de

Descalvado e Porto Ferreira, Estado de São Paulo (Figura 5). A maior parte da área da

bacia (200 km2) apresenta-se dentro dos limites do município de Descalvado (SP), além

de uma pequena porção (23 km2) no município de Porto Ferreira (SP). A área de estudo

(Figura 6) foi delimitada de modo que abrangesse a bacia do rio Bonito de forma

integral. Assim, a área de estudo limita-se pelas coordenadas UTM, zona 23:

xmin=226200;  xmax=244000; ymin=7558000; e,  ymax=7584000. O rio Bonito pertence à

bacia do rio Mogi-Guaçu.

BRASIL
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47°45'
21°45'

22°15'
47°15'

DESCALVADO
SF-23-V-C-IV-4

PIRAÇUNUNGA
SF-23-V-C-V-3

CORUMBATAÍ
SF-23-Y-A-I-2

LEME
SF-23-Y-A-II-1

21°45'
47°15'

47°45'
22°15'

Figura 5. Localização da área de estudo.

Figura 6. Localização da bacia do Rio Mogi-Guaçu no Estado de São Paulo e respectiva articulação da
base cartográfica (sem escala).
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44..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  UUTTIILLIIZZAADDAA

Para a seleção de áreas adequadas para a implantação de aterros

sanitários, utilizou-se uma análise espacial dos principais atributos do meio físico

urbano e rural da área da bacia, com o intuito de obter uma carta interpretativa, em

função da urgente necessidade de se delimitar áreas geotecnicamente aptas a receber os

rejeitos produzidos no principal município da bacia.

Para tanto, utilizou-se de metodologia de mapeamento geotécnico que

baseia-se no Processo Analítico Hierárquico (PAH) dos atributos do meio físico mais

relevantes no processo de implantação de aterros sanitários, desenvolvida por

ZUQUETTE et al (1994) e  aprimorada por LEITE & ZUQUETTE (1996)

especialmente para as condições brasileiras, com as análises cartográficas realizadas em

um ambiente de sistema de informações geográficas. Foram utilizados, como

parâmetros iniciais de análise do meio físico, os níveis de ocorrência dos atributos

propostos na literatura, tendo sido selecionados aqueles de relevância significativa para

a região estudada.

A associação entre uma carta intermediária, na qual foram ponderados os

atributos Zonas Úmidas, Mineralogia, Capacidade de Troca Catiônica (C.T.C.),

Litologia, Textura, Profundidade, Erodibilidade, Condição de Compactação e Nível

d'Água, relativos aos Materiais Inconsolidados e ao Substrato Rochoso, e outras três

cartas relativas à Declividade, Distância dos Corpos d'Água e Distância das Áreas

Urbanas possibilitou a definição e delimitação das unidades homogêneas em quatro

níveis de adequabilidade: Favorável (F), Moderado (M), Severo (S) e Restritivo (R)

(ZUQUETTE et al. (1994) e LEITE & ZUQUETTE (1996)). Para a manipulação destas

informações e sua devida ponderação, utilizou-se o software IDRISI 32.

A caracterização inicial dos atributos considerados foi obtida a partir de

TORESSAN (2000), sendo que algumas cartas temáticas tiveram que ser reclassificadas

para adequá-las à pontuação estabelecida. Para a caracterização do material

inconsolidado foram selecionados nove pontos de coleta, de acordo com a Formação

Geológica de Superfície de modo que todas as unidades fossem representadas. A

caracterização do material inconsolidado foi complementada a partir de dados
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levantados por Lorandi et al. (1999), abrangendo mais dezenove pontos de coleta. Em

cada ponto foram coletadas amostras em várias profundidades, procurando-se

diferenciar os perfis de alteração, resultando em um total de 67 amostras analisadas.

Na Tabela 7, mostram-se os principais atributos utilizados, suas

definições e limitações.

Tabela 7. Atributos utilizados, definições e limitações das unidades homogêneas adaptadas de
ZUQUETTE (1994) e de LEITE & ZUQUETTE (1996).

               Atributos relacionados aos materiais inconsolidados e ao substrato rochoso
   Atributos relacionados à declividade

               Atributos relacionados à distância dos corpos d’água
               Atributos relacionados à distância das áreas urbanas

Na Figura 7 abaixo, descreve-se o fluxograma do processo de obtenção

das cartas intermediárias.

Componentes           Classe Aterros Sanitários

Atributo Favorável Moderado Severo Restritivo
Litologia Arenito Siltito

Substrato Aqüíferos Aqüíferos
Rochoso Profundidade

(m)
> 15 5 - 10 < 5 < 3

Textura Argilo-
arenoso

Areno-
argiloso

Arenoso Muito
arenoso

Variação no
perfil

Heterogênea Homogênea Homogênea Homogênea

Materiais Mineralogia Mineral
tipo 2:1

Mineral tipo
1:1

Minerais
inertes

Minerais
inertes

Inconsolidados C.T.C.
(cmol+/kg) > 15 5 - 15 < 5 < 2

Condição de
Compactação Boa Boa Inadequada Inadequada

Índice de
Erodibilidade Baixo Baixo Alto Muito Alto

Profundidade do
N. A. (m) > 10 > 6 < 4 < 2

Escoamento
superficial Laminar Laminar

(baixo)
Laminar (alto) Concentrado

Água Coeficiente de
Permeabilidade

(cm/s)
10-4 10-3 – 10-4 > 10-3 Muito alto

(> 10-2)
Áreas de
Recarga

Não possui Não possui Não possui Possui

Distância dos
Corpos D’água

(m)
> 500 200 a 500 100 a 200 < 100

Relevo
Declividade (%) 2 a 5 % 5 a 10% < 2% ou 10 a

15%
> 15%

Zonas Úmidas Não possui Não possui Não possui Possui

Áreas Urbanas
Distância Áreas
Urbanas (km) > 5 2 a 5 1 a 2 < 1
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Mapa Topográfico 1:50.000 Digitalização

Modelo Digital do
Terreno

Carta de Declividade

Carta intermediária de
atributos relacionados à

declividade

INTERCON

SLOPE

DigitalizaçãoMapa Topográfico 1:50.000

Vetor Rios
Carta intermediária de distância

dos corpos d’água
BUFFER

DigitalizaçãoMapa Topográfico 1:50.000

Vetor Áreas
Urbanas

Carta intermediária de distância
das áreas urbanas

BUFFER

RECLASS

Carta intermediária de
atributos relacionados às

áreas urbanasRECLASS

Carta intermediária de
atributos relacionados aos

corpos� d’água
RECLASS

RECLASS

Atributos:
•   Zonas Úmidas, Mineralogia, Capacidade de Troca Catiônica,

Litologia, Textura, Profundidade, Erodibilidade, Condição de
Compactação e Nível d’água.

