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A disposição cle resíduos sólidos urbanos, principalmente nas grandes metrópoles, tornou-

se um dos principais problemas da âdministração pública e da sociedade em geral.

Mund¡almente, nos países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento, a pr¡ncipal

forma de disposição dos resícluos urbanos é em aterros sanitárìos e aterros descontrolados,

respect¡vamente. Com exceçåo dos países essenc¡almente urbanizados, como o Japäo que

encaminha somente 20% do total de resíduos gerados, a Suíça 12%, Suécia 35% e a D¡namarca

31%. Países como a Alemanha, Holanda e França encaminham em média 50% do voh'rme gerado.

A ltália, Reino Unido, Noruega, Áustria, Estados Unidos e África do Sul encaminham taxas

superiores a 60%. Canadá, Polôn¡a e Bras¡l encaminham praticamente 100% dos resíduos urbanos

gerados.

No Ëstado de são Paulo, dentre os 643 municípios, 324 (5O,4 %) lançam seus resíduos na

forma de lixåo, 136 (21,1o/o) em aterros controlados e apenas 183 (28,5 o/o) em atenos sanitários

É de consenso geral que a tendència a curto e médio prazo para a disposiçåo de resíduos

urbanos continuará sendo na forma de aterros san¡tários, principalmente nos paises com

disponibilidade em área, Trata-se de um método relativamente econôm¡co, de tecnologia

amplamente conhecida e eficiente quanto à proteção do ambiente natural, se obedecidos os

cr¡tér¡os para a seleçäo de áreas, implantaçäo e operação e encerramento das atividades'

Os sítios de deposiçäo de resíduos que operam inadequadamente vem d¡minuindo no

mundo. por outro lado, eles eståo se tornando bem maiores e estäo sendo operados com

tecnologias muito mais sofisticadas.

A principal proposta desta pesql¡isa é de contribuir no estabelecimento e divulgação de

criiérìos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos a serem adotados para a seleçâo de sítios para

aterros sanitários, pois sabe-se que a locação de sítios é uma das etapas mais difícies e complexas

clo gerenciamento de resíduos sólidos

A primeira parte desta pesquisa buscou atingir os prìncipais temas relacionados direta e

ind¡retamente a disposição de resíduos e suas principais interfefências com o meio físico'

destacando-se a poluiçäo do solo e conseqlìente poluiçäo clas águas superficiais e subterråneas

ocasionada pelo chorume, produto de decomposiçäo dos residuos. os temas abordados se

relac¡onaram a definiçöes e d¡scussöes à respeito das diversas classificações de resíduos sólidos,

seus principais produtos de decomposiçáo, os mecanismos de migração para as águas

subterrâneas, suas principais formas de disposiçäo no solo, e os diferentes métodos utilizados para

a seleçåo de sít¡os.

o principal objetivo da pesquisa foi o estudo de casos, onde os procedimentos de seleçåo

de sítios foram avaliados em municípios que sofreram o processo de escolha de áreas para aterros

sanitários. Como esiudos de casos foram cliscut¡dos os processos de seleçåo dos municípios de

Ju¡z de Fora/MG, llhéus/BA e Säo Paulo/SP.

tvd a cândid¿ B. (to Nasc¡nento DÌ'sertàção de ùtestlado .'--- - r'i

RESUMO



A partir destes exemplos concluiu-se que a sÍtuação fisiográfica ideal, é a de anfiteatros

amplos (com baixa a média declividade), em cabece¡ras de drenagem, desenvolvidas sobre rochas

pouco permeáveis (com baixa porosidade primária e/ou secundária) e com espessas coberturas de

material rico em argilo-m¡nerais. Portanto, a prospeçåo de locais favoráve¡s para deposição de

resíduos sólidos (neste caso, domésticos), envolve a análise geomorfológica e hidrográfica dos

municípios, procurando áreas de divisores de água em cotas altas, segu¡da pela investigaçâo

geológica do substrato rochoso e do seu maier¡al de cobertura. O material [ochoso deve ser

caracter¡zado quanto à sua natureza (ident¡ficaçäo litológica) e, principalmente, com relação à sua

porosidade e permeabilidade, o que requer a caracterização estrutural da rocha (identificaçåo e

mapeamento de descontinuidades, como porosidade primária, planos de estratificaçäo, fraturas e

falhas).

Para testar a eficácia dos procedimentos de seleção e a posterior operaçäo, foi escolhido o

aterro san¡tár¡o Såo João, situado no município de Såo Paulo, que está em operação desde

dezembro de '1992. Apesar deste aterro ter sofrido processo seletivo de áreas seguindo critérios

técnicos, os dados de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas mostram que a

operaçäo deste aterro afetou a qualìdade destas águas.



The disposal of domestic sol¡d waste ¡s becom¡ng one of the b¡ggest problem of the public

administntion and of the soc¡ety ¡n genenl.

Both ¡n developed and in development countries, the main method of waste disposal is still
in san¡tary landfills and controlled fills, with except¡on of h¡gh urbanized countries, like Japan,

Switzedand, Sweden and Denmark, where only 20, 12, 35 and 31/", respectively, of the total
produced waste ls dlsposed r? sanitary landfills.

Countr¡es like Germany, Holland and Fnnce dispose in average 50%o of their tolal waste in
landfills. ltaly, UK, Noway, Austria, USA and South Afica dispose morc than 60% of the total urban

domeslic waste in Iandfills.

ln Säo Paulo State, between 643 towns, 324 (50,4%) dispose the¡r waste in uncontrolled
landfills, 136 (21,1%) in controlled landfills and only 183 (28,5%) in san¡tary landf¡lls.

It is of common sense today that ín the next future the disposal of urban waste will be

ma¡nly in sanitary landfills, especially in countries which have plenty of land. lt is still a economic

way of d¡sposal, with a very well known and efficient technology with respect to the protection of the

natural environment, if lhe cñteria of s¡ting, construction, operation and s¡te restoration arc followed.

The number of not well installed disposa/ slfes is decreasing around the world. On the other

s¡de, the landfills are increasing in size and their operation is requiring higher technologies.

One of the main goals of this research was to cantribute in the establishment of geolog¡cal,

geomorpholog¡cal and hydrolog¡cal criteria to be followed for the siting p/ocess of sanitary landfills,

consider¡ng that the location of landfill sites is one of the hardest and most complex tasks duing the

management of utban waste.

ln the f¡rst paft of this research a dlscusslon and a synthesis based on published data about

the ¡ntefference of waste drsposa/ ¡n the environment ¡s presented, emphasizing the so¡l

contam¡nation and the consequently sufface and groundwater pollut¡on caused ma¡nly by the

leachate, a product of the waste decomposit¡on. Severa/ c/assffrcations of solid residues are

dr-scussed includ¡ng the different kinds of disposal techniques and their environmental implications

and requirements.

The main proposal of th¡s research was the case study of the siting processes which were

developed for the municipal¡ties of Juiz de Fora (Minas Gerais state), llhéus (Bahia State) and Säo

Paulo (São Paulo state). For each case fhe criteria and the procedures related to the siting are

presented and dlscussed.

Based on the above examples, it was concluded that the ideal physiognphic s¡tuation for
landfills is that of broad topographic arcs, c/ose to the edge of watersheds, developed over low

permeab¡lity rocks (with low primary and/or sêcondary poros¡ty) or over thick soil covers rich in clay

minerals. Thereforc, the sit¡ng in the above towns ¡nvolved geomorpholog¡cal mapping and drainage
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analys¡s examining water div¡des ¡n h¡gh topograph¡c locat¡ons followed by the analys¡s ol the

lithology and soil cover. With respect to the bedrock exam¡nation, emphasis has been giving to the

identification of discontinuities like bedding planes, fractures and faults.

The Säo João landfill in Säo Paulo City has been selected in order to test the efficiency of
the s¡t¡ng process and the later operat¡on. Despite the location of this landfill followed several

technical criteia, the monitor¡ng of su¡face and groundwater quality has shown that Íhe operation of
this landfill strongly affected the qual¡ty of the water.
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1. TNTRODUÇÃO

1.'l Apresentação

A geraçåo e consequente disposiçäo dos resíduos sól¡dos urbanos, principalmente nas

grandes metrópoles, tomou-se um dos principais problemas da administraçäo municipal e da

sociedade em geral.

Um exemplo tipico é o cla Regiäo Metropolitana de Säo Paulo - RMSP, com uma área total

de 8.051 km2 que abriga o maior núcleo urbano do país e o terceiro do mundo, com uma populaçåo

superior a 17 milhões de habitantes. Além disto, praticamente metade da sua área èncontra-se

protegida pela Lei de Proteçåo dos Manancia¡s, restando com isso, poucas opções de áreas para a

disposiçåo de aproximadamente 16.000 toneladas de resíduos urbanos gerados diar¡amente

(Cetesb, 1998).

A disposiçåo de resíduos sólidos envolve a poluição do meio ambiente, destacando-se a

deterioraçäo da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, o problema da l¡mitaçåo de

espaços disponíveis nas grandes metrópoles, a capacidade l¡mitada dos sítios em operaçäo, a

perda de recursos natura¡s valiosos, e a oposi$o da opiniåo pública na escolha de sít¡os,

amplamente conhecida como "síndrome' NIMBY - Not ln My Back Yard (nâo no meu quintal)

A nível mundial, o principal método de disposiçäo de resíduos sólidos urbanos é através de

aterros san¡tários, aterros controlados ou näo- Mu¡tas áreas foram contam¡nadas pelo descontrole

total do lançamento de resíduos sobre o solo. Nos Estados unidos, no fim da década de 80,

aproximadamenie 207o das açöes movidas pela agência ambiental americana (EpA "

Environmentat Prctection Agency) se referia a limpeza de sítios contaminados por resíduos.

De acordo com Carra e Cossu ('1990), o número de sítios de deposicáo que operam

ìnadequadamente vem diminuindo no mundo. Nos Estados Unidos, no período de 1978 a 1988 o

número cle sítios diminuiu de 20.000 para 6.000 unidades. Por outro lado, eles eståo se tornando

bem maiores e eståo sendo operados com tecnologias muifo ma¡s sofisticadas.

segundo o artigo publicado no jornal o Estado de säo Paulo, 09112197, nos países

desenvolvidos a principal maneira cle disposição de resíduos é por aterros sanitários, com exceção

do Japão que encaminha somente 200lo do total de resíduos gerados; a suíça, 12o/o, suécia, Mo/o e

a Dinamarca 2g%. Tratam-se de países essencialmente urbanizados, que além de adotarem a

incineração, apresentam uma po¡ít¡ca atuante na reciclagem e reutil¡zaçåo dos resíduos. Países

como a Holanda, Alemanha, Flança encaminham em média 50% do volume gerado. A ltália, Reino

Unido, Noruega, Áustria e Estados Unidos apresentam taxas superiores a 60%

No Brasil, é relat¡vamente recente a discussåo e a conscientização da necessidade do

planejamento e gerenciamento dos resíduos, principalmente no que tange a seleçäo de sitios para

aterros sanitários através de critérios técnicos e amb¡entalmente viáveis. Hoje, apesar da exislência

de dispositivos legais rígidos, a situaçåo encontra-se extremamente crítica, parte devìdo a falta de
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recut"sos financeiros, e parte pela inexistência de uma política atuante na geståo e gerenciamento

dos resíduos sólidos.

O jornal a Folha de Såo Paulo de 10/05/2000 publica Mals de 600 cianças vivem do lixo

em SP, O art¡go menciona o trabalho destas cr¡anças nos lixöes e que no ano de '1997, o estado de

São Paulo lançava seus resíduos na forma de lixáo em 502 municípios, o que conespondia a 78%

d0 total.

Hoje, apesar dos índices serem mais prom¡ssores, ainda deixam a desejar, pois conforme

a manchete da Folha de Säo Paulo de O8/O1l2OO1, metade dos municíptos de Såo Paulù ainda

usam l¡xões, índice revelado pela Cetesb. De 643 municípios que compõe o estado, 324 (51,4o/o)

lançam seus resíduos na forma de lixão, 136 (21,1Yo) na forma de aterros controlados, e apenas

183 (28,5olo) na forma de aterros sanitár¡os.

No Brasil e em diversos países, onde existem espaços disponíveis, a tendència a curto e

médio prazo para a d¡spos¡ção de residuos sólidos urbanos será na forma de aterros san¡tários,

uma vez que trata-se de um método relat¡vamente econômico, de tecnolog¡a amplamente

conhecida e eficiente quanto à proteÉo dos recursos naturais, se obedecidos os critérios para

seleÉo de áreas, implaniaçäo, operaçäo e encerramento das ativ¡dades. A esta tendència soma-se

o incentivo à política de rec¡clagem e reutilizaçåo dos resíduos, que vem de encontÍo ao aumento

da vida útil destes aterros. Galderoni (1999) conclui que a reciclagem do lixo é economicamente

viável no Município de Såo Paulo e no Brasil, po¡s nåo reciclar s¡gn¡fica deixar de aufer¡r

rendimentos da ordem de bilhôes de reais todos os anos.

Diante deste quaclro, é óbvia a urgente necessidade de solucionar essa questão, seja

devido a proteçäo do solo e dos recursos hídricos, como também, pela proteçáo da saúde das

inúmeras familias que sobrevivem da coleia de residuos nos inúmeros lixöes espalhados pelo

mundo.

A pr¡nc¡pal proposta desta pesqu¡sa é co tribuir no estabelecimento e divulgaçåo de

cr¡tér¡os físicos (geológicos, geomorfológicos e hidrológ¡cos) a serem adotados para a seleçäo de

sitios para aterros sanìtários, uma vez que a locaçåo de sítios é r-lma das etapas mais difíceis e

complexas do gerenciamento de resíduos sélidos.

I .2 0bjetivos

Conforme apresentado acima, a situaçäo da disposiçåo de resíduos no Brasil em geral

ainda é bastante crítica, e o principal objetivo desta pesquisa visa contribuir nesta queståo, através

da discussão e do estabelec¡mento de critérios físicos a serem adotados no processo de escolha de

sítios para a implantação de aterros sanitários.
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A aplicabil¡dade deste procedimento será avaliada em situaçöes de municípios que já

sofreram o processo de escolha de sítios para aterros sanitár¡os, e em ocasiöes dist¡ntas, tendo

como finalidade tentar aval¡ar os diferentes métodos adotados ao longo da última década.