Carta de materiais inconsolidados,
do substrato rochoso e mapa

geológico de superfície

Carta intermediária de atributos
relacionados aos materiais

inconsolidados e ao substrato
rochoso

Mapa Topográfico 1:50.000

Ensaios e trabalhos de campo
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Figura 7. Fluxograma intermediário de obtenção das cartas intermediárias utilizando o IDRISI32

A caracterização dos materiais inconsolidados envolveu os seguintes

ensaios laboratoriais: Granulometria Conjunta, Massa Específica dos Sólidos (ρs),

Massa específica seca de campo (ρd) e Índice de vazios natural (eo), Permeabilidade,

Classificação MCT e Erodibilidade, os quais serão descritos a seguir.

a) Análise Granulométrica Conjunta

Os solos podem ser classificados de acordo com sua composição textural

através da representação dos pares de valores, tamanho dos grãos e porcentagem de

ocorrência distribuídos numa curva granulométrica (BUENO & VILAR, 1995).

Este ensaio consiste de duas etapas: peneiramento para a fração grossa e

sedimentação para a fração fina do solo, realizada pelo método conhecido como

“método do densímetro” conforme ABNT (NBR – 7181/1984). Utilizou-se como

defloculante o hexametafosfato de sódio.

b) Massa específica dos sólidos (ρs)

A massa específica dos sólidos é função da composição mineralógica do

solo e da porcentagem relativa entre os diferentes minerais que ocorrem nesse solo. O

valor obtido é utilizado para cálculos do ensaio de granulometria conjunta, bem como

fórmulas de correlação (BACHION, 1997). Este ensaio foi realizado segundo ABNT

(NBR – 6508/84).

c) Massa específica seca de campo (ρd) e Índice de vazios natural (eo)
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A massa específica seca de campo é obtida pela relação entre o peso seco

do solo e o volume conhecido de uma amostra indeformada; e o índice de vazios natural

é a relação entre a massa específica dos sólidos e a massa específica seca de campo

menos uma unidade, e por correlação obtém-se a porosidade dos materiais.

d) Permeabilidade

A permeabilidade de um solo, segundo TORESSAN (2000), é a sua

capacidade de permitir a passagem de água ou ar através dele. A permeabilidade de um

solo é condicionada pela sua textura, estrutura, grau de compactação, teor de matéria

orgânica, porosidade, etc, características estas que determinam o tamanho dos poros e

sua capilaridade.

A medida da permeabilidade se faz pela determinação do coeficiente de

permeabilidade (K), expresso pelo volume de fluxo por área da seção, por unidade de

tempo. Existem dois métodos para determinação do coeficiente de permeabilidade:

método direto, através de permeâmetros em laboratório e bombeamento realizado “in

situ” e método indireto, através de fórmulas matemáticas que relacionam o diâmetro

efetivo do solo e parâmetros de percolação.

Os corpos de prova de diâmetro igual a 5 cm e altura de

aproximadamente 10 cm foram submetidos à uma carga de altura H e a água percolada

foi recolhida numa proveta graduada, tomando-se medida do tempo. O coeficiente de

permeabilidade (K) é determinado pela seguinte fórmula:

v.l

K= A . h . t

 (m3/m2/seg)

onde,

v=volume de água percolada;

l=altura do corpo de prova;

A=área da seção do corpo de prova;

h=carga hidráulica
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t=tempo necessário até a saturação do corpo de prova.

e) Classificação MCT (Miniatura, Compactado, Tropical)

O ensaio MCT (Miniatura, Compactado, Tropical) apresentado por

NOGAMI & V ILLIBOR (1981) permite classificar solos tropicais de comportamento

laterítico e não laterítico, no último caso em expansivos e resilientes. Baseia-se na

determinação de propriedades mecânicas e hidráulicas em corpos de prova compactados

de dimensões reduzidas (diâmetro = 50 mm e altura = 100 mm). Os corpos de prova são

compactados com o procedimento MCV (Moisture Condition Value), permitindo

classificar os solos tropicais em solos de comportamento laterítico (L) e solos de

comportamento não laterítico (N).

Os solos de comportamento laterítico apresentam 3 grupos de designação

textural:

�  LA : areias lateríticas;

�  LA’ : solos areno-argilosos lateríticos – são solos que podem apresentar

comportamentos excepcionais de suporte e resiliência, podendo então ser mais

utilizados mesmo como base de pavimentos (NOGAMI & VILLIBOR, 1982).

�  LG’ : argilas lateríticas – são texturalmente argilas e argilas arenosas que também,

em certas circunstâncias podem ser aproveitadas como base de pavimentos.

Dentre os solos de comportamento não laterítico, têm-se 4 grupos:

�  NA: areias não lateríticas;

�  NA’ : solos arenosos não lateríticos;

�  NS’: solos siltosos não lateríticos – caracterizam-se por possuir elevada

porcentagem  de siltes micáceos e ou caulíneos, muitos deles possuem baixo módulo

de resiliência mesmo possuindo capacidade de suporte satisfatória, sendo

designados resilientes;
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�  NG’ : solos argilosos não lateríticos – argilas e solos argilosos de comportamento

tradicional, possuem c’ e e’ elevados, podem ser expansivos.

f) Índice de erodibilidade

A determinação da erodibilidade dos materiais inconsolidados é muito

complexa, pois envolve características físicas, químicas e condições “in situ” (PEJON,

1992). Porém, para muitos autores, os fatores de desagregabilidade e de absorção de

água são bastante representativos na análise da erodibilidade.

PEJON (1992) indica para fins de mapeamento geotécnico o critério

proposto por NOGAMI & VILLIBOR (1979) como sendo bastante vantajoso pela

simplicidade do equipamento e de operação e apresentar índice de acerto acima de 80%

na classificação de materiais com problemas de erosão.

O índice de erodibilidade é determinado através de parâmetros obtidos

em dois ensaios consecutivos: o de absorção de água e o de perda de peso por imersão.

Para o ensaio de absorção de água foi montado um equipamento conforme apresentado

por PEJON (1992) que permitisse tomar medidas de volume de água absorvida por

tempo. O índice de absorção (S) é o coeficiente angular da reta que relaciona o volume

de água absorvido por unidade de área da base do corpo de prova (q) e a raiz quadrada

do tempo (Figura 8).
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Figura 8. Exemplo de gráfico resultante do ensaio de absorção de água .

O ensaio de perda de peso por imersão é realizado após o ensaio de

absorção de água, adaptando-se um material poroso à base do anel que contém a

amostra e imergindo o conjunto em um recipiente com água, de modo que o topo da

amostra fique a 2 mm do nível d’água até que não se observe nenhuma modificação de

umidade perceptível na superfície livre da amostra. Então, gira-se o conjunto em 90o,

acomodando-o sobre um suporte que o permita ficar a 30 mm do nível d’água e sobre

um recipiente para coletar o material desprendido, deixando-o repousar por 24 horas.

Esse material é seco em estufa a 105o C e pesado para determinação da perda de peso

em porcentagem do peso seco inicial da amostra.

Após a realização desses dois ensaios, o índice de erodibilidade (E) é

calculado pela expressão proposta por NOGAMI & VILLIBOR (1979) adaptada por

PEJON (1992):

S

E= 40 P

Onde,

S= inclinação da reta do ensaio de absorção de água;

P= perda de peso em porcentagem do ensaio de perda de peso por imersão;

                  40=coeficiente angular determinado por PEJON (1992) que

separa os solos erodíveis dos não erodíveis da reta que

relaciona o índice de absorção de água (S) e a porcentagem

de perda de peso por imersão (P);

E > 1: baixa erodibilidade;

E < 1: alta erodibilidade.

Os resultados dos ensaios experimentais estão apresentados a seguir nas

Tabelas 8, 9 e 10.
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Tabela 8. Dados geológicos e geográficos dos pontos de amostragem – Fonte: TORESSAN (2000)

Ponto Espes-
sura(m)

Rocha Formação Geológica UTM X
(m)

UTM Y
(m)

Altitude
(m)

P2 4,20 Diabásio Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 229186 7572337 695.00

P3 3,50 Argilitos e Siltitos Fm. Corumbataí (Pc) 240607 7582213 520.00

P5 5,40 Arenitos Fm. Pirambóia (TRp) 229960 7575435 629.00

P8 1,40 Areias e
conglomerados

Fm. Piraçununga (Tp) 237139 7574004 592.00

P9 5,30 Argilitos e Siltitos Fm. Corumbataí (Pc) 236881 7574389 573.00

P10 3,30 Diabásio Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 229015 7576115 623.00

P13 2,30 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 229346 7565111 641.00

P14 3,70 Diabásio Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 226876 7582851 650.00

P16 4,50 Diabásio Fm. Serra Geral (V) 227754 7569238 699.00

P17 4,50 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 228859 7580451 698.00

P18 1,50 Areias e
conglomerados

Fm. Piraçununga (Tp) 239607 7571127 578.00

P20 1,70 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 227858 7574662 672.00

P22 2,70 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 233956 7576670 601.00

P23 2,20 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 231057 7571295 628.00

P24 1,50 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 230347 7577634 694.00

P25 1,20 Areias e
Cascalhos

Fm. Santa Rita do Passa-Quatro
(Tsr)

227721 7575771 688.00

P26 2,60 Arenitos Fm. Pirambóia (TRp) 231101 7576104 590.00

P27 2,00 Areias e
conglomerados

Fm. Piraçununga (Tp) 238116 7580259 524.00

P28 0,60 Areias, Argilas Quaternário (Q) 237544 7580075 512.00

F1 8,20 Arenitos Fm. Pirambóia (TRp) 229789 7563019 670.00

F2 7 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 230105 7561432 750.00

F3 1,60 Arenitos, arenitos
conglomeráticos

Fm. Itaqueri (Kti) 227600 7563453 939.00

F4 4,70 Areias e
conglomerados

Fm. Piraçununga (Tp) 240247 757860 568.00

F5 5,50 Areias e
conglomerados

Fm. Piraçununga (Tp) 242099 7581520 563.00

F6 7,40 Argilitos e Siltitos Fm. Corumbataí (Pc) 242840 7583213 552.00

F7 4,20 Areias e
conglomerados

Fm. Piraçununga (Tp) 243450 7577406 593.00

F8 2,50 Areias e
Cascalhos

Fm. Sta. Rita do Passa-Quatro (Tsr) 236604 7562882 746.00

F9 2,40 Arenitos Fm. Botucatu (JKb) 226450 7573819 688.00
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Tabela 9. Resultados dos ensaios de erodibilidade e permeabilidade – Fonte: TORRESAN (2000)

Ensaios de
Erodibilidade (%)

Ensaios de Permeabilidade

Amostra

Profundi
dade
(m)

S P E ρdc (g/cm3) ρd (g/cm3) K20 [cm/Seg-1]