Como estudos de casos, foram escolhidos os processos de seleçäo de sítios dos

mun¡cípios de llhéus (Bahia); Juiz de Fora (Minas Gerais) e Säo Paulo (São Paulo).

Com o objetivo de testar a eficácia de proced¡mentos de seleçäo foi escolhido um aterro

sanitário em operaçåo para avaliar o ¡mpacto sobre as águas superficiais e subterrâneas. Para tal,

optou-se pela análise do processo de escolha de área e o monitoramento das águas do aterro

saniiário Säo Joåo, situado na Zona Leste do Município de Såo Paulo.

O Município de Såo Paulo foi escolhido por abrigar o maior contingente populacional do

país e pela escassez de áreas disponíveis. A escolha deste sítio para avaliar as condiçöes das

águas superficiais e subterrâneas se deu por tratar-se de um dos mais ant¡gos sítios em opeÍaÉo

do Brasil, onde foram contemplados esiudos de seleção de áreas, elaboração de projetos básico e

executivo, além do monitoramento das suas águas. Trata-se de um dos únicos sítios que nâo

apresenta um pass¡vo ambiental de disposiçäo inadequada anteriormente a implantação do aterro

saniiário propriamente dito.

O município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, entrou no presente estudo pelo fato de ser

de médio porte e possuir relat¡vamente ma¡or d¡sponibilidade de área para implantar aterros.

llhéus, na Bah¡a, fo¡ enfatizado por se tratar de uma zona turíst¡ca, de médio porte e com grandes

porçöes do município com severas restrições ambientais.

Seräo discutidos lambém os princ¡pais conceitos a respeito da definiçåo de resíduos, seus

pr¡nc¡pa¡s componentes, sua forma do disposiçåo e seus principais mecanismos de atenuaçáo no

solo, com o objetivo de homogeneizar a nomenclatufa utilizada na dissertação, uma vez que estes

conceitos såo controversos e pouco esclarecidos na literatura nacional, conforme será abordado no

decorrer do capítulo peft¡nente.

'1.3 Metodologia

As etapas metodológicas cumpridas para realizaçåo do presente estudo foram pesquisa

bibliográf¡ca, estudos de casos e lrabalhos de campo.

A pesquisa bibliográf¡ca procurou atingir os prìncipa¡s temas relacionados diretamente e

indiretamente à disposiçåo de resíduos e suas pr¡nc¡pais influencias e ¡nteraçðes com o me¡o

ambiente, destacando-se a poluiçäo do solo e a conseqüente degradaçäo das águas superficiais e

subterrâneas. Abrangeu também o levantamento das pr¡ncipais referências nacionais e

estrangeiras à respeito da seleçåo de áreas para aterros sanitários. Os estudos de casos foram

selecionados conforme se mostfavam apropriados para cumpl¡r os objetivos propostos pela

l\aia Cân.l¡da 8- tlo NascÌntento D¡tselt4çé9 ..C l4ps-tre@



dissertação, que envolveram a seleçáo de sítios para aterros san¡tários nos municípios de llhéus,

Juiz de Fora e Sáo Paulo, já citados anteriormente.

Fotam v¡sitadas quase que a totalidade dos sítios que se mostraram potenc¡ais para a

implantação de aterros sanitários em Juiz de Fora e llhéus, com exceçäo do Municipio de Såo

Paulo, cujo trabalho de campo foi realizado inteiramente na área do atual aterro em operaçåo. Os

trabalhos de campo foram auxiliados atrâvés da análise de fotografias aéreas e da carTograf¡a

topográfica e geológica existente.

Com o objetivo de avaliar as condiçóes ambienta¡s das águas superficiais e subterråneas

do aterro sanitário Såo Joåo, em operaçåo desde dezembro de 1992, foram elaboradas plan¡lhas

com as análises físico-quimicas e bacter¡ológicas realizadas principalmente pelos laboratórios

Puríquima Ltda e Ambiental Laboratórios e Equipamentos Ltda, abrangendo coletas enire os anos

de 1992, 1993 e 1996 a 2000.

As concentrações dos elementos foram analisadas de acordo com o limite estabelecido

para águas potáveis pelas principais normas e leis ex¡stentes na b¡bliografia nacional e estrangeira.

Procurou-se analisar as anomalias diagnosticadas de acordo com a composiçâo do chorume do

próprio aterro, näo fazendo parte desta dissertaçäo, o estudo da pluma de contâmlnaçåo e a

interpretaçäo geoquímica da distribu¡ção de elementos encontrados nas águas superficiais e

subterrâneas.

A partir do conhecimento das referências existentes e da análise dos estudos de casos é

proposta uma metodolog¡a para ser utilizada em trabalhos que contemplam a escolha de áreas

para återos sanitários. A metodologia proposta é fundamentada essencìalmente em critérios

geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e hidrológicos.

O produto final compreendeu a elaboraçäo de um fluxograma teórico que envolve as

possibil¡dades e os passos a serem seguidos desde a fase de prospecçäo até a instalaçäo de um

aterro.

2.0 SELËçÄO DE ÁRËAS PARA ATËRROS SANITÁRIOS

Como base para o melhor entendimento das análises e discussões apresentadas nos

próximos capítulos, seråo abordados alguns conceitos adoiados no decorrer desia pesquisa, com

base em referências bìbliográficas.
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2.1 Residuos

2.'1.1 Definição

Calderoni (1999) menciona que o conceito de lixo e de residuo pode variar conforme a

época e o lugar, e que depende de fatores juríd¡cos, econômicos, ambientats, sociais e
tecnológicos.

Na linguagem corrente, o termo l¡xo é usualmente utilizado para des¡gnar tudo aquilo que

näo tem mais ut¡l¡dade, enquanto que resíduo é muito pouco utilizado nâ linguagem coloquia¡. O

termo resíduo é mais utilizado em estabelec¡mentos industriais para designar, por exemplo, o que

sobra (refugo) do beneficiamento de produtos industrializados.

De acordo com o dicionário da língua portuguesa, lixo é aqu¡lo que se varre de casa, do

iard¡m, da rua, e se joga fon. Coisa e corsas inúteis, velhas, sem valot. Resíduo é aquilo que resta

de qualquer substância, resto (Ferreira, 1988).

Na linguagem técnica, resíduos såo definidos como restos das atividades humanas,

considerados como'inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente encontram-se sob estado

sólido e semi-sólidos (lPT/CFMPRE, 1995).

A Norma ABNT NBR 10004/1987 clefine resíduo sólido como: res/duos nos esfados sóÍdos

e sem¡-sólido, que resultam de atividades da comun¡dade de origem: indu;trial, doméstica,

hospitalar, comercial, agrícola, de servþos e varriçäo.

A Norma ABNT NBR 8849/1985, define resíduos sólidos urbanos como. /esiduos sórdos

gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais penþosos, hospitalares

sépflcos , aeroporfos e porfos.

A ui¡lizaçäo do termo Íesíduos no presente trabalho corresponde exclus¡vamente aos

resíduos sólidos urbanos definidos pela norma ac¡ma. Såo compostos pr¡ntipalmente por resíduos

domiciliares, que säo originados à partir de ai¡vidades diárias das residências; os comercia¡s,

gerados pelos diversos estabelec¡mentos comerciais e de serv¡ços (supermercados, Iojas, bares,

restaurantes, bancos, dentre outros). lncluem os resíduos originados à partir da varrição de rua -
incluindo as feiras livres, poda de árvores, capina, limpeza de praias.

De acordo com a legislaçåo brasileira, a coleta e destinação destes resícJuos é de

competència exclus¡va do poder público municipal, ê seu destino final é dado principalmente sobre

o solo, de forma controlada, ou nåo.

2.1.2 Classificação

A classificaçäo nacional usualmente utilizada [efere-se a da Norma ABNT NBR

10.OOAngA7 que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus r¡scos potenciais ao meio amb¡ente
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e a saúde pública, tendo como principal objet¡vo disciplinar o manuseio e destinação adequada dos

resíduos.

Ësta classif¡caçäo é fundamentada em padröes internacionais de concentraçöes de

elementos reconhecidamente perigosos. A norma class¡fica os resíduos sólidos em três classesi

Classe I * Perigosos. Englobam os resíduos que, em funçåo de suäs característ¡cas de

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenecidade, podem apresentar risco a

saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de

doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de

forma inadequada.

Çlasse ll - Näo lnertes- Englobam os que náo se enquadram na Classe I - perigosos ou

na Classe lll - inertes. Estes resíduos podem ter propriedades tais como combustibilidade,

biodegrabil¡dade ou solubilidade em água.

Classe lll - lnertes. Resíduos sólidos ou mistura de resíduos sól¡dos que, submetidos ao

teste de solubilização nåo tenham nenhum de seus constitu¡ntes solubilizados a concentrações

superiores aos padrões definidos. Como exemplos destes materiais, pode-se citar rochas, iljolos,

vidros e certos plást¡cos e borrachas que nåo såo facilmente decompostos.

/ *o Brasil, os resíduos sól¡dos urbanos, que incluem os resíduos duráveis e nåo duráveis

/ compostos por resicluos orgânicos e inorgånicos originados por fontes residenciais. comércio

instituições públicas e privadas näo industriais, são usualmente classificados como resÍduos da

classe ll e lll, portanto, ìnertes e não inertes (nåo perigosos), respectivamente.

2.1.3 Composiçäo

A composiçåo e o volume gerado de resíduos sólidos urbanos säo parâmetros dinâmicos,

que variam no tempo e espaço. Dentre os inúmeros fatores que condicionam a qualidade e

quantidade dos resíduos gerados em um município, destacam-se: condiçöes climáticas, costumes

sociais, renda per capita, densidade populacional, grau de urbanizaçåo e industrializaçäo e políticas

econômicas (Tabelas 2.1 a2.3 e figuras 2.1 a2.3).

No geral, os resíduos domiciliares säo constituídos essencialmente por compostos

orgànicos (restos dè alimentos), papel, papelåo, jorna¡s, revistas, garrafas, latas, papel higiênico,

fraldas descar{áveis, embalagens plásticas, låmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, frascos de

aerossóis, tintas e solventes (Tabela 2.1).

Os comercia¡s sáo constituídos predominantemente por papel, plástico, vidros em geral e

restos de alimentos (mercados). Os demais resíduos (varrição, fe¡ras livres, capina) säo compostos

por restos vegetais diversos e embalagens diversas (alumínio, papel, papeläo, dentre outros). Nota-

se que no Brasil os resíduos såo pr¡ncipalmente compostos por matéria orgånica

Mp!? çiJ!4t4t F. 4e lu¡rçlnetþ. Dissettação de Mestndo 6



1983 '1985 1983 1986 1995 1997 1989 1998

papevpapeÞo :8i --il 33 332 16 33- 145 -- 8B 17 18.8

T¡po de
Res¡duo

matéria orgânica 37,3 29 29,4 22,3 45 31 65'9
plástico duro/mole 8,4 5 13,4 6,8 10 7

metal ferroso 1,2 2 4,7 3,8 A 7

metal nâo- ferroso 1,2
Vidro
l\¡adeira
boûãcha/couro
Tec¡do
tìjolo/cerâmica
Éspec¡ais

Ärrica oo sut- l-öed 

-

Tokio Helsink¡ Suiça Vaena interior capital J. Fora, l\ilc llhéus, BA S Paulo, SP

Kg/pessoa/d¡a 0,9-1,'1

Populaçåo (x 1000) 'l L664

1,3 6 8,7 9,7 12 12

5,2r-
0,1
3,4 2 3,1 3,7

Tabela 2.1 - Classificaçåo dos resíduos urbanos gerados em d¡ferentes cidades do mundo (Carra e

Cossu 1990, DEMLUR-B/ Equipe Umah, 1995; Conder/Equipe Umah, 1997; Orth e Motia, 1998 e

Calderon¡, 1999).

Diante da diversidade composicional dos resíduos urbanos, o Department of the

Environment (1986) agrupa os pr¡ncipais componentes encontrados em quatro classes:

1. elementos maiores e íons - cálcio, ferro, magnésio, ferfo, sódio, amônia, carbonatos,

sulfato e cloro;

2. componentes orgânicos e espécies org¿ln¡cas individuais - os fenóis

3. componentes microbiológ¡cos

4.metaispesados-manganês,niquet,cádmio,chumbo,cobre,estanhoezinco'

Entre os componentes tóxicos presentes nos resíduos municipais destacam-se os metais

pesados e os microbiológicos.

Metal pesado é um termo coletivo para um grupo de metais e metalóides que apresenta

uma densidade atômica maior que 6 g/cm". Atualmente é utilizado amplamente para designar

alguns elementos (cd, cr, cu, Hg, Ni, Pb e Zn) que eståo associados aos problemas de poluição e

toxicidade (Alloway 1997). Teoricamente estes elementos pertencem aos metais traços, no entanto,

esta nomenclatura é pouco utilizada quando se refere a poluiçäo ambiental'

Os metais pesados såo utilizados amplamente nas indústrias eletrônicas, maquinários e

artefatos utilizados na vida cotidiana. Sua ocorrència nos resíduos está correlacionada às pr¡ncipais

fontes como baterias (inclusive de telefones celulares), pilhas e equipamentos eletrônicos em geral

(Pb, Sb, Zn, Cd, Ni, Hg); pigmentos e tintas (Pb, Cr, As, Sb, Se, Mo, Cd, Ba, Zn, Co, I e Ti); papel

(Pb, Cd, Zn, Cr, Ba), e remédios (As, Bi, Sb, Se, Ba, Ta' Li, Pt).