P16A 0,5-2,0 1,01 2,61 20,26 1,3098 1,3098 9,70 x 10-3

P16B 2,5-3,0 2,66 13,83 10,00 1,4557 1,4556 9,08 x 10-3

P16C 3,2-3,7 1,73 3,45 26,10 1,3263 1,3263 1,03 x 10-2

F
or

m
aç

ão
S

er
ra

 G
er

al

P16D 4,0-4,5 0,96 27,11 1,84 1,5473 1,5472 2,16 x 10-3

P3A 1,5-1,7 0,70 1,02 35,6 1,4359 1,4360 1,59 x 10-3

P3B 3,0-3,5 0,42 43,70 0,50 1,7800 1,7799 1,90 x 10-3

P9A 0,5-0,8 0,69 0,23 153,0 1,5368 1,5370 1,18 x 10-3

P9B 2,0-2,3 0,82 4,47 9,58 1,6092 1,6092 5,01 x 10-4

P9C 5,0-5,3 0,23 71,40 0,17 1,6431 1,6431 7,35 x 10-7

F6A 0,2-0,4 0,26 0,45 29,85 1,43 1,30 6,54 x 10-3

F6B 4,0-4,2 1,15 33,03 1,82 1,62 1,08 9,29 x 10-4

F
or

m
aç

ão
 C

or
um

ba
ta

í

F6C 7,2-7,4 0,10 2,12 2,47 1,79 1,44 1,98 x 10-7

P5A 0,4-0,6 1,3970 1,5220 1,85 x 10-3

P5B 3,4-3,6 0,59 34,55 0,68 1,7320 1,8480 2,08 x 10-4

P26A 0,5-0,7 0,60 0,36 66,67 1,357 1,357 3,40 x 10-3

P26B 1,8-2,0 0,95 0,87 43,68 1,442 1,442 2,63 x 10-3

P26C 2,4-2,6 1,76 5,38 13,09 1,422 1,422 1,10 x 10-3

F1A 0,2-0,4 0,09 0,11 40,96 1,64 1,53 2,31 x 10-3

F
or

m
aç

ão
 P

ira
m

bó
ia

F1B 3,5-3,7 0,11 0,30 19,10 1,96 1,86 1,03 x 10-5

P8A 0,2-0,4 0,42 6,60 3,30 1,7747 1,7746 2,23 x 10-4

P8B 1,2-1,4 1,06 46,99 1,18 1,5324 1,5324 2,32 x 10-3

P18A 0,2-0,5 1,24 x 10-4

P18B 0,8-1,0 0,46 27,08 0,88 1,6838 1,6837 1,52 x 10-4

P18C 1,2-1,5 0,18 11,50 0,82 1,6936 1,6935 2,57 x 10-3

P27A 0,4-0,6 0,36 0,20 94,62 1,57 1,57 2,95 x 10-3

P27B 1,6-1,8 1,41 4,60 15,95 1,35 1,35 7,79 x 10-3

F4A 0,4-0,6 0,14 0,14 52,39 1,52 1,48 2,57 x 10-3

F4B 4,5-4,7 0,37 79,62 0,24 1,41 1,36 1,76 x 10-3

F5A 0,4-0,6 0,22 0,76 15,15 1,41 1,37 2,30 x 10-2

F5B 3,4-3,6 0,28 17,68 0,34 1,56 1,43 1,93 x 10-2

F5C 5,3-5,5 0,28 32,67 0,44 1,58 1,47 1,69 x 10-2

F7A 0,2-0,4 0,50 3,75 6,90 1,44 1,33 1,10 x 10-2

F
or

m
aç

ão
 P

ira
çu

nu
ng

a

F7B 4,0-4,2 0,53 2,98 9,20 1,44 1,31 4,10 x 10-3

   (continua)
S: índice de absorção de água

P: perda de peso por imersão

E: índice de erodibilidade

ρdc: massa específica seca de campo

ρd: massa específica seca máxima

K:  coeficiente de permeabilidade
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Tabela 9. Resultados dos ensaios de erodibilidade e permeabilidade (continuação)

Ensaios de Erodibilidade
(%)

Ensaios de Permeabilidade

Amostra

Profun
didade

(m) S P E ρdc (g/cm3) ρd (g/cm3) K [cm/Seg-1]

P2A 1,5-1,7 0,74 7,35 4,00 1,414 1,521 1,71 x 10-3

P2B 4,0-4,2 0,49 89,19 0,22 1,488 1,641 6,73 x 10-3

P10A 0,2-0,5 0,22 0,07 125,7 1,5240 1,5910 1,72 x 10-3

P10B 1,4-1,7 1,43 65,03 0,88 1,3020 1,4010 2,10 x 10-3

P10C 3,0-3,3 0,22 16,14 0,55 1,6650 1,8660 1,59 x 10-4

P14A 0,2-0,5 0,03 14,15 0,12 1,4712 1,4711 3,24 x 10-3

P14B 2,5-2,7 0,38 48,62 0,41 1,9109 1,9110 1,36 x 10-3

P14C 3,5-3,7 2,30 x 10-3

P13A 0,4-0,6 1,96 28,34 3,60 1,7604 1,7603 1,17 x 10-3

P13B 1,4-1,7 1,53 18,05 4,41 1,3767 1,3766 1,36 x 10-2

P13C 2-2,3 1,66 73,04 1,18 1,5132 1,5131 1,58 x 10-2

P17A 1-1,2 0,47 4,65 5,31 1,6576 1,6575 2,38 x 10-3

P17B 3-4,5 1,49 81,40 0,95 1,5445 1,5445 1,47 x 10-3

P20A 0,8-1,5 0,37 2,12 6,98 1,4240 1,4238 3,00 x 10-3

P20B 2,2-3,8 1,3380 1,3378 1,75 x 10-3

P22A 0,1-0,3 0,02 43,70 0,02 1,5372 1,4637 5,06 x 10-4

P22B 1,6-1,8 0,13 0,10 65,4 1,3401 1,2670 2,39 x 10-4

P22C 2,5-2,7 0,20 0,14 75,8 1,6749 1,5258 1,26 x 10-6

P23A 0,8-1,0 1,60 1,10 58,18 1,433 1,433 1,14 x 10-3

P23B 2-2,2 1,04 1,67 24,91 1,440 1,440 9,70 x 10-3

P24A 0,6-0,8 1,25 80,00 0,63 1,534 1,534 9,30 x 10-3

P24B 1,3-1,5 0,07 81,89 0,03 1,169 1,169 9,20 x 10-3

P25A 0,2-0,4 1,44 1,98 29,09 1,452 1,452 5,50 x 10-3

P25B 1,0-1,2 0,94 1,85 20,32 1,679 1,679 6,50 x 10-4

F2A 0,2-0,4 0,22 0,58 20,08 1,57 1,47 2,29 x 10-3

F2B 3,5-3,7 0,34 95,55 0,19 1,59 1,51 6,08 x 10-3

F2C 6,8-7 0,33 94,97 0,18 1,73 1,62 3,74 x 10-3

F8A 0,5-0,7 0,39 2,09 9,67 1,52 1,44 1,34 x 10-2

F
or

m
aç

ão
 S

an
ta

 R
ita

 d
o 

P
as

sa
-Q

ua
tr

o

F8B 2,3-2,5 0,95 80,04 0,62 1,49 1,43 1,13 x 10-2

Quater-
nário

P28A 0,4-0,6 0,46 0,65 37,24 1,61 1,61 4,33 x 10-4

F3A 0,4-0,6 0,43 1,33 16,73 1,56 1,56 1,73 x 10-6Fm.
Itaqueri F3B 1,4-1,6 1,38 5,35 13,42 1,38 1,38 1,10 x 10-6

F9A 0,2-0,4 0,32 2,00 8,14 1,43 1,40 3,10 x 10-3Fm.
Botucatu F9B 2,2-2,4 0,64 32,90 1,00 1,53 1,47 9,79 x 10-3

S: índice de absorção de água

P: perda de peso por imersão

E: índice de erodibilidade

ρdc: massa específica seca de campo

ρd: massa específica seca máxima

K:  coeficiente de permeabilidade



35

Tabela 10. Resultados dos ensaios de granulometria e classificação MCT – Fonte: TORESSAN (2000)

Ag: argila (partículas com θ < 0,002mm) Si: silte (0,002<θ<0,02mm)

Ar: areia (0,02<θ<2,0mm) ρs: massa específica dos sólidos

η: porosidade c’, e’: coeficientes utilizados na classificação MCT

Pi: perda de peso por imersão do material compactado Sb: Símbolo da Classificação MCT

LA: areias lateríticas; LA’: solos areno-argilosos lateríticos;
LG’: argilas lateríticas; NA: areias não lateríticas;
NA’: solos arenosos não lateríticos; NS’: solos siltosos não lateríticos;
NG’: solos argilosos não lateríticos.

Ar Si Ag ρs Classificação MCT ηAmos-
tra (%) (%) (%) G/cm3 c’ e’ Pi % Sb (%)

P16A 46 19 35 2,928 1,60 0,77 91,0 LG’ 55,265

P16B 45 18 37 2,927 1,03 1,75 88,0 LG’ 50,266

P16C 34 26 40 2,971 1,70 0,80 37,2 LG’ 55,358

F
or

m
aç

ão
S

er
ra

 G
er

al

P16D 35 29 36 2,987 1,57 1,04 75,8 LG’ 48,200

P3A 50 15 35 2,714 1,45 1,08 82,0 LG’ 47,094

P3B 41 13 46 2,756 1,71 1,34 189,5 NG’ 35,415

P9A 75 07 18 2,511 0,28 1,44 293,3 NA 38,796

P9B 73 07 22 2,425 0,58 1,12 123,6 LA 33,639

P9C 28 20 52 2,824 1,89 1,20 116,43 NG’ 41,815

F6A 60 5 35 2,651 1,68 1,54 111,85 NG’ 51,03

F6B 52 16 32 2,700 1,69 0,98 30,55 LG’ 29,90F
or

m
aç

ão
 C

or
um

ba
ta

í

F6C 10 26 54 2,695 1,81 1,41 190,45 NG’ 46,51

P5A 75 09 16 2,578 0,61 1,41 238 NA 40,953

P5B 75 07 18 2,721 0,58 1,18 114 LA 32,087

P26A 82 10 08 2,642 0,66 1,44 218 NA’ 49,000

P26B 83 10 07 2,654 0,60 1,43 221 NA’ 46,000

P26C 79 09 11 2,628 1,00 1,20 144 NA’ 46,000

F1A 95 7 8 2,663 0,29 1,48 259,7 NA 42,37

F
or

m
aç

ão
 P

ira
m

bó
ia

F1B 79 10 11 2,628 0,57 1,41 139,93 LA 29,38

P8A 64 12 24 2,712 0,60 1,39 211,97 LA 34,562

P8B 74 10 16 2,731 0,46 1,08 117,60 LA 43,888

P18A 2,539 1,33 1,10 101,9 LA’

P18B 21 24 55 2,774 2,07 1,13 76,76 LG’ 39,301

P18C 11 47 42 2,766 2,25 1,86 106,5 NG’ 38,771

P27A 78 09 13 2,636 0,50 1,63 142,3 NA' 40,440

P27B 70 17 13 2,654 0,70 1,09 105,8 LA 49,070

F4A 87 3 10 2,664 0,40 1,47 288,30 NA 44,24

F4B 81 5 14 2,671 0,37 1,33 193,57 LA 49,24

F5A 86 4 10 2,662 0,54 1,53 259,75 NA 48,53

F5B 83 5 12 2,675 0,30 1,60 226,65 NA 46,55

F5C 84 4 12 2,671 0,47 1,37 217,50 LA 45,05

F7A 62 10 28 2,720 1,61 1,24 82,75 NG’ 51,24

F
or

m
çã

o 
P

ira
çu

nu
ng

a

F7B 58 10 32 2,712 1,47 1,48 124,15 NS’ 51,66
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Tabela 10. Resultados dos ensaios de granulometria e classificação MCT (continuação)