Os componentes microbiológicos säo representados por vírus, bactérias, protozoários e

metazoários originados dos resíduos de origem domiciliar, como animaìs domésticos mortos, restos

2,6

o1

1983

4,3 2

0,5,1,6 2,6 0,6
800 7.000 1.600
1983 1983 1983

1,5 15,2
- o,7

1 1,6
2,5
0,5
1,3

0,03
3,64

0

;

72
I

2,2
1,3

0,3
0,2
tru

55 49,5
7,5 22,9

- 0,9
1,5 1,5
- 1,3
-3
-- 0,2

0,6-0,8
425,500

1991

0,5-0,6 0,6 - 0,8 1,?- - 1 ,5
223,750 9.646,2 9.840
1991 1991 1998
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Sclccão dc sfuos visendo e imDlanbcão d¿ eterros saniÉrios com basc em ctitérlos øeolóolcos. oeomorlblóøicos ê hidrolóo¡cos

de alimentos e utensílios diversos contaminados por pacientes portadores de doenças infecto-

contagiosas (fraldas descartáveis, papel higiênico, absorventes higiênicos, curativos, agulhas e

seringas). A sobrevida de microorganismos no ambiente de aterros varia entre 15 a 180 dias no

caso de þactérias, e até cerca de 7 anos para metazoários, como o Ascaris lumbricóides, segundo

Rocha e Neder (1997).

A evolução do volume de resíduos urbanos gerados no Município de Såo Paulo, conforme

observado no histograma da Figura 2.1 e na Tabela 2.2, apresenta dois patamares distintos. O

primeiro corresponde ao período de 1978 a 1988 e o segundo de 1988 a 1998.

14.000

12.000

10.000

8.000

G.
þs
o

o

[[ffiMff[ilr[[[il
6.000

4.000

2.000

0

Figura 2.1 - Evoluçåo do volume de resíduos urbanos coletados no
Município de Såo Paulo (1978 - 1998).
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ano

1 978

1979

1 980

1 981

1982

1 983

1 984

1 985

1 986

1 987

1 988

volume (Uano)
milhões

1.500

1.608

1.638

1.579

1.779

1.782

1.530

1.604

1.948

2.072

2.297

Tabela 2.2 - Evolução do volume de resíduos urþanos coletados no Município de
Såo Paulo (1978 a 1998). Extraído de Calderoni (1999) e Orth e Motta (1998).

1 989

1 990

1 991

1992

1 993

1 994

1 995

1 996

1997

1 998
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volume (Uano)
milhöes

2.212

2.258

2.465

2.368

2.701

3.033

3.424

3.600

4.500
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O acréscimo do volume no período de 1978 a 1988 foi dado pelo aumento populac¡onal

verificado no período, e pelo início do incremento da utilizaçåo de embalagens descartáveis,

pr¡nc¡palmente de plástico.

O aumento no período de 1988 a 1998 foi marcado pelo intenso consumo de produtos de

embalagens descartáveis plásticas, cartonadas (tipo Tetn Pack) e latas de alumínio (que

começaram a ser produzidas no Brasil a partir de 1989).

Quanto à composiçåo dos resíduos sólidos do Município de Såo Paulo, durante o período

de 1927 - 1998, observam-se alteraçöes importantes na proporçåo entre a matéria orgånica,

plásticos e metal nåo ferroso (alumínio). Os histogramas das figuras 2.2 e 2.3 e as tabelas

permitem visualizar estas diferenças.

A matéria orgånica, apesar de diminuir sua concentração no decorrer do período, ainda

detém a maior fraçäo dos resíduos gerados na cidade.

O plástico sofreu o maior acréscimo dentre os constituintes dos resíduos, ocasionado pela

entrada de embalagens descartáveis, principalmente de refrigerantes.

Observa-se também um aumento relativo de metal nåo ferroso. Sua concentraçåo

provavelmente é subestimada, uma vez que a contagem foi realizada após a coleta domiciliar, e

portanto, parte destes materiais certamente näo chegam ao ateno devido ao seu valor comercial de

reciclagem.
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Figura 2.2 - Evoluçåo dos componentes principais dos resíduos urbanos coletados no Municipio de

Såo Paulo no período de 1927 a 1998.

0
máteria orgânica

tu
Marìa Cândlda B. do Nascimento

papel, papelåo e jornais

Dj4setÞção de Mestado



Seleção de sítios visando a lnplalrtacão de aterros sdn rJtelAtgeológicos, geomorfohígicos e hidrológicos

5

o\

OAt¡, 'o
a.

1927 E11957 11969 tr1976 81991 r1996 tr1998

Figura 2.3 - Evoluçåo dos componentes secundários dos resíduos urbanos coletados no Município
de Såo Paulo no período de 1927 a 1998.

metal ferroso

matéria orqânica
papel, papeláo e iornais

Plásticos

metal ferroso

metal não ferroso (alumínio)

trapos, couros e borrachas

Vidros

terras e pedras

Madeira

Componente

metal nåo ferroso trapos, couros e

(aluminio) borrachas

Tabela 2.3 . Evolução da variaçåo dos componentes presentes nos resíduos urþanos coletados
no Municipio de Såo Paulo (1927 - 1998). Extraído de Orth e Motta (1998).

2.1.4 Processo de decomposição

O processo de decomposiçäo dos resíduos é discutido por diversos autores (Qasim, 1965;

Qasim e Buchinal, 1970; Brunner e Keller, 1972; Stanforth et al., 1979; Pfeffer, 1986 e

Tchobanoglous et al., 1993).

Stanforth et al. (1979) subdividem o processo em très fases: fase aerÓbia, fase anaeróbia e

degradaçäo anaeróbia, identificadas pelo comportamento do pH, oxigènio, dióxido de carbono,

ácidos voláte¡s (metano e ácido acético), sais dissolvidos e potencial de óxido-reduçåo, conforme

representado nos diagramas dafigura 2.4.
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De acordo com a figula 2,4, ci início da decomposiçäo corresponde a fase aeróbia. Esta

fase, de menor duraçáo, ocorre no início da percolação da água nos resíduos, apresentando

poucos sólidos dissolvidos (baixa concentraçåo de sais), indicada pela ba¡xa condut¡v¡dade. lnicia-

se também, a degradação da matéria orgånica, que libera CO2 (aumento da cluant¡dade de COz e

amônia NH¡) e ácidos orgånicos (ácido butírico, fórmico, acético, cítrico, dentre outros), através da

"queima" de matéria orgånica (respiraçäo de organismos aeróbios). A reação simplificada (Peavy et

al. 1985) da "queima,' de maiér¡a orgånica com formaçäo de coz e amônia (NH3) pode ser

representada como segue.

C"HbO"Nd + O, -J C*l-l,OyN, + COz + HrO + NHr

A reaçäo ocorre porque os resíduos urbanos apresentam alta taxa de DBO, isto é,

necessiiam de altas quantidades de oxigênio para decompor, princ¡palmente a matéria orgànica.

Este aumento de CO2 causa uma dim¡nuiçäo do pH, através de formação de ácido carbônico (HzO +

COz -"HzCO¡) e outros ácidos. O pH da soluçåo, ¡nicialmente alcalino (pH = 8) vai se tomando

gradat¡vamente ácido (pH < 7).

3e I

co,

'tÈ
bè

î.^
qã€
.õ:r9

Figwa2.4 - Comportamento de alguns parâmetros

físico-químicos durante o processo de decompos¡çäo
de residuos municipais.
Adaptado de Stanforth et al. (1979).
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Com a evoluçåo do processo de degradaçáo da matéria orgânica, ocorre um excesso de

CO2 e deficiência em oxigên¡o na "atmosfera" dos resíduos, o que acaba ocasionando a

"intoxicação" dos organismos aeróbios- lnicia-se, portanto, uma predominância de decomposição

através de microorganismos anaeróbios. Såo produzidos ácidos - graxos voláte¡s (pr¡ncipalmente o

ácido acético e o clióxido de carlcono), que contr¡buem na redução ainda maior do pH (4-5). O baixo

pH contribui na solubilizaçäo dos componenles inorgânicos, que assoc¡ados aos ácidos voláieis,

aumentam o potencial iônico do percolâdo. O potencial de reduçäo, nesta fase, toma-se

extremamente elevado. A Demanda Bioquímica de Oxigènio/DBO, permanece alta-

A degradaçäo anaeróbia é marcada pela elevaçåo do pH e aumento trrusco da populaçäo

de bactér¡as produtoras de CHa (gás metano). O início desta fase é dada quando a bactéria builds

sp começa a se desenvolver, pois necessita ambiente com pH neutro (êntre 6,6 a 7,3) lcaudy &

Gaudy, 1988). Quando o pH encontra-se próximo a neutro, parte dos elementos ¡norgânicos säo

solubilizados e o processo de decomposiçåo continua.

De forma ma¡s simplificada, o Depaftment of the Ënv¡ronment (198ô) descreve lrês

estágios de degradaçäo dos resíduos:

" o primeiro dom¡na quando a degradaçåo ainda ocorre através do ataque de

orgånismos aeróbios presentes nos resíduos e do oxigênio da atmosfera, que acabam formando

componentes orgånicos, dióxido de carbono e água.

o o segundo atua quando o oxigènio é substituído totalmente peio dióxido de carbono.

Os orgânismos aeróbicos näo poderäo mais se desenvolver nesta fase pela falta de oxigênio e são

extintos. Ëm substituiçåo, formam-se outros organismos que nåo dependem exclusivamente de

oxigên¡o, mas que åpresentam grande funçäo na decomposiÇåo

, o último ocorre quando as espécies de organismos formadores de metano se

multiplicam, decompondo-se em ácido orgånico, para formar gás metano e outros produtos.

A lixiviaçäo dos produtos da degradação da matéria orgânica e inorgån¡ca que const¡tuem

os residuos dåo origem ao chorume, principal agente poluidor do solo, das águas supefficiais e

subterråneas.

2-1.5 e horume

O Chorume ou Sumeiro é definido pela NBR 841911992 como o líquido produzido pela

decomposição de subsfáncras cont¡das nos /esíduos sólidos, que tem como características a cor

escurêt, o mau che¡ro e a elevada DBO (Demanda Bioquimica de Oxigênio)

Referências internacionais referem-se ao chorume como leachate, definido como um

líquido produzido pela decomposição da matéria orgânica, que pode percolar através de um aterro

ou uma pilha de compostagem. Acumula bactéfias e outras substånc¡as perigosas que eståo em

lvaia cândkl¿ a. do NâscÌntento Dkseidção de lvesttado



suspensåo ou dissolvidas na massa de resíduos, podendo contam¡nar as águas superficiais e

subterråneas (lËTC, 1996).

A composiçåo do chorume vaf¡a pr¡ncipalmente em funçåo da composiçâo dos resíduos.

Como exemplo, a tabela 2.4 mostra a composiçäo de chorumes de diversas localidades.

. São João V.Albertina SantoAndré

_--"":TÏ:::-___Sae&!þLtsåoP¿uto) (sãoPaulo) rnsraterra

cor (MsPt/L) 9.740,63
Condut¡vidade ps/cm 17.602
PH 7,83 8,2 7,9 7 ,O

Temperatura "C 33,8'furb¡dez '1.918,75

Arsènio Nd
Bärio 0,28
Boro 6,58
cádmio 0,03 nd - 0,01
Öálc¡o 1.115 7OO

chumbo O,2 nd 0,40 0,08
Cianeto nd
cromo O,52 0,55 0,33 0,09
Estanho 2,27
Fluoreto 1,29
Fosfãto toìâl 14,4 '15 21,5
l-ostoro 15,4
Mercúrio 4,5
Níquel O,41 0,27 0,88 0,03
Potássio 1775 32O
Prata 0.04
selën¡o 0,26
Benzeno
Et¡l benzeno
Fenóis lv¡g/L 1,9 1,4 2,28
Tolueno 7,O
Tr¡c¡oroelileno
Xilenos 2,2
Alumro¡o 1,6
cloreto 2.110 - 30.200 2.777
Clo¡eto rnetila O,1

Cloreto de vinila 2O,0
cobre 0,05 0,03
DBo 8.375 1.510 8.160 4.286
DQO 13.141,4 3.400 13.500 6.050
Dureza total 2..133,3
Ferro soluvel 9,01 38
Ferro total 140,2 48,9 254
Magnés¡o 34O 215
Manganês soluvel O,77 13,5
Nitrogenio Kjeldahl 19.741,3 1.400 ?-.4O0

Nitrogenio nitrato nd nd - O,77

Nitrogenio n¡trito nd O,22 - 0,63
Óteos e graxas 53,8 71 '151

Sód¡o 2.108,33 1.590
só|. sediment. 2.599,4
só|. Totais dissoly¡dos 18.638,5
sulfato 19,1 I 168 21A
Sulfeto 7,7 2,9 Nd
zinco 1,06 1,3 1,5 O,2O

MtcRoBtoLoGtcos
Coliformes fecais 670 50 79.000
Coliformes tolais 195 74.OOO 460.000
ct. Pd. Bt. l-leter. 10.500-/^

Estados
Unidos

o,oqz
0,85

o,022

o, rcz

:,'u

ó,ooz
0,326

0,o21
0,o12
221
274
2,46

:'o'

!x,

)zt

9,59

luu

t,t

ct. Pd. Bt. l-leter. 10.500

_?!.!,,!9r9!¿q.4sf,o-sltgiu 7,O

l abela 2.4 - Exemplos da comç
provenientes de residuos sÓlidos urbanos. Adaptado de Robison e Maris (1979), Qasim e
Ch¡ang (1994), Tressolti e Consoni (1998), Enterpa (1999).

4 - Exemplos da composiçäo física-química-bacteriológica de alguns chorumes
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O tempo necessário para a degradaçåo dos resíduos é muito variável e depende

principalmente da composição destes e do balanço hídrico do aterro. Em regiöes áridas, por

exemplo, o processo de decompos¡ção é lento, podendo manter os resíduos inalterados por

décadas (Qasim e Chiang, 1994).

O balanço hidrico de um aterro é controlado pela taxa de precipitaçäo da regiäo,

escoamento superficial, evaporação, transpiração, temperatura, e taxa infiltraçåo no ateno. A taxa

de infiltraçåo depende dos principais fatores: 1) duraçåo e intensidade da precipitação; 2)

coeficiente de evapotranspiraçåo; 3) coeficiente de escoamento superficial; 4) permeabilidade da

cobertura do aterro; 5) grau de compactaçåo dos resíduos; e 6) declividade do teneno. (Leckie et

al., 1979).

A Figura 2.5 mostra os diversos mecanismos de escoamento, infiltração e percolaçäo das

águas superficiais através da massa de resíduos, com conseqüente produçåo de chorume e seu

comportamento com o solo e as águas subterrâneas.

superfície de infilt
da água

nível da água .-;------==-:=-

fluxo da água ->subterrånea

Os componentes químicos e biológicos presentes no chorume de resíduos domésticos säo

bastante diversificados, e variam principalmente em funçåo da natureza dos resíduos e do estágio

de decomposiçåo da poçåo biodegradada (Alloway,1997).