Ar Si Ag ρs Classificação MCT ηAmostra

(%) (%) (%) G/cm3 c’ e’ Pi % Sb (%)

P2A 79 04 17 2,731 0,67 1,19 166 LA 44,299

P2B 74 06 20 2,744 1,00 1,24 168 NA’ 40,195

P10A 73 10 17 2,732 0,49 1,30 182 LA 41,769

P10B 70 09 21 2,820 0,86 1,20 124 NA’ 50,313

P10C 72 06 22 2,742 1,31 1,20 101 NA’ 31,962

P14A 76 08 16 2,728 0,28 1,16 110,6 LA’ 46,072

P14B 74 09 17 2,707 0,92 1,15 104,5 LA’ 29,408

P14C 27 55 18 2,893 1,90 1,51 254,5 NG’

P13A 51 29 20 2,904 1,49 1,02 98,5 LA’ 39,382

P13B 70 07 23 2,760 1,37 1,17 109,0 LA’ 50,121

P13C 73 13 14 2,682 1,11 0,93 104,70 LA’ 43,580

P17A 83 06 11 2,664 0,63 1,37 188,2 NA’ 37,778

P17B 75 11 14 2,654 0,36 1,15 109,9 LA 41,804

P20A 59 08 33 2,768 1,09 1,41 150 NA’ 41,256

P20B 60 07 33 2,778 1,66 1,06 106 LG’ 45,228

P22A 70 19 11 2,679 1,26 1,23 113,9 NA’ 45,301

P22B 72 15 13 2,681 0,48 1,27 154,5 LA 52,653

P22C 56 28 16 2,688 1,36 1,31 138,1 NS’ 43,301

P23A 80 03 17 2,652 0,44 1,56 298 NA 46,000

P23B 90 04 06 2,672 0,30 1,34 305 LA 46,000

P24A 93 02 05 2,693 0,40 1,55 294 NA 43,000

P24B 91 04 05 2,686 0,32 1,56 314 NA 56,000

P25A 82 05 13 2,708 0,87 1,14 120 LA’ 47,000

P25B 80 07 13 2,666 0,96 1,11 117 LA’ 37,000

F2A 80 5 15 2,689 0,26 1,57 257,70 NA 45,27

F2B 80 4 16 2,698 0,28 1,37 187,93 LA 43,99

F2C 82 5 13 2,705 0,36 1,37 137,43 LA 40,13

F8A 86 4 10 2,663 0,34 2,00 303,27 NA 45,98

F
or

m
aç

ão
 S

an
ta

 R
ita

 d
o 

P
as

sa
-Q

ua
tr

o

F8B 84 4 12 2,693 0,39 1,68 276,17 NA 46,91

Quater-
nário

P28A 60 29 11 2,662 0,50 1,35 276,5 LA 39,440

F3A 41 16 43 2,661 1,51 0,92 56,75 LG 14,05Fm.
Itaqueri F3B 32 14 54 2,734 1,88 1,48 88 NG’ 19,65

F9A 81 5 14 2,679 0,29 1,30 168,00 LA 47,71Fm.
Botucatu F9B 79 3 18 2,675 0,52 1,44 163,07 NA 44,89

Ag: argila (partículas com θ < 0,002mm) Si: silte (0,002<θ<0,02mm)

Ar: areia (0,02<θ<2,0mm) ρs: massa específica dos sólidos

η: porosidade c’, e’: coeficientes utilizados na classificação MCT

Pi: perda de peso por imersão do material compactado Sb: Símbolo da Classificação MCT

LA: areias lateríticas; LA’: solos areno-argilosos lateríticos;
LG’: argilas lateríticas; NA: areias não lateríticas;
NA’: solos arenosos não lateríticos; NS’: solos siltosos não lateríticos;
NG’: solos argilosos não lateríticos.



37

Nas Tabelas 11, 12, 13 e 14, apresentam-se as ponderações utilizadas

para cada atributo.

Para os atributos associados ao material inconsolidado e ao substrato

rochoso, utilizou-se os cartas, ensaios laboratoriais e trabalhos de campo realizados por

TORESSAN (2000) para a ponderação dos mesmos, conforme definido na Tabela 7,

chegando-se à classificação apontada na Tabela 11.

Tabela 11.  Ponderação dos atributos associados aos materiais inconsolidados (classificados por
TORESSAN (2000)) e ao substrato rochoso, segundo critérios da Tabela 7.

Classe Valor Formação
Favorável 1 Formação Serra Geral - Solos Residuais Espessos
Moderado 2 Formação Serra Geral - Solos Residuais Rasos

Formação Serra Geral - Solos Retrabalhados

Severo 3
Formação Corumbatai - Solos Residuais
Formação Corumbatai - Solos Retrabalhados
Formação Botucatu - Solos Residuais Rasos

Restritivo 7

Formação Piramboia - Solos Residuais
Formação Piramboia - Solos Retrabalhados
Formação Pirassununga – Solos Residuais
Formação Pirassununga – Solos Retrabalhados
Formação Santa Rita - Solos Residuais
Formação Santa Rita - Solos Retrabalhados
Formação Itaqueri – Solos Residuais
Formação Botucatu - Solos Residuais Espessos
Formação Botucatu - Solos Retrabalhados

A seguir, apresenta-se a Figura 9 com o resultado da carta intermediária
de atributos relacionados aos materiais inconsolidados e ao substrato rochoso.
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Figura 9. Carta intermediária de atributos relacionados aos materiais inconsolidados e ao substrato rochoso.
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Para a carta intermediária relacionada com a distância em relação aos corpos d’água,

adotou-se como distâncias mais restritivas aquelas entre 0 e 200m, sendo necessário a

aprovação dos órgãos ambientais dentro desta distância. Para distâncias maiores que

200 metros, optou-se por uma classificação moderada até 500, pois ainda há um risco

moderado de contaminação, e favorável para valores acima de 500m, pois se acredita

que acima desta distância haveria a pequenas probabilidades de quaisquer riscos de

contaminação dos corpos d’água.