Figura 2.5 - Caminhos de escoamento, infiltra$o e
percolação de águas superficiais no aterro de resíduos
(Adaptado de Leckie, et a|.,1979)

superficie de escoamento da água

->

migração do cho¡ume para a água subterrânea
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Brown et. al. (1991) investigou a origem dos elementos tóxicos no chorume de alguns

aterros sanitários americanos. Ëm cada amostra foram realizados três testes para avaliar a
tox¡c¡dade da biomassa. O resultado das análises químicas mostrou que alguns elementos

encontrados no chorume são tóxicos e podem causar cåncer, distúrbios genéticos, esterilidade,

abortos, distúrbios cardíacos e outros distúrbios crônicos.

A ocorènc¡â destes componentes de potencial cancerigeno levou o autor ac¡ma a conclu¡r

que o chorume de aterros sanitários municipais é tão tóxico quanto o chorume gerado na

disposição conjunta de resíduos domiciliares e perigosos.

Dentre a ocorrênc¡a de componentes tóx¡cos destacam-se os meta¡s pesados. Diferenciam-

se amplamente dos demais elementos presentes no chorume principalmente devido as suas

part¡cularidades químicas e de suas principa¡s fontes.

Os metais pesados, ao contrário de outros contaminantes, como por exemplo os

organohalóides", podem ocorrer naturalmente nos solos e nas águas subterråneas, produto de

alteração de rochas e minerais. Portanto, a ocorrência destes metais nos solos e nas águas

subterråneas deve ser comparada com a concentração orig¡nal da regiáo (backgroun$.

O principal componente do chorume é representado pela matéria orgânica biodegradada.

Esta matér¡a ao at¡ngir os corpos de água pode provocar a diminu¡ção do teor de oxigênio

dissolvido (OD), decorrente do aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Nos chorumes

de aterros sanitários, a DBO pode atingir ma¡s de 60.000 mg/L (300 vezes maior, que o esgoto

sanitár¡o que é da ordem de 200 mg/L), provocando impactos adversos na fauna e flora aquáiica

(Tressolii e Consoni, 1998).

Com base no estudo de 30 aterros sanitários nos Ëstados Unidos, Chian e Dewalle (1976,

1977a e 1977b) mostraram como a compos¡çäo quimica orgån¡ca e inorgànica do chorume

produzido por ateros varia ao longo de 16 anos (Tabe¡a 2.5). ldent¡ficaram uma grande reduçäo da

concentração de sais dissolvidos e matéria orgånica com o avanço då ¡dade do aterro, como

consequência da lixiviação dos residuos e conseqüente empobrecimento dos resíduos nesteg

elementos, o que leva a uma estabilizaçäo quimica dos aterros com a idade.

2.1.6 Migração dos contaminantes e afenuação do seu ¡mpacto amb¡ental

Com a crescente preocupaçåo em proteger os recursos hídr¡cos subterråneos, o conceito

de que os solos, de modo geral, possuem uma capacidade natural em atenuar os contaminantes

provenientes da dispos¡çåo de resíduos foi abandonado, pois sabe-se atualmente, que somente

alguns t¡pos de solos tem a capacidade de reter ou filtrar os contaminantes, impedindo sua

progressåo em direção a zona saturada.
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DBO (demanda b¡oquímica de oxigên¡o) 7.500 - 28.000
DQO (demanda química de ox¡gênio) 10.000 - 40 000
Iotal de sól¡dos d¡ssolvidos 10.000.. 14.000
Pt-l 5,2 6,4
Conduhvìdade específica 600 - 9.000
Alcalinidade (CaCO3) 800 - 4.000
Dureza (CaCOt 3.500 - 5.000
Amônia (Nl-14) 56 - 42
Nìlrato 0,2 - 0,8
Sulfato 400 - 650
cálcio 900 1.700
Cloro 600 - 800
Sód¡o 450 - 500
Potássio 295 - 3t0
Fósforo Total 25 - 35
l\4anganês 75 - 125
níagnésio 160 - 250
Ferro 21O - 325
Zinco l0 - 30
cobre
Cádmio

parâmetros l ano

Chumbo

Tabela 2.5- Ëvoluçáo da composiçäo do chorume em aterros sanitários, segundo Chian e DeWalle
(1976, 1977a). Todos paråmêtros såo expressos em mg/L, com exceçáo da condutividade em

¡LS/cm e pH em unidades de pH

idade do aterro

5 anos

4.000
8.000
6794
6,3

5.810
2.200

De acordo com Bagchi e Bagchi (1990) a capacidade que alguns solos apresentam em

reduzir a ação dos coniam¡nanies do chorume ocorre devido aos processos de atenuaçåo.

Atenuação foi definida como um conjunto de reações físicas, químicas e/ou biolégicas, ou uma

transformação que causa o decrésc¡mo temporár¡o ou permanente na concentração de muitos

conlam¡nanies presentes nos resíduos, dado um certo intervalo de tempo e diståncia.

Os solos såo formados por um sistema heterogèneo de fases sólidas, lÍquidas e gasosas

em diferentes proporçöes. Såo constituídos por componentes quÍmicos inedes, subståncias com

diferentes solubilidades, sais solúveis, componentes insolúveis e uma grande variedade de

componentes orgânicos e de organismos.

Na zona ¡nsaturada, os poros säo preenchidos por água e ar, onde a mob¡lidade dos

contaminantes é condicionada pela textura do solo, tamanho e distribuiçåo das partículas, pela

concentraçåo de óxidos hidrogenados (ferro, manganês e alumínio), tipo e concentraçäo de maféria

orgânica, ûapâcidade de troca cationica e o pelo pl-l do solo (Qasim e Chiang, '1994).

A atenuaçåo do chorume ocore basicamente em dois estágros: o primeiro, através da

percolaçäo do líquido pela zona insaturada/solo, e o segundo, no fluxo da água subterrånea.

Os processos naturais de atenuaçåo envolvem mecanismos físicos, químicos e biológicos.

Os físicos envolvem principalmente os processos de filtraçåo, difusäo molecular, dispersäo

hidrodinåmica e diluição (Bagchi, 1990).

0,5
2
308
'1.330

810
610
12
0,06
450
6,3
0,4
< 0,5
< 0,05

16 anoli

BO

400
1200

2 250
540

'1,6

2
109
70
34
39
I
0,06
90
0,6
0,1
< 0,5
< 0,o5
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O processo de filtraçäo ocorre devido as diferenças de diåmetro entre as partículas em

suspensão no chorume e os poros do solo, o que causa a retençäo de material em suspensão.

Com a crescente relençäo de partículas pela porosidade, a permeabilidade do solo tende a diminuir

com o tempo, tendendo a reduzir a percolaçåo do chorume. De modo geral, quanio menor a
granulometr¡a, maior a capacidade de froca ¡ônica e retenção de partículas, além de menor
permoabilidade, o que torna solos arg¡losos mais apropriados para receber at€ros (tabela 2-6).

Os processos de difusäo molecular e dispersão hidrodinâmica compreendem dors

mecanismos responsáveis pela diluição dos contaminantes nos aqüíferos. A difusäo molecular é

originada pela d¡ferença da concentraçåo de contam¡nantes entre amb¡entes. Quando existe uma

regiäo com alta concentraçåo de contaminantes, estes tendem a migrar para uma regiåo de baixa

concentraçäo. A dispersão hidrodinâmica ocorre dev¡do a var¡açäo da velocidade do fluxo existente

entre os poros e descontinuidades que compöe o solo. Bear (1972) apud Baganha (1996)

denomina este processo de dispersão mecân¡ca e de difusäo molecular. Este processo é

responsável pela dispersão do soluto na direção longitudinal do fluxo (dispersäo longitudinal), e na

d¡reçáo perpendicular deste (dispersäo transversal). Seu efeito é positivo na med¡da que atenua a

concentração máxima dos contam¡nanfes. Por outro lado, negativa poÍ aumentar a área atingida

pelos contaminantes.

SOLO

Argiloso < 0,002

S¡ltoso 0,002 - 0.05

Arenoso 0,05 - 0,25

cfc c¡pacidade dêtroca catió¡ica

Tabela 2.6 - Relaçåo entre o tamânho das partículas, permeabilidade de solos e respectivas
capacidade de proteçäo das águas subterrâneas, visando a implantação de aterros sanitários.
Adaptado de U. S. ËpA (1978) e Qas¡m e Chiang (1994)

O mecan¡smo de diluiçåo ocorre quando há mistura entre os constituintes do chorume e a

água subterrânea- Quanto mais f¡na a textura do solo, mais lento é o fluxo e consequentemente,

menor é a tazäo de diluição nas águas subterråneas. Por exemplo, cloreto, nitrato e sulfato

somente såo atenuados por diluição, pois nåo säo absorvidos pelo solo (Bagchi, 1990, apud Qasim

e Chiang, 1994).

Os processos químicos envolvem a precipitaçåo/dissolução, sorçäo, complexa$o, troca

iönica e reação de oxi-reduçåo.

Precipitação e dissolução såo importantes reações químicas que controlam e limitam a

concentraçåo dos contaminantes no chorume durante sua percolaçäo no solo. Dependendo do pH

do solo, estes mecanismos são importantes no controle da migração dos melais pesados.

.".,-je-U:).--,,.,,-.,.,.,...(,:rel1,99e).-.,--.,,.,,.,,,.*,,,.,*4lE-Eß99',--
alta, a impermeabilização

1O-u _ .lO .u > 20 pode näo ser necessár¡a

1o-n - 1o '"

lO . _.tO-, 1 _ jo baixa, rmpermeabilização é necessária

razoável, a tmpermeab'ltzaçäo
12 - 20 pode ser necessária
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A sorçäo envolve a adsorçåo e a desorçâo, principais mecanismos para a atenuaçäo dos
melais pesados. Dependem do pH do meio, da natureza do solo e dos contaminanies presentes

nos resíduos. Adsorção é um processo que ocorre quando as moléculas se aderem nas partículas

de argila. E realizada pr¡nc¡palmente por argilo-minerais, alumínio hidratado, ferro, óxido de
manganês e constituintes orgân¡cos. O mecanismo de adsorçäo acarreta no sign¡f¡cat¡vo

decréscimo do total de sólidos dissolvidos no chorume. Desorçåo, ocorre ao contrár¡o, quando as

moléculas sáo l¡beradas pelas partículas.

A complexação ocorre quando os contaminantes dissolvidos associam-se a outros

compostos para formar novos produtos, podendo acarretar no aumento da mobilidade dos

contaminantes e alterar seu comportamento químico (Robertson, 1982). De acordo com Qasim e

Chiang (1994), t[ata-se de um processo de atenuação desconhecido e de difícil previsåo.

O mecanismo de troca iônica ocorre pela tendência que alguns contam¡nantes,

principalmente os constituintes orgânicos, apresentam em aderir às superfícies de alguns minerais.

Dentre os m¡nerais presentes nos solos, a argila destaca-se por possuir tamanho reduzido de suas

partículas, favorecendo mais superfícies de contato, e consequentemente, maior disponibilidade
para ttocas de íons. A capacidade de troca depende do tipo e concentração de argila, do conteúdo

de elementos orgân¡cos e das cond¡çöes de pH do solo. A troca é favorecida, em solos com

presença de orgånicos e pH alto.

,q reaçåo de oxi-reduçäo ocot're com a alteraçåo da estrutura molecular e das

propriedades iônicas dos contaminantes, afetando ¡ntensamente as solubilidades destes.

O mecanismo de atenuaçåo biológica envolve os processos aeróbicos e anaeróbicos, onde

bactérias e outros microorganismos alteram ou decompöem contam¡nantes orgånicos e inorgânicos

através de reaçöes enzimáticas e de resp¡raçåo.

Na presença de oxigênio (processos aeróbicos), matéria orgånica, amônia, sulfeto, fósforo,

ferro e manganês säo convertidos para dióxido de carbono, n¡tlato, sulfato, fosfato e ferro e

manganês no estado oxidado, respectivamente-

Em cond¡çöes anaeróbias, a matéria orgånica é decomposta para produzir ácido orgånico,

d¡óx¡do de carbono, metano e vários outros componentes orgânicos. Ocorrem também as reaçôes

de denitrificação e reduçåo de meiais-

A tendênc¡a de migraçáo dos contaminantes em aterros sanitários depende

essencialmente das característ¡cas do solo, das caracteristicas do chotumê e das cond¡çöes

ambientais e de operaçåo do aterro.

O impacto dos principais fatores ambientais e seus efeitos sobre vários constituintes
químicos em aterros säo descr¡tos a seguir.
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pH e Potencial de Oxi-Redução

O chorume de aterros é geralmente ácido dev¡do a acumulação de ácidos orgànicos

durante o ínicio da decomposiçäo dos resíduos. Muitas reaçöes que ocorrem no chorume sâo

governadas pelo potencial de oxi-reduçåo e pH. Dentre estas reaçöes destacam-se a solubilizaçäo

e prec¡p¡taçåo do Fe, Mn e de outros metais; do enxôfre e fósforo, além da conversåo de nitrogênio.

Neutralizaçöes podem ocorer durante a dissoluçåo de carbonato de cálcio e de outros

minerais presentes no perfil do solo

, Matéria orgânica

A m¡gração da matéria orgånica no s¡stema solo/água é ¡ntensamente influenciada pela

atividade m¡crobiológica, superfície de sorçáo e quelaçåo. A decomposiçåo da matéria orgànica no

chorume e no solo é um significante mecanismo de atenuaçäo e migração (Chian, 1977).

, Alcalinidade

A alcalin¡dade do chorume é decorrente da presença de carbonatos, bicarbonatos,

silicatos, boratos, amônia, bases orgånicas e fosfatos ( Lu et al. '1984).

A migraçåo desîas substancias no solo é afetada principalmente por dissoluçäo e

precipitação de carbonatos de metais,

, ions maiorcs

Os principais íons incidentes no chorume são: Na', K', Ca2.', Mg '?', Cl- e SO¿2-. A

atenuaçåo destes íons depende a solub¡lidade e troca ¡ònica. A diluiçåo nos aquíferos é a principal

causa da diminuiçåo da concentração destes íons.