Tabela 12. Ponderação do atributo relacionado à distância dos corpos d’água, segundo critério de IPT
(1995).

Classe Valor Características
Favorável 1 > 500m
Moderado 2 200 a 500m
Severo 3 100 a 200m (necessária aprovação órgão ambiental)
Restritivo 7 < 100m

Na Figura 10 apresentada abaixo, mostra o resultado da carta
intermediária de atributos relacionados à distância dos corpos d’água.
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Carta produzida através da digitalização da Folhas Topográficas de Descalvado,
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de levantamento de campo e da interpretação de imagem LANDSAT de 18/09/1999.

Figura 10. Carta intermediária de atributos relacionados à distância dos corpos d’água
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No que tange à declividade, a classificação buscou declividades de 2 a 5%

como favorável para terrenos com leve declividade, visando um terreno quase plano,

bom em relação aos aspectos construtivos e favorecendo a drenabilidade (chorume).

Para declividades entre 5 a 10%, acredita-se que se tenha um risco moderado (ALTA

declividade, aumento de custo e problemas construtivos). Já para valores menores que

2% (terreno plano) e entre 10 a 15% (declividade média, problemas com a drenabilidade

e com aspectos construtivos), optou-se por uma classificação severa, pois haveria risco

maior de percolação e escoamento do líquido percolado. Por fim, a classe acima de 15%

(alta declividade e inviabilidade em relação aos aspectos construtivos) foi classificada

como restritiva.

Tabela 13.  Ponderação do atributo relacionado às classes de declividade, segundo critérios da Tabela 7.

Na
Figura 11 apresentada
abaixo, vê-se o resultado da carta
intermediária de atributos
relacionados às classes de
declividade.

Classe Valor Características
Favorável 1 2 a 5%
Moderado 2 5 a 10%
Severo 3 < 2% ou 10 a 15%
Restritivo 7 > 15%
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Carta produzida através da digitalização da Folhas Topográficas de Descalvado,
Corumbataí, Piraçununga e Leme (BRASIL-IBGE, 1971), com informações atualizadas
de levantamento de campo e da interpretação de imagem LANDSAT de 18/09/1999.

Figura 11. Carta intermediária de atributos relacionados às classes de declividade
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Visando a relação entre comunidade e aterro, a última carta (Figura 12) se

refere à distância dos aterros em relação às áreas urbanas. Para tanto, optou-se por uma

distância favorável acima de 5 km evitando incômodos com áreas circunvizinhas,

problemas com transporte e problemas de odor, ruído e desvalorização das mesmas.

Considerou-se moderado uma distância entre 2 a 5km, pois há possibilidade de

incômodos e problemas com desvalorizações. Para distâncias entre 1 e 2 km, a

incidência dos problemas seria muito maior sendo, então, classificada como severa. Já

abaixo de 1 km, os problemas seriam inevitáveis e, assim, classificada como restritiva.

Tabela 14.  Ponderação do atributo relacionado à distância das áreas urbanas

Classe Valor Características
Favorável 1 > 5km
Moderado 2 2 a 5km
Severo 3 1 a 2km
Restritivo 7 < 1km

Na Figura 12 apresentada abaixo, vê-se o resultado da carta intermediária
de atributos relacionados à distância das áreas urbanas.
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Topográficas de Descalvado, Corumbataí, Piraçununga e Leme (BRASIL-IBGE, 1971),
atualizadas de levantamento de campo e da interpretação de imagem LANDSAT de
18/09/1999.

Figura 12. Carta intermediária de atributos relacionados à distância das áreas urbanas
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55..  RREESSUULLTTAADDOOSS

O produto cartográfico final (Figuras 13, 14, 15 e 16), na escala

1:50.000, constituiu-se em uma Carta de Adequabilidade do Terreno para suportar a

localização de Aterros Sanitários, elaborada a partir da análise das composições de

níveis dos atributos considerados nas quatro cartas intermediárias. Cada atributo de cada

carta intermediária teve o mesmo peso, pois se acredita que todos os atributos têm a

mesma importância. Efetuando-se a multiplicação (OVERLAY) de cada carta

intermediária por 1, 10, 100 e 1000, respectivamente, obteve-se códigos individuais

para cada seqüência de resultados. Logo após, fez-se à reclassificação do resultado

(RECLASS), chegando-se ao resultado final (Figura 13).
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Figura 13. Classificação final para Carta de Adequabilidade do Terreno para Implantação de Aterros
Sanitários, segundo CANÇADO et al. (2002)

 
Carta intermediária de 
atributos relacionados 
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atributos relacionados 

aos materiais 
inconsolidados e ao 
substrato rochoso 

(multiplicada por 1000) 

FAVORÁVEL (valor = 1) 
 

- 4 atributos favoráveis; 
- 3 atributos favoráveis e 
um moderado. 

MODERADO (Valor = 2) 
- 3 atributos favoráveis e 
1severo; 
- 2 atributos favoráveis  e 
2 moderados; 
- 2 atributos favoráveis, 1 
moderado e 1 severo; 
- 1 atributo favorável e 3 
moderados; 
- 3 atributos moderados e 
1 severo; 
- 4 atributos moderados. 

SEVERO (Valor = 3) 
- 3 atributos favoráveis e 1 
restritivo; 
- 2 atributos favoráveis, 1 
moderado e 1 restritivo; 
- 2 moderados e 2 
restritivos; 
- 1 atributo favorável, 2 
moderados e 1 severo; 
- 1 atributo favorável, 2 
moderados e 1 restrito; 
- 1 atributo favorável, 1 
moderado e 2 severos; 
- 1 atributo favorável , 1 
moderado, 1 severo e 1 
restritivo; 
- 1 atributo favorável e 3 
severos; 
- 3 atributos moderados e 
1 restritivo; 
- 2 atributos moderados e 
2 severos; 
- 1 atributo moderado e 3 
restritivos; 
- 4 atributos severos. 

RESTRITIVO (Valor = 4) 
- 2 atributos favoráveis, 1 
severo e 1 restritivo; 
- 2 atributos favoráveis e 2 
restritos; 
- 1 atributo favorável, 1 
moderado e 2 restritivos; 
- 1 atributo moderado, 2 
severos e 1 restritivo; 
- 1 atributo favorável, 1 
severo e 2 restritivos; 
- 1 atributo favorável e 3 
restritivos; 
- 2 atributos moderados, 1 
severo e 1 restritivo; 
- 2 atributos moderados e 
2 restritivos; 
- 1 atributo moderado, 2 
severos e 1 restritivo; 
- 1 atributo moderado, 1 
severo e 2 restritivos; 
- 1 atributo moderado e 3 
restritivos; 
- 3 atributos severos e 1 
restritivo; 
- 2 atributos severos e 2 
restritivos; 
- 1 atributo severo e 3 
restritivos; 
- 4 atributos restritivos. 

Resultados de cada carta, ou seja, as características (favorável, 
moderado, severo e restrito) tem o mesmo peso. 

Combinação das quatro características de cada carta intermediária, todas com mesmo 
peso, resultado em 36 combinações possíveis, cada uma com valor diferente. 

OVERLAY 

RECLASS 

Carta de Adequabilidade do Terreno para Implantação de Aterros 
Sanitários 

Carta intermediária 
de atributos 

relacionados aos 
corpos d’água 

(multiplicada por 10) 
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Por exemplo, se a distribuição de níveis entre as quatro cartas

intermediárias consideradas (materiais inconsolidados, distância dos corpos d’água,

distância das áreas urbanas e classes de declividade) for 1F-1M-2S (valores: 1233,

1323, 1332, 2133, 2313, 2331, 3123, 3132, 3231, 3213, 3321 e 3312), isso significa que

um atributo foi classificado como favorável, um como moderado e dois como severo,

perfazendo assim a classificação final de adequabilidade como severo, e assim por

diante (Figura 14).

Figura 14. Exemplo de classificação final dos atributos

Na Figura 15, mostra-se a distribuição em porcentagem das classes de

adequabilidade para aterros sanitários encontradas na Bacia do Rio Bonito.

Figura 15. Porcentagem de área por classe de adequabilidade para aterros sanitários
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atributos relacionados 

à declividade 
(multiplicada por 1) 

Carta intermediária de 
atributos relacionados 

às áreas urbanas 
(multiplicada por 100) 

Carta intermediária de 
atributos relacionados 

aos materiais 
inconsolidados e ao 
substrato rochoso 

(multiplicada por 1000) 

Carta intermediária 
de atributos 

relacionados aos 
corpos d’água 

(multiplicada por 10) 

Característica : 
Moderado 

Valor = 2 X 1 = 2 

Característica: 
Favorável 

Valor = 1 X 10 = 10 

Característica: Severo 
Valor = 3 X 100 = 300

Característica: Severo 
Valor = 3 X 1000 = 

3000 

Neste caso, o número resultante do OVERLAY seria: 3312 com classificação final de SEVERO, e assim por 
diante. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS

A metodologia utilizada se pautou pela busca da identificação de áreas

propícias para aterros sanitários através de parâmetros do meio físico e de sua distância

em relação às áreas urbanas.  Desta feita, os resultados encontrados pelo trabalho

evidenciaram que apenas 1,35% da área são propícios para a implantação de aterros

sanitários, sendo que os atributos do meio físico determinantes foram: declividade entre

2 a 5%; profundidade do lençol freático maior que 10 metros; coeficiente de

permeabilidade menor que 10-4 cm/s; profundidade do substrato rochoso maior que 15

metros; textura areno-argilosa; CTC maior que 15 (cmol+/kg de argila); escoamento

superficial laminar, conforme TORESSAN (2002) e distância maior que 5 km em

relação às áreas urbanas. Com exceção do último item, os demais se apresentam como

típicos dos materiais inconsolidados oriundos da decomposição química de rochas

magmáticas básicas da Formação Serra Geral.  As demais classes de adequabilidade

(moderada, severa e restritiva), também obtidas pela superposição de informações dos

atributos do meio físico, mostraram resultados heterogêneos onde, mesmo observando-

se condições restritivas em um ou outro atributo, classificou-se em classes

intermediárias e não necessariamente na classe mais restritiva.

 Analisando-se os atributos, suas limitações e definições, vê-se que os

mesmos foram considerados com o mesmo grau de importância, principalmente no que

se refere à distância de áreas urbanas, a qual geralmente causa indignação popular

devido à idéia errônea que as comunidades têm dos aterros sanitários. Observa-se, em

muitos casos, que a comunidade confunde lixões e aterros controlados como se fossem

aterros sanitários.

A utilização de um Sistema de Informações Geográficas (IDRISI 32)

facilitou a integração dos dados e sua manipulação para alcançar os resultados finais.

Cabe ressaltar que os Sistema de Informações Geográficas são ferramentas

imprescindíveis para o adequado planejamento e gerenciamento da relação atividades

antrópicas e ambiente, fortalecendo sobremaneira uma gestão saudável para as áreas

urbanas.

Os atributos físicos são essenciais quando se visa à escolha adequada de

áreas para aterros sanitários. Entretanto, a conscientização e a valorização da

comunidade do entorno se revestem de grande importância e complementa a escolha das
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áreas. Assim, este trabalho buscou subsidiar uma ferramenta que visa agregar os

parâmetros do meio físico e do entorno, visando auxiliar no planejamento e gestão dos

resíduos sólidos.
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•  Carta produzida através da digitalização da Folhas Topográficas de Descalvado,
Corumbataí, Piraçununga e Leme (BRASIL-IBGE, 1971), com informações atualizadas de

l d d i d i d 4
Figura 16. Carta de adequabilidade do terreno para implantação de aterros sanitários
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