, Nutrientes

O nitrogênio e o fósforo såo macronutrientes. Nit[ogênio pode ex¡stir na forma de

composTos orgânicos, amôn¡a, n¡tr¡to ou nitrato. A transformaçåo de n¡trogênio depende da

presença de microorgan¡smos, pH e potenc¡al de oxi-reduçåo. Os microorganismos desempenham

um importante papel nestas conversöes e atenuaçôes.

Os demais mecanismos de atenuaçåo de nutr¡entes såo adsorçâo, troca iôn¡ca e

complexaçäo. Os nitratos são relativamente móve¡s e não såo retidos no processo de troca ¡ônica.

Os compostos de fósforo, quando presentes na água e solo, sofrem transformaçöes

físicas, químicas e m¡crobiológicas. Os mecanismos de atenuação para os compostos de fósforo

são dados predominantemente por transformaçöes biológ¡cas, precipitação, complexaçåo,

solubilização e sorçáo. A solubilidade de fosfato depende do pH e da alcalinidade (Keenan et. al.

1983).
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" Metais traços

O compoftamento dos metais traços no solo e na água é extremamente complexo. Os
principais mecanismos que influenciam a mob¡lidade dos metais traços säo: precip¡taçåo e
solub¡lizaçåo; sorção; lroca iôn¡ca; complexaçäo, quelação e diluiçäo- Cada metal reage de forma

distinta no solo e na água, onde os principais fatores que influenciam a mobilidade dos metais säo

pH, potencial de oxi-reduçåo, atividade microbiológica e química do so¡o.

, H¡drocarbone¿os c/orados e pesficldas

Os hidrocarbonetos clorados pest¡cidas säo atenuados principalmente através da sorçäo.

Outros mecanìsmos são a volalizaçäo, degradaçäo microbiológica, hidrólise, oxidaçåo e diluiçåo. O

incremento da adsorção e da atenuaçåo dos hidrocarbonetos clorados e pesticidas estão

relacionados com o acréscimo do conteúdo de argila (Keenan et. al. 1983).

, Vírus

A sobrevivência do vírus no solo depende do pH, da temperatura, do conteúdo da mistura,

dos nutrientes e do antagonismo (Keswichk e Gerba, 1980). Os vírus sobrevivem ma¡s tempo no

solo do que na superfície, podendo migrar através do solo em grandes diståncias. Os principa¡s

fatores que confrolam o movimento dos vírus nos solos são a composiçäo do solo, pH, solubilidade

de orEânicos e o volume de chorume.

2.2 Sítios de d¡sposição de resídr.¡os sólidos urþanos

A nomenclaiura utilizada pala as d¡versas formas de d¡spos¡ção de resíduos sólidos

urbanos muitas vezes não corresponde às suas verdadeiras classificações. E muito comum a

municipalidade se referir aos seus depósitos de resíduos como aterros sanitários, apesar de que,

na maioria das vezes, esta des¡gnaçåo nåo condiz com a realidade.

Aierros representam, a nível mund¡al, a forma mais uî¡lizada para dispos¡çäo de resíduos,

conforme é demonstrado pelos dados da labe.la 2.7 .

Áustria 
jqf!' llcin¡iaaão recicåaq p-q-gqqscm ,

Canada 95 4 1

Dinamarca 31 50 18 1

Finlândia
França
Itália
Japäo 20 75 - 5
Holanda 45 35 15 5
Polônia
África do Sul
Suéc¡a
Suiça
lnglaterra
EUA
BRASIL 99 0,1 nd 0,9

ro c;so d., lt lia, polori¿, 7ñt¡c¿ ¿oSr¡t e arasii
l alsela 2.7 - Destino dos resíduos em d¡ferentes países, expressos em porcentagem
do total de resíduos produzidos (SMA/SP, 1998; Carra e Cossu, 1990).

MaÍl¿ CâDdlda L do Naschneqto

9523
4542310
80 143

100
72 21 34
35605-
1259227
88 l1 1

67 16 15 2
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No Brasil, as formas de d¡sposiçäo de resíduos sólidos urbanos såo usualmente

designadas como lixäo ou vazadouro, ateffos controlados e aterros sanitários.

Lixäo ou vazadouro é a denominaçåo atribuída para a d¡spos¡ção de resíduos de forma

descontrolada sobre o substrato rochoso ou solo. O termo vazadouro é mais utilizado no Estado de

Såo Paulo. Näo há critérios técnicos para a escolha e operaçäo desias áreas. Os resíduos såo

lançados d¡[etamente sobre o solo, podendo ocas¡onar a coniam¡näçåo do solo, das águas

subterrâneas e superficiais através do chorume e dos própr¡os resíduos. A expos¡ção dos resíduos

favorece a ocorrência de moscas, ratos, urubus e baratas. Decorrente do livre acesso, é comum a

presença de an¡mais (porcos, galinhas, patos, cabras), crianças e adultos que reaprove¡tam restos

de alimentos para consumo. Geralmente há a coleta espontånea de materiais recicláveis (papelåo,

alumín¡o, v¡dros e metal) para comercializaçåo. A falta de controle favorece o lançamento

clandeslino de resíduos de saúde e ¡ndustrial nestas áreas.

De acordo com a NBR 8849/1985, aterro controlado de resíduos sólidos urbanos é a

técnica de disposição de rcsiduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou nscos à saúde

pttbl¡ca e à sua segurança, min¡m¡zando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios

de engenharia para conf¡nar os res/duos sólidos, cobñndo-os com uma camada de material inerte

na conclusäo de cada jornada de tnbalho

Geralmente o que ocore na prática, é que o aterro controlado não é nada mais do que um

lixåo "maquiado", po¡s há cobertura dos resíduos com solo, mas nem sempre com a mesma

freqüência. Apresenta praticamente os mesmos problemas amb¡entais que os lixões. Nåo existem

barreiras naturais e/ou artificiais para o chorume nåo atingir as águas superficiais e subterrâneas, e

nem estruturas para captaçåo de gás. O controle da entrada de an¡ma¡s, catadores e dos resíduos

lançados geralmente é precário.

No caso do Estado de São Paulo, manifestaçöes públicas e a atuaçåo dos órgåos

ambiênta¡s (no caso, a CETESB e a Secretaria do Me¡o Amb¡ente do Estado de Säo Paulo) na

fiscalizaçâo e conseqüente aplicaçöes de multas punitivas pelo lançamento de residLros na forma

de lixåo, fizeram com que este mecanismo fosse implementado como forma de "mascarar" os

prejuízos ambienta¡s no ambiente-

A CETESB (1991) denomina aterros san¡tários como aqueles que são projetados e

implantados especialmente para dispor resíduos sólidos urbanos, enfatizando que não säo

adequados para receberem todos os tipos de resíduos gerados no municíp¡o.

Atualmente a filosofia dominante em termos de projeto e implantaçåo de aterros é a da

adoçåo de múltiplas barreiras à liberação de poluentes ao me¡o amb¡ente, através da associaçåo

das barreiras naturalmente disponíveis (hidrogeologia favorável e isolamento com relação à

aqüíferos aproveitáveis) e aquelas criadas pelo homem (construção de camadas

impermeabilizantes e sistemas de coleta e tratamento de líquidos percolados).
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No Brasil há poucas normas referentes a disposição de residuos urbanos, sendo que as
ex¡stentes såo polèmicas. A NBR 8419/1984 deflne os mecanismos de disposiçåo na forma de
atelro sanitário como a íécn¡ca de dlsposþäo de resíduos solidos urbanos no solo, sem causar
danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que

utiliza princípios de engenharia para confinar os resicfuos só/ldos à menor área possive/ e reduzi-los
ao menor volume permissível, cobrindo os com uma camada de terra na conclusão de cada jomada

de trabalho, ou a interualos menores, se necessáno. O projeto a ser elaborado para a implantaçäo
de um aterro san¡táio deve contemplar todas as lnsfalaçôes fundamenta¡s ao bom funcionamento e
ao necessário controle san¡tário e ambiental durante o período de openção e fechamento do
aterro. A NBR 8849/1985 define a disposiçåo em aterros controlados, conforme c¡tado

anteriormente.

De acordo com Rohde (1989), a existència desta última norma const¡tui uma verdade¡ra

"excrescência", uma vez que sobrepöe o fator econômico à ecologia, à técnica e à saúde pública,

na medida em que essa norma é aplicada em substituiÇão a Norma NBR 8419, que fixa condições

mínimas exigíveis para a apresentaçåo de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos

urbanos.

Nos Estados Unidos, as formas de destinaçäo dos resíduos sól¡dos urbanos såo

classificadas em très categorias principais: open dump (depósito abefto), controlled dump, (depósito

controlado) e sanitary landfills (atefios san¡tários). Estes três tipos de disposiçäo säo extremos de

um contínuo de transiçöes. Muitas disposiçöes em países em desenvolvimento apresentam formas

de transição entre estes extremos (IETC, 1996). As principais caracteristicas, vantagens e

desvantagens das respect¡vas categorias såo anal¡sadas na tabela 2.8.

Na Polônia, de acordo com Kempa e Jedrczak (1990), os resíduos municipais são

dispostos nas seguintes formas. uncontrolled dumps (depósitos descontrolados) , controlled open

dufips (depósitos abertos controlados), controlled semi-sanitary /andfiils (aterros semi-saniiários

controlados) , e real sanitary landfills (verdadeiros aterros sanitários). Até a última década, dentre

os 9.000 sílios deposicionais de resíduos ex¡stentes no país, somente 20 eram aterros saniiários.

Os restantes estavam incluídos nos depósitos descontrolados e abertos controlados.

Na D¡namarca, os aterros sanitários recebem, além dos resíduos urbanos, resíduos de

origem ¡ndustr¡al (com exceçåo daqueles or¡undos de algumas indústrias químicas) e alguns tipos

originados a part¡r de demolições e construçäo civil (Christensen, 1990).

A legislaçåo francesa regulamentou três tipos de aterros sanitários, em funSo das

características geológicas, hidrogeológicas e do coeficiente de permeabilidade dos terrenos- Foram

denominados de aterros Classe 1, Classe 2 e Classe 3 (Barres et. al. , 1990).

Os aterros de Classe 1 säo aqueles que oferecem ma¡or proteçäo das águas subterråneas.

O terreno que sustenta o aterro deve apresentar uma zona nåo saturada de no mínimo 5 metros de

espessura e coeficiente de permeabilidade menor que 10-7 cm/s. Êstes aterros såo licenciados para

receber alguns iipos de resíduos industriais perigosos.
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Os aterros de Classe 2 apresentam um substrato nåo saturado, com espessura mín¡ma de
5 metros de material com permeabilidade homogènea menor que 10-a cm/s. Ëstes aterros podem

receber resíduos urbanos em geral, que incluem: resíduos domiciliares, objetos grandes (móveis),

lodo de estaçöes de tratamento, resíduos industriais não per¡gosos, resíduos comerciais e inertes.

Os aterros de Classe 3 podem apresentar substrato com permeabilidade alta (coeficiente

menor que 10-1 cm/s). Recebem somente resíduos inedes como: sr:los näo contaminados, cascalho
e resíduos de construçåo. Nesta classe a água subterrånea é vulnerável a contaminação.

. não há estimat¡va da capac¡dade
" não há pìanejamento de dispos¡ção
" pouoa ou inexistente preparação
. não há conkole de chorume

. nâo há controle de gás
, eventualcobertura dos resíduos

. não há compactação dos reslduos

. não há barreiras de ìsolamento

. nåo há reg¡stro dos res. dispostos
, catadores e comércio de resíduos
reciclávers

. iocaiðomCritèr¡oirrictro-geótógióós

' capacidade planejada
. nåo há planejamento de células
. preparaçäo de drenagem

' parte do chorume é coletado
" há parcial ou ausência de trat. gás

" há evenlual ou regular cobefura
diána de res¡duos
, há compactaçäo em alguns casos
, baßeia cle acesso
, há registros de ¡nformações básicas
. contfole de caladores e çomércio de
resíduos reoioláve¡s

nâo há selêção
vida út¡l estendida
baixo custo ¡nicial
baixo custo inicial
ba¡xo custo inicial

. ba¡xo custo in¡c¡al

" baixo ousto ¡nicia¡ e decomposiQão

acesso

, baixo custo, e acesso â catadores

" custo in¡cial barxo
. recuperaçäo e venda dos residuos
úteis

; bãitõ iÈco ¡ê a;niãminãcaò

" planejamento por longo tempg i ' nenhuma

' baixo custo iniciaf L . contâmini

: ' uso exagerado/desconkolado
: . contaminação ambiental
ì u necessita de remediação
i" contaminação da ¿lgua
i subterránea e supelircia¡
, risco de explosão

" açäo de vetores de doenças

' redução da vida útil
' . uso indiscriminado, doenças

' nåo há regìstro dos reslduos

I , baixa eficiência para
: reaproveitamento de recicláveis

: ; ãà 
-' 

Vètôé,-..-ðó;diçéei dè
i acesso d¡ficultada

de rlscos anþtentats
' capacrdade planejada

' desenvolvimento de projeto
células - dispos¡ção

" extensiva preparaçåo do sitio

" trata¡nento tolaldo chorumê

' tratamento total do gás

" cobertura d¡ária e final
. compaclaçäo
. barre¡ra/cerca e poftar¡a

, facil¡dade de escoamento da água i , cuslo
da chuva, reduçäo do risco
o moderado custo
. 6usto moderado, reduçåo do custo '
' custo t¡oderado/reduçäo do rìsco

anþrental

' v¡da út¡lprolongada
o conkole de acesso e uso da área

" ¡nformaçôes úteis
" há a recuperaÇåo de residuos
a€roicláveis, com baixo r¡sco de saúde
para os catadores

. registro de volurne, tipo e fonle de
restduos. não há separaçäo de residuos
recicláveis por catadores

Tabela 2.8 - Depósitos abertos, depósitos controlados e aterros san¡tários. Características bás¡cas,
vantagens e desvanlagens. Adaplado de IETC (1996).

L . contaminaçåo ambrental

i, "u"lo

. de esoolha de sítios
. permite o planejamento por longo r" nenhuma

:tempo
de . minimizaçáo de riscos ambientais

Mdr¡a Când¡da L do Nascînento

custo
custo
custo

lenta
o custo
. custo de manutenção

' persegurção e possível
substituiçäo de catadores e
compradores. Barxo
reaproveitaùìento de resídlros
rec¡cláveis

¡isco reduzido no sítio
rjsco reduzido de polllição
risco reduzido de acidente
conkole de vetores e estética
extensâo da vida útil
acesso restr¡tivo/controle resíduos
inlormaçðes valiosas

decomposiçåo ma¡s

caladores
há riscos de saúde para . baixo reaprovejtamenlo de

resíduos recicláveis quando näo há

custo

custo, lernpo de preparaçäo
ousto
cuslo
cuslo, decomposiçáo lenta
custo
custo de manutenção
custo de equipamento

de

D¡ssêrtdção dê Meshado



A África do Sul adota um método semelhante ao francês, e class¡f¡ca os terrenos para o
recebimento de resíduos de acordo com a espessura e o indice de permeab¡lidade dos seus

substratos. Deste modo, os lerrenos sáo classificados em três classes (Verrier, 1990):

Classe l- apresentam substrato com permeabilidade menor que 10-6 cm/s. Devido a sua

baixa permeabilidade, estes terrenos såo considerados como perfeita barreira para a contençåo de

contaminantes. Ëstes sítios, recebem resíduos perigosos e tóxicos e säo operados pelo setor

privado. No país, é restrita a ocorrència destes sítios.

Classe ll - apresentam substrato com até 2 metros de profundidade com índice de

permeabilidade rn slfu que var¡a entre 10'6 < k < 10-3 cm/s. A ma¡or¡a destes sítios säo operados

peìo setor público para a disposição de resíduos urlcanos.

Classe lll - apresentam substrato de permeabilidade maior que 10-3 cm/s. Estes sít¡os nåo

servem para disposiçåo de nenhum tipo de resíduo.

Na ltália, as categor¡as de aterros sanrtários såo classif¡cadas em.

1o Classe: aqueles que recebem exclusivamente resíduos municipais (incluem os

domiciliares, de construçåo civ¡l, de áreas públicas e arruamentos).

2a Classe såo subdivididos em: T¡po A (recebem resíduos inertes); tipo B e C (recebem

resíduos especiais e alguns tipos de resíduos tóxicos e perigosos).

3'Classe recebem resíduos altamente perigosos e tóxrcos- São considerados depósitos

temporár¡os, onde os resíduos såo estocados em containers, podendo ser posteriormente

depos¡tados com maior segurança (Cossu e Urbini, 1990).

2.3 Critérios relativos ao meio físico para a seleção de áreas para aterros sanitários

Mundialmente, até o final da década de 60, os sít¡os destinados ao recebimento de resíduos

eram ¡mplaniados e operados sem a preocupaçåo com a contaminaçâo do solo e dos recursos

hídricos. A justificativa desta atitude era que os contam¡nantes ser¡am atenuados naturalmente pelo

solo, e consequentemente, nåo alingiriam as águas subterrâneas. Estudos tem provado que

mesmo pequenos aterros podem contaminar a água subterrånea, pr¡nc¡palmente aqueles que nåo

sofreram pesqu¡sa de seleçåo de áreas e não apresentaram projetos específicos (Bagchi, 1990 e

Kelly, '1976).

Ferguson (1990) descreve o método de seleçåo de sítios utilizado no Canadá à partir da

década de 50, do século passado. No início da década de 50, os aterros eram implantados em

áreas acessíveis e disponíveis, freqüentemente de pequenas dimensões e muitas vezes inseridas

em terrenos ba¡xos. Nesta ocasiäo, a implantaçäo de disposit¡vos para a drenagem e as condiçöes

de permeabilidade dos terrenos nem sempre eram as ma¡ores preocupaçoes. A partir da década de

60, a implantaçåo de aterros ëm terrenos secos, topograficamente elevados, com áreas maiores e

impermeabil¡zaçäo de base natural ou artif¡cial tornou-se popular.
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No Brasil, ainda é comum a d¡sposiçåo de resíduos em áreas de fácil acesso, de pequenas

dimensôes e em terrenos baixos- Como exemplos, na Reg¡äo Metropolitana de Såo Paulo, o lixåo

de Carapicuíba - inserido em ant¡gas cavas de exploraçáo de areia na planície de inundaçäo do

Rio Tietê, o lixão de Juquitiba - nas margens do Rio São Lourenço e da BR 116 e o antigo lixåo de

Mogi das Cruzes (hoje denom¡nado de aterro controlado) - instalado sobre antigos portos de are¡a

na margem do Rio Tietê.

É praticamente de consenso geral, entre as referências consuliadas, que a seleção de
sítios é considerada uma das mais difíce¡s e controvertida etapa a ser cumprida no processo de

implantaçåo de um aterro san¡tário, pr¡ncipalmenie pelo fato de ser uma fonte potenc¡al de polu¡çåo

das águas superficiais e subterråneas, e de alto índice de rejeição pela populaSo vizinha.

Na Dinamarca, por exemplo, os aterros sanitários são considerados fontes potenciais

importantes de poluição das águas subterråneas. Os principais problemas em relaÇäo a

implantaçåo de novos aterros sanitários relacionam-se às suas localizaçôes perante o r¡sco de
poluiçåo das águas, e da forte opin¡åo públ¡ca contrária a implantaçåo de aterros circunvizinhos as

suas residências. No meio físico, os principais cr¡térios util¡zados para a seleçáo de sítios referem-

se as condiçôes de exploraçäo da água subterrânea, a classificaçåo das águas superficiais e a
disponibilidade de argila e areia (áreas de empréstimo) para material de cobertura dos resíduos. E

outros critér¡os referentes aos aspectos sócio - econômicos. A aval¡aÉo final dos sít¡os é realizada

através da identificaçäo e valorizaçäo específica de três a quatro sít¡os, antes da dec¡såo f¡nal de

escolha (Christensen, 1 990)-

Davis e Cornwell (1991) apresentam os aspectos principais que devem ser avaliados no

processo de escolha de sítios para aterros sanitários. Com relaçäo ao me¡o físico destacam-se:

estudos hidrogeológicos, aval¡ação do material de coberlura, avaliação de áreas sujeitas a
inundações e ocorrência de áreas úmidas. Recomenda que os sítios näo estejam inser¡dos em

distâncias inferiores de: a) 30 metros de rios b) 160 metros de poços de abastecimento de água

subterrånea c) 65 metros de residências, escolas e parques e d) 3.000 metros das p¡stas de

aeroportos.

Outros aspectos devem ser considerados, destacando-se: oposição públ¡ca, proximidade

com rodovias, limite de velocidade e de carga adm¡ssível das vias de acesso, capacidade das

pontes de acesso, condições de tráfego, ocorrência de congestionamentos, distânc¡a e tempo

médio de percurso, zoneamento urbano, ocorrência de patrimônios históricos e de espécies em

extinçåo.

Qasim e Chiang (1994) enfatizam que devem ser evitadas as áreas que necessitam de

soluçðes de engenhar¡a complexas, as áreas de recarga de aqùiferos, as zonas

pantanosas/encharcadas e as planíc¡es de inundação. Recomendam a implantaçäo em terrenos

com baixa permeabilidade, baixas condiçöes de umidade e que os poços de captaçäo de água

subterrânea estejam inseridos a montante do aterro.
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O'Leary et.al.(1986), Pfeffer (1992) e Tchobanoglous et-al.(1993) correlacionam diversos

fatores a serem considerados na escolha de sítios para aterlos san¡{ár¡os e seus respect¡vo grau de

l¡mitação, apresentados na tabela 2.9.

fatores

Deoliviclõde do terreno

Subslrato ì are¡a limpa/grauvacas

Profundìdade da rocha I arg¡la > 3 metros

Iipo dê rocha/substrato I rocha lraturada
Profunclidade do N.A. i .3 metros

o Poço de água ì < 91 metros
(l Plan¡cie de ìnundaçäo < 9l mekos

$ Riosltagos I .305 meiros

ì Parques < 3o5 melrosô'

Tabela 2.9 - Principais fatores do meio físico e seus respectivos graus de limitação a serem
considerados na escolha de sítios para aterros sanitários. Adaptado de O'Leary et. al. (1986),
Pfeffer (1992) e l"chobanoglous et. al. (1993).

Segundo Lechner (1990), a sele$o de sítios para aterros sanitários na Áustria deve seguir

os seguintes requisitos do meio f ísico:

. formulaçåo dos requisitos hidrogeológicos é de extrema importånc¡a pois nåo há

garantia de que a impermeabilizaçåo de äterros resista a 100% por tempo indefin¡do;

" as condições do solo e da água subter¡ånea devem ser investigadas aié profund¡dades

que possam potencialmente ser afetadas pela ¡nf¡ltraçáo de chorume;

. de modo geral, aterros devem ser local¡zados èm áreas onde a água sulrterrånea nåo é

disponível, nåo é apropr¡ada para consumo humano ou ocorre com volume ìimilado a

uso localì

, deve ser localizada acima da altura máxima do nível da água;

. a área do aterro e seus arredores imediatos devem ter cond¡çöes h¡drogeológicas

constantes;

. o sítio do aterro deve ¡nclu¡r uma área de proteçäo com 300 m de distancia contomando

o aterro;

. aterros sanitários nåo devem ser local¡zados em áreas cársticas nem em terrenos com

impodäntes reservas de água subterrânea no presente ou reservas potenc¡a¡s do futuro;

. aterros näo devem ser localizados em áreas de preservação ambiental.

obs valores or¡g¡nais em

máximo

' tsø

foram convert¡dos para metros segundo a

grau de l¡mitação
moderado

areia/lama

3 - 7,6 metros

arenito

3 a 6 mekos

9'1 a 305 metros

91 a 305 metros

mlnimo
> 30Á

silte

> 7,6 metros

> 7,6 metros
> 305 metros
> 305 metros

> 305 metros
> 305 metros
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De acordo com Cossu e Urbin¡ (1990), as recomendações geológicas e hidrogeológicas
para o planejamento da seleçâo de áreas e ¡mplantaçâo de aterros san¡tários na ltália devem

compreender:

, Estudo geológ¡co geral

- compilaçåo da cartografia geológ¡ca em escala 1:25-000 do local do aterro e de uma

área circunvizinha com um ra¡o de no mín¡mo 5 km.

- preparaçäo de seçöes geológicas de detalhe para visualizar as tendências de fluxo da

água subterrânea, assim como, demarcar setores impermeáveis dentro da área acima

cartografada.

, Estudo hidrogeológica geral

- no mapa supracitado , localizar todos pontos de capataçäo de água superficial e
realizar o mapeamento piezométrico da água subterrânea da área do aterro.

, Estudo geológico de detalhe

- mapeamento geológico 1 :5.000 da área delimitada para o aterro.

- amosiragem mecânica do solo até intercepiar o nível da água.

, Estudo hidrogeológico de detalhe

- instalaçåo de piezômeiros para registrar a variação do nível da água é prever se este

poderá åtingir a base do ater¡"o.

- levantamento de dâdos histór¡cos sobre alturas máximas da supeffíçie piezométr¡ca e

investigaçôes para calcular os limites máximos de enchentes na área do aterro e entorno.

- levantamento da qualidade da água subterrånea a ser obtido durante o estudo

piezométrico.

- ensaios de permeabilidade do terreno em campo e em laborätór¡o.

- confecçåo de mapa de permeabilidade da área escolhida para o futuro aterro.

Na liália é incentivada a locaçáo de sítios em áreas degradadas por mineração, por

proporcionar a recuperaçåo ambiental destas áreas através da disposição de resíduos.

No Brasil, trabalhos mais recentes vem sendo publ¡cados enfatizando os critér¡os para

seleção de áreas para implantaçåo de aterros sanitários, sendo que alguns também citam a análise

de sítios em áreas degradadas pela mineraçåo.

De acordo com o Manual de Gerenciamento lntegrado - Resíduos Municipal

(IPT/CEMPRE, 1995), os estudos de viabil¡zaçåo de áreas para ¡nstalaçåo de aterros sanitários

devem compreender uma seqùência de atividades para a identif¡caçåo e a análise de suas

aptidões. Uma área com caractêristicas físicas adequadas significa menores riscos ac¡ meio
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amb¡ente e a saúde pública. Ass¡m, os trabalhos de viabilização exigem a compatibilização de
vários fatores, buscando-se o equifíbrio entre os aspectos sociais, as alterações do me¡o ambiente
e os custos ¡nerentes do empreendimento. A ponderação dos d¡versos fatores considerados, deve
resultar na classif¡caçåo de áreas selecionadas, segundo as seguintes categorias (Tabela 2.10): 1)

Recomendada: quando pode ser utilizada nas presentes cond¡Ções, atendendo às normas vigentes
com baixo investimento,2) Recornendada com Restrição: quando pode ser utilizada necessitando
medidas complementares de médio investimento; 3) Não Recomendada. quando nåo se

recomenda sua utilizaçâo em funçåo da necessidade de medidas complementares de alto
investimento.

Segundo Tressolti e Consoni (1998), estes critérios devem ¡nd¡car uma primeira orientaçåo,

devendo ser considerados os parämetros geológicos e hidrogeológicos de cada local e sua
influência na migraçåo de contaminantes.

ITENS
ANALISADOS

ùíóâ otir

oisiãnoiá-oo gãiãdór

^"- -- 
--cLAsStFtcAçÃo DEmtals

PiIil"lg 9: ny9l9. uPgnoi ìsggrelro?
Dens¡dade populaciona' i baixa

Zoneamenlo urbano ! Vetor crescjmento mínimo I velor intermediáno
Uso e ocupaçåo das lerras

Valor da Têrra

Ài"itài,áó popüiar

D¡stância aos cL¡rsos de água i > 200 metros

RECOMENDADO

Declividade

: '10 < distância < 20 km

Profundidade do nivel de i

água I

iònduiivioa¿e hidráurrcã do I

subsolo )

Tabela 2-10 - Principais cr¡tér¡os para avaliaçåo prel¡minar de loca¡s para dispos¡çåo de resíduos,
segundo IPT/CEMPRE (1995) e Tressolti e Consoni (1998).

A norma ABNT 13.896/1997 (antiga PN: 603.06-006) que trata de crìtérios para projeto,

implantaçåo e operaçäo de aterros näo perigosos (cons¡derados de classe Il, conforme a NBR

10-004 ), estabelece que o impacto amb¡ental a ser causado pela instalação do aterro seja

minimizado; que a ace¡tação da instalaçåo pela populaçäo seja maximizada; que a área esteja de

acordo com o zoneamento da região; e que o sítio possa ser util¡zado por um longo período de

lempo, necess¡tando apenas de um mínimo de obras para início da operaÉo. Justifica que para o

atendimento das diretrizes acima, diversas consideraçöes técnicas deverão ser abordadas, tais

como;

sem restriçöes no zoneamento urbano

RECOMENDADO
coM RESTRTçOES

áreas devolutas.or¡ p9u9o uùlizadag

baixo i ¡nédio

1 ?91! .

3 metros

lo € cm/s - deseiável

l9 ?llo9,. i 94éll9 d9 9rsáo ambiental
>20km

< 500 metros

< 200 metros - com aprovaçåo do órgão ambíental fesponsável

NÃo REcoMENDAoo

alta
unicãoês ó.-conJerváóào

lþIls ç!{t-4-14? Þ. 40 U4tcitttFqae

5,0x105cm/s

ocupáção intensa

alto

inace'tável

>5x10-5cm/s
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" Topografia do terreno: classificado como fator determinante para a escolha do método

construtivo do aterro. Recomenda-se locais com declividade superiot å 1% e ¡nferior a 30%.

^ Geologia e cobeñura supeíicial : refere-se como aspectos importantes na determinaçäo da

capac¡dade de depuraçåo do solo e da vêlocidade de inf¡ltraçäo dos poluentes. Cons¡dera-se

desejável a existência, de um depósito natural extenso e homogêneo de maieriais com

coef¡ciente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma zona nåo saturada com espessura

superior a 3,0 metros.

. Recursos hídricos'. deve ser aval¡ada a possível influència do aterro na qualidade e no uso das

águas supefficiais e subterräneas próximas, Recomenda-se que o aterro deve estar localizado a
uma diståncia mínima de 200 metros de qualquer coleção hídrica ou curso de água. A muclança

desta diståncia pode ser permitida pelo orgäo esiadual de controle da poluiçâo ambiental.

Além dos aspectos físicos, diversos fatores foram levantados para consideraÉo, tais

como: condiçöes de acesso, tamanho disponível e vida útil da área, viabilidade econômica do

empreendimento e diståncia mínima de núcleos habitacionais.

No que se refere ao tamanho e v¡da útil, é recomendada a construção de aterros em áreas

que possuam vida útil superior a 10 (dez) anos-

Quanto a d¡stânc¡a de núcleos habitacionais é recomendada gue se.la super¡or a 500

metros.

A norma menciona que obrigatoriamente, em qualquer caso de escolha de área, os

seguintes critérios devem se¡' considerados:

, a implantaçáo de aierros náo deve ser executada em áreas sujeitas a inundações, em períodos

de recorrência de 100 anos;

, a superfície inferior do ãierro e o nível mais allo do lençol freático deve ser constituído por uma

camada natural de solo insaturado de 1,50 metros- Ressalta que o nível de água deve ser

medido durante a época de maior precipitaçåo pluviométrica da regiåo;

,' aterro deve ser executado em áreas onde haja predominåncia no subsolo de material com

coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10-5 cm/s. Esi¡pula que a permeabilidade do

subsolo pode var¡ar de acordo com o cr¡tér¡o adotado pelo OCA. Esta mudança pode vir a
ocofrer de acordo com o tipo de resíduo e as cond¡çöes hidrogeolégicas do locâ|. Ressaltä que

o valor da permeab¡lidade não pode exceder a 10-4cmls.

Como exemplo de cr¡tér¡os ut¡l¡zådos para avaliar o potencial de áreas para uso como

aterros sanitários, cita-se o estudo realizado pela H¡csan/Etep (1994), que correlaciona os princ¡pa¡s

compartimentos geológicos-geomorfológicos com características hidrogeológicas e geotécnicas

para avaliar os terrenos da RMSP visando a disposiçåo de resíduos, conforme é sintetizado na

tabela 2.11 .
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HIDROGEOLOGIA
COMPARTIMENTO

GEOLóG|CO E potenciat vulnerabjlidade
GEOMORFOLOGICO hidrogeotógico do aqijifero

Sed¡mentos aluvionares
quaternários {aroi¡as. areias
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---- baiYo

PLANiCIES ALUVIONARFS

Sedimentos terciários da
Formação Sâo Pau¡o
(arenitos, siltitos e argilitos)
COLINAS E IVIORROTES

Granitos, m¡gmatitos e
gna¡sses.
IVIORROTES, MORROS E

SERRAS

Fi¡itos, xistos, micaxistos.
PREDO¡illNAlvl ¡,iloRROS e
SERRAS

Anf¡bolitos
IVIORROS e SERRAS

Calcários e mármores
COLINAS e MORtloS

muno alto

muito alta

média

adeouabi¡idadEcaDactoaoe oe, Þara m¿teflaldesupofie qo soro

GEOTECNIA

barxa

alta

necessidade
de compactaçâo
do solo superficial

alta (solo supedicial
compactado)

baixa (solo de
alteração)

alta (solo superficial
compaclado),

média (solo de
afteração)

alta, quando
compactado.

Tabela 2.11- Potèncialidådê relat¡vå dos compårtimentos na RMSP påra d¡sposiçåo finâl
de residuos. Adaptado de Hicsan-Ëtep (1994)

POTENCIAL
PARA USO

COMO ATERRO
SANITÁRIO

¡naciequado

mL¡ìto baixo mu¡to baixo

relalivemente
aoeouado' tåvorâvet

adequado (solo
superfic¡al)

pouco favorável
¡nadequado (solo

de alleraçáo)

mujto po!rco
favorável

muito alta

adequado

adequado

favorável

muito favorável

desfavorávelinadequado
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Selecão de sitios v¡sendo e imnlantecão de aterros sanitários rom bese em crité¡los acofuíoìcos ocomorfolóo¡.os e hidrolóøiro<

3.0 ESTUDO DE CASOS

O principal objetivo do estudo de casos é exemplificar e discutir o estaþelecimento de

critérios físicos adotados no processo de escolha de sítios para a implantaçåo de atenos sanitários.

Foram escolhidos os municípios de Juiz de Fora (Minas Gerais) e llhéus (Bahia) pelo fato

da autora da presente dissertaçäo ter participado dos trabalhos relativos ao meio físico durante o

processo selet¡vo das áreas para aterro sanitário destes municípios.

Conforme citado anteriormente, o Município de São Paulo foi escolhido por tratar-se de um

aterro sanitário que sofreu processo seletivo de áreas.

3.1 Município de Juiz de Fora

3.1.1 Garacterização geral do municíp¡o de Juiz de Fora/MG

O município de Juiz de Fora situa-se na porçåo SSE do Estado de Minas Gerais, próximo a

divisa com o Estado do Rio de Janeiro, na regiåo conhecida como Zona da Mata. Abrange uma

área de aproximadamente 1.4U km2, limitada pelos municípios de Lima Duarte, Pedro Teixeira,

Bias Fortes, Santos Dumont, Ewbank da Câmara, Piau, Bicas, Piqueri, Santana do Deserto, Matias

Barbosa, Rio Preto, Belmiro Braga, Coronel Pacheco e Chácara. As principais vias de acesso såo

as rodovias federais BR - 040 (Rio de Janeiro - Belo Horizonte) e BR - 267 (Juiz de Fora -

Caxambú) (figura 3.1).

Mat¡a Când¡de B do Nasrimento

55 km 1sw

---
Figura 3.1 - Localizaçäo geral do município de Juiz de Fora (MG)

Dlssehcão de Mestrado



Selecão de sítios v¡sando a lmplanbção de aterros senitárlos com base em critédos aeokiaicos, oeomorfohíotcos e hidrolóoicos

Nos primórdios de sua origem, a atividade econômica predominante era a produçåo de

café, que depois, foi substituída pelo desenvolvimento da pecuária leiteira e, por conseqüência, da

indústria de laticínios. Em tempos ma¡s recentes teve seu parque industrial incrementado,

recebendo por isso, o antigo cognome de "Manchester Mineira". Este parque, embora diversificado,

tem como setor predominante o têxtil, a indústria mecânica, a indústria automobilística e o

beneficiamento de produtos alimentícios (foto '1).

Em 1995, a população urbana era de 424.479 habitantes (http:// www.¡bge.qov), que

gerava, aproximadamente, 260 toneladas/dia de resíduos urbanos compostos essencialmente por

matéria orgânica (66%), papel/papeläo(14,5o/o), plástico (11,5o/o) e metais (3%) (Demlurb/Equipe

Umah, 1995) - Tabela 2.1 -pag.7.

Foto 1 - Vista parcial da mancha urbana do municÍpio de Juiz de Fora. Nofa-se
a região da planície do Rio Paraibuna densamente ocupada. No fundo, ocupação
sequindo em direcão ao domínio dos morros e morrotes.

3.1.1.1Geologia

A geologia do mun¡cípio é caracterizada por rochas metassedimentares e

ortometamórficas de alto grau e idade proterozóica média. Predominam rochas charnockíticas (para

e ortognaisses, milonitos e migmatitos) associadas ao Complexo Juiz de Fora (Oliveira, 1980) no

setor oriental. Na porção centro-ocidental do município, predominam rochas do Grupo Andrelândia

compostas por xistos, gnaisses e quartzitos (Fonseca, 1979).

O mapeamento geológico mais recente deve-se a Nogueira (1999), real¡zado na escala de

1:50.000 e integrado em 1:100.000 (Figura 3.2). Este autor apresenta uma compartimentação

tectÔnica e litológica do município, onde o setor noroeste é ocupado pelo Domínio Tectônico

Andrelåndia (DTA) e o setor sudeste pelo Domínio Tectônico Juiz de Fora (DTJF). O DTA é
composto por hornblenda gnaisses migmatíticos, sillimanita-biotita gnaisses com muscovita

Maila Cândldã 8. do Na<rimenfa D ¡s< P tta. ãô d e Mestra do
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quartz¡tos e anfibolitos. O DTJF, separado do DTA por uma importante zona de cisalhamento de

baixo angulo, é composto por granada-biotita gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses com

intercalaçóes de quartzitos, calcossilicáticas, anfibolitos, gran¡tóides e charnokitos. Ambos domínios

såo marcados pelo imbricamento de cunhas tectônicas associadas a falhas de empurråo, onde a
estrutura principal é o bandamento gná¡ssico e a xistosidade.

3.1.1.2 Geomorfologia

O município insere-se na unidade geomorfológica dos Planaltos Cristalinos Rebaixados

(DNPM 1976), com altitudes médias entre 800 a 900 metros, e declividade das vertentes bastante

variada, em média de 12 a 5O o/o.

O relevo predominante é do tipo "mar-de-morros" ou "meias-laranjas", que é caracterizado

por apresentar vertentes convexas e declividades entre 12 a 3}o/o. Os vales såo

predominantemente planos e alargados, devido a baixa energia de transporte dos rios, que

originam planícies alveolares, pelo acúmulo de dedritos proveniente das vertentes.

As planícies mais desenvolvidas eståo inseridas ao longo do Rio do Peixe, Paraibuna e da

Represa Dr. Joåo Penido. As áreas com encostas de maiores declividades ocorrem

predominantemente a Oeste (Sena da Saudade) e, dispersas, a Sul e Leste do município.

3.1. 1.3 Cobertura Superficial

Regionalmente a cobertura superficial apresenta espessura extremamente variada. São

comuns a presença de afloramentos rochosos e regolito com até cerca de 50 metros de espessura,

com grandes matacöes e maciços tipo "påo-de-açúcaÍ', gerados por esfoliaçåo esferoídal (foto 2).

Merle Cândldã 8. do Nesclmênto

Foto 2 - Corle na rodovia BR 267 próximo a mancha urbana de Juiz de Fora (MG).

Relevo de monotes e morros arredondados com manto intempérico de espessura
extremamønte variável e orandes matacões e macicos de esfoliacão esferoidal.

Dlsscrtdcão de Mestrado
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De acordo com Radambras¡l (1983), os solos que ocorrem na regiáo são cambissolos
distróficos, com associaçóes de solos litólicos distróficos e latossolo vermelho-amarelo d¡stróflco,
predomrnante.

Os cambissolos såo pouco profundos, textura média, arenosos e muito susceptível a
erosåo laminar. A Noroeste do municíp¡o é comum a presença de Latossolo Vermelho - Amarelo,
de texturå, areno - argilosa, relativamente menos susceptível a fenömenos de erosåo, e mais
susceptível a escoffegamentos do tipo cor¡ida de massa.

3.1.1.4 Drenagem superficial

A rede de drenagem superficial é densa e de padråo predominantemente dendrítico,
pertencente à bacia hidrográf¡ca do Paraíba do Sul.

O principal rio em exlensåo e volume que ¡ntercepta o município é o Rio Paraibuna,

afluente do Rio Paraíba do Sul. Pertence a classe 1, no trecho de sua nascente até a barragem de

Chapéu D' Uvas, de classe 2, no trecho da barragem de Chapéu D' Uvas até a sua foz no Rio

Paraíba do Sul. Na bacia h¡drográf¡ca desie rio há o Decreto Federal n' 87.561, de 13/09/82 que

dispöe sobre as medidas para sua recuperaçåo ê proteçåo ambiental (Datalegis e Fundação SOS

Mata Atlåntica, 1996).

Seus principais afluentes na margem d¡reita sáo o Rio do Peixe e o Córrego Såo Pedro, na

esquerda, o Córrego dos Burros e o Rio Cágado.

3.1.1.5 Cl¡ma

De acordo com a class¡ficaçáo de Köppen, o clima predominante na regiäo é do tipo Cwb

Mesotérmico Úmido. É caracterizado pela ocorrência de ve¡óes brandos e invernos secos. A
temperatura méd¡a na regiäo oscila entre 18 - 20"C. O reg¡me pluviométrico é marcado por chuvas

de verão e inverno seco. As chuvas predominam no período de ouiubro a março, com maior índ¡ce

pluviométrico em dezemt¡rc¡, chegando a exceder 300 mm (lNM, 1995).

3.J.1.6 Cobertura Vegetål

A cobertura vegetal pr¡m¡tiva que caracter¡zava a reg¡ão, denominada de Zona da Mata,

prat¡camente não existe ma¡s. Nos trechos serranos há poucos remanescentes de vegetação.



3.'1"2 Processo de seleção de áreas para o aterro sanitário em Juiz de Fora {MG)

3.1.2.1 l-listérico da pesquisa de sítios no município

Os primeiros estudos para pesqursa de áreas foram iniciados pela Secretar¡a de
Planejamento da Prefeitura Municipal em 1986. Na ocasiåo, o l¡xo domiciliar, hospitalar e parcela do

lixo industrial era depositado em lixâo, inserido no fundo de um pequeno vale de um afluenie do Rio

Para¡buna, próximo a mancha urbana (porção Noroeste). A ação de catadores, o comprometimento
da qualidade das águas, a presença de criaçöes de suínos e aves no local fizeram com que a
prefeitura munic¡pal pesquisasse novos sítios para a implantaçäo de um aterro sanitár¡o.

Ësla pesqu¡sa resultou na del¡mitagäo de nove sít¡os de interesse, rnseridos nas sub-bacias

dos córregos lgrejinha, Humaitá e Te¡xeira Prata. Dentre estes, somente um sítio foi classificado
com aptidäo boa, denominado de Matias Barbosa. O sítio situa-se a 7 Km a montante da cidade

homônima, e fo¡ destinado para receber os resíduos urbanos gerados na época,

Ëm 1991 , após 5 ånos da realização do pr¡me¡ro estudo, as péssimas condiçöes

amb¡entais do sítio Matias Barbosa, cuja disposiçåo continuava sendo na forma de lixåo, fez com

que a prefe¡tura mun¡cipal novamente retomasse os estudos para a aquisiçäo de um novo sítio.

Este estudo fo¡ ¡niciado com a análise de um sítio situado no divisor de águas do Córrego

lgrejinha e Ribeiråo Espirito Santo. As sondagens realizadas mostraram que se tratava de um

substrato essencialmente arenoso. A alta permeabilidade do terreno e sua prox¡midade com as

nascentes do Ribeirão Ëspírito Santo (manancial de abastecimento de água de Eenfica)

descartaram o sít¡o como uso para aterros sanitár¡os.

Novas áreas foram pesquisadas em terrenos que näo eram drenados pelas bacias

hidrográficas que compöem os mananc¡ais atlastecedores de água do município (Säo Pedro, Joäo

Penido e Espírito Santo) e nem incidentes em áreas protegidas legalmente (Bacia Hidrográfica do

Rio do Peixe e Reservas Biológicas).

Foram selecionados 06 sítios que situavam-se nas prox¡midades dos bairros Baråo do

Retiro e lgrejinha para invest¡gaçöes mais detalhadas.

Dentre estês, 2 sítios estavam inser¡dos em cavas abandonadas resultantes da extraçäo

de caulim e sa¡bro, sendo descartados por apresentarem nível freático sub - aflorante e barxa

capacidade volumétrica.

Très sítios foram descartados por apresentarem terrenos alagadiços no sopé das

vertentes, e pela suas proximidades com a BR 267. Apresentavam como condicionantes favoráveis.

ausência de matas, proximidade com a Usina de Compostagem, fac¡lidades de acesso, uso rural

das terras, d¡stantes de núcleos habitaciona¡s e conformaçäo topográfica.

O último, situado no Bairro lgrejinha, a NW da mancha urbanä, foi considerado o mais

apropriado para a implantação do aterro. Os mot¡vos que levaram a prêfe¡tura a escolher a área
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foram: inserido fora de áreas de mananciais; proximidade com a Usina de Reciclagem, ausência de

atividade agro-industrial no local e a proximidade com a zona industrial do município. Com relaSo
ao meio físico, foi recomendada a realizaçåo de investigaçöes geológico - geotécnicas para

determinar a viaþilidade técnica - ambiental do terreno para a implantação e operação do aterro

sanitário.

Em 1995, após quatro anos da realizaçäo da última pesquisa de sítios, os resíduos

continuavam sendo lançados no lixäo de Matias Barbosa (foto 3). As péssimas condiçöes sanitárias

e ambientais do local, e certamente a pressåo popular fizeram com que o poder público municipal

contratasse serviços técnicos especializados para a prospecção de sítios para implantar um aterro

sanitário no município.

Foto 3 - Vista geral do lixão Matias Barbosa, área de dtsposþáo dos resíduos municipais e de saúde
gerados por Juiz de Fora. Nofa-se a disposição inadequada dos res/duos.

3.2.1.2 Método utilizado para a seleção de sítios

O início do processo de seleçåo de sítios foi marcado pelo reconhecimento dos diversos

fatores ambientais que pudessem apresentar algum tipo de incompatibilidade com o aterro

sanitário.

Para a realizaçåo desta etapa de trabalho foram consultados os acervos existentes junto

as entidades municipais e estaduais. Dentre os órgåos visitados destacam-se: o lnstituto de

Pesquisa e Planejamento da Prefeitura Municipal/IPPLAN, Departamento Municipal de Limpeza

Urbana/DEMLURB, Companhia de Esgoto, Saneamento e Meio Ambiente/. CESAMA, Fundaçåo

Estadual do Meio Ambiente/FEAM, Empresa de Assistência Técnica e Extensåo Rural/ EMATER.

As áreas consideradas incompatíveis perante a implantação e operaçäo do aterro foram:

as þacias hidrográficas contribuintes dos atuais e futuros mananciais; as áreas verdes tomþadas e

ffirw lvffi$
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de interesse mltnicipal, a mancha urbana e de expansäo urbana, as captaçöes de água superficiais
e subterrâneas, área de proteçåo mil¡tar (Área do Ëxército) e tje cinturão - verde (Figura 3.3).

As bacias hidrográficas contr¡buintes dos atuais manancia¡s de abastecimento mun¡cipal
compreenderam : Represa Dr_ João Penido, Represa de São Pedro, da Represa poço D'Antas e do
Ribeiráo Espírito Santo). As bacias estratég¡cas para abastecimento futuro de água : Rio do Peixe
e do Ribeiråo do Esiiva.

As áreas verdes: Área de Proteçåo Ambiental da Mata do Krambeck, Reserva Biológica
Municipal de santa cåndida, Parque Municipal da Lajinha, Morro do lmperador, parque Halfeld,
Parque Municipal do Museu Mariano Procópio , Bosque do Bairu e Mata da Fazenda da Floresta.

Foram consideradas também como áreas rest[¡tivas: a Fazenda do Exército (área

instiiucional¡zada de segurança do exérc¡to), Áreas de c¡nturåo Verde (responsáveis pelo

abastecimento de aproximadamente 30% das hortaliças consum¡das no município), zonas de
captações de água subterrânea (¡nsign¡ficaiiva), e o vetor de expansäo urbana do município.

Como resultado desta etapa de trabalho foi elaborado um mapa, que foi denominado de
Áreas com Restriçöes para Aterros Sanitár¡os, sobre o qual delimitou - se na escala 1:50.000 os

diversos fatores ambienta¡s incompaiíveis com o aterro,

Posteriormente, com o objetivo de nåo estender a pesquisa para locais muito distantes da
porçåo urbanizada do municípìo, foi esiipulada uma área compreendida num raio de 20 km a parfir

do centro geométrico gerador de resíduos (considerado o cruzamento das avenidas Brasil e Rio

Branco - no centro da cidade), como sendo a área economicamente viável para a operação do
aterlo san¡tário.

A área máxima estipulada para pesquisa foi sobreposia as áreas com restrição. Como

resultado da exclusäo das áreas conr restriçöes e daquelas que ultrapassavarn o llmiie de 20 km,

obteve-se zonas remanescentes para pesquisa.

As zonas remanescentes foram anal¡sadas através de fotografias aéreas na escala 1:

10.000 de I 983 e bases topográf¡cas 1 : 50.000.

A anál¡se de foiografias aéreas cons¡stiu na interpretaçåo da morfologia dos terrenos, a
declividade das vertentes e das feiçöes geológicas (principalmente estruturas rúpteis) presentes.

Foram änalisados a coberlura vegetal e as condições de acesso em geral. Como subsídio de

avaliaçåo destas zonas foram considerados os critér¡os fís¡cos recomendados pela Norma ABNT

13.89611997 (antiga PN: 603.06-006) " Aterros de Resíduos Nâo perigosos - Cr¡tér¡os para Projeto,

lmplantação e Operaçåo".

Com isso, foram delim¡tadas très reg¡ões que se mostraram favoráveis à implantação do
aterro (Figura 3.3 - pag. 40). Estas regiöes foram denominadas de:

ÁREA DO IGREJINHA - ¡nserida na micro bacia hidrográfica do Córrego lgrejinha, afluente

da margem d¡reita do Rio Paraibuna;



AREA DA FAZENDA LIMEIRA - inser¡da entre o Córrego dos Burros e o da Aldeia,

afluentes da margem esquerda do Río Paraibuna;

ÁnEn SÃO FIDELIS - situada a Sudeste da mancha urbana, entre as bacias do R¡o

Marmelo e o Córrego Caetés, afluentes do R¡o Para¡buna.

Nas três macro - regiöes foram ideniificados 7 sítios que estavam inseridos em altos

topográficos e apresentavam feiçöes de anfiteatros com vertentes de declividade moderäda.

Aparentemente näo tinham ocupação urbana significat¡va e eram relat¡vamente drstantes de cursos

de água ma¡ores.

A parfir do reconhec¡mento dos sete sítios foram reälizadas ìnvestìgações de campo. Em

relaçåo ao meio físico, as observaçôes foram essencialmente voltadas a mofologia dos terrenos,

doclividade das vertentes, caracterização da cobedura de solo, análise dos afloramentos rochosos,

presença de nascentes de água, cômportamento do escoåmento das águas superfrciais, dimensão

da área pam receb¡mento dos resíduos, e disponibilidade de materiais de empréstimo para

cobertura e impermeabilizaçáo da base.

No meio antrópico, uso e ocupação do solo, distânc¡a de núcleos urbanos, e condiçöes de

acesso foram consideradas. No biótico, rêspeitou-se principalmente a presença de matas.

Após as invest¡gaÇões de carflpo alguns sítios foram excluídos. Nos sítios indicadûs Õóffiû

favoráveis, foram realizadas investigações de ci¡mpo mais detalhadas para subsidiar a escolha

final.

Finalmente, na área escolhida foram realizados estudos geológico - geotécnicos. Os

estudos geológicos consist¡râm na realização de um mapeamento lito - estrutural, afloramentos

rochosos da área com o objetivo de ¡dentificar â distribuição geométrica e natureza das

descontinuidades do embasamento rochoso, juntamente com a análise do relevo e do escoamento

superficial, que permitiram esboçar o sisiema eie circulaçåo da água subterränea na área. As

investigaçöes geotécnicas foram executadas através de sondagens à trado e a percussão, abertura

de tr¡ncheiras com coleta de amostras. Ëoram real¡zados ensaios laboratoriais de permeabil¡dade

em amostras deformadas e indeformadas, ensaios de compacta@o (Proctor Normal), e de

granulomêtriä completa.

3.1.2"3 Principais características das regiões analisadas

Área do lgrejinha

Abrange os terrenÕs inseridos a parlir Ça margem direita do córrego homônimo e da

margem esquerda da BR 267 (sentido L¡mâ Duafte). A margem esquerda do córrego foi

descartada, devido a proximidade com o div¡sor de águas da Bacia Hidrográfica do Ribeiráo
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Selecão de sílios visando ã ìt¡plant¿cão de âterros îãnÌtirìes côm bate ent cf¡tétios 999!þq!!qù

Espírito Santo. A margem direita da rodovia também foi descaltada por estar inser¡da no vetor

máximo de expansão urbana do município.

A macro - região apresenta como fatores favoráveis à implantação do ateno: proximidade

com a us¡na de reciclägem e compostagem do município; prox¡midade com a zona industflal do

município; relativamente distante de áreas de mananciais e de núcleos urbanos.

A análise de fotografias aéreas permitiu del¡m¡tar 5 sít¡os denom¡nados de: Sít¡o lgrejinha;

Síiio Fazenda da Serra; Sítio Boa Vista; Sítio Córrego da Serra e Sítio São Luiz.

Após a realização de vistorias em campo, dentre os cinco sitios demarcados através de

fotografias aéreas, somente o Sítio lgrej¡nhå fo¡ escolh¡do para investigaçóes futuras mais

detalhadas. Os sítios Fazenda da Seffa, Boa Vista e Córrego da Sorra foram descaftados por

estarem circundados por diversos sítios, chácaras e moradias não identificadas nas fotos aéreas

disponiveis. A possÍvel implantaçåo de aterro nestas áreas ocasionariå a esta populaçåo vários

Ìncômodos, tanto pela implantaçâo como pela operação do aterro, o que geraria manifestações

contrárias da própria populaçåo e de entidades ambientalistas. Além destes aspectos, foram

cons¡derados: o alto valor de desapropriação dås terras por estárem em área relativamente

adensadas, a proximidade com o Oleoduto da PetÍobrás (Sítio Fazenda Velha), restriçåo da

disponibilidade de áreas de empréstimo e vida útil inferior a'10 anos, sem possibil¡dade de

âmpliaçåû futura (sítios Fazenda da Sena e Boå Vista). As demä¡s cêråcterÍsticäs dos sítros

encontËm-se listadas nê tabela 3.1 - pag. 44.

O fato ocorrido acima mostra como a ausênc¡a de mater¡ais cartográficos e fotográficos

atualizados acabam comprometendo a etapa inicial das investigaçöes, pois as fotografias aéreas da

época indicavam baixo adensamento populacional na regiåo. No caso de Juiz de Fora, as bases

topográficas mais recentes eram de 1976 e as fotografias aráreas de 1983.

Área da Fazenda Limeirå

Na área da Fazenda Limeira foi ¡dentificado somente um síi¡o com cerca de 15 hectares,

inserido nas cabece¡ras de drenagem de um afluente sem denominaçåo (de 1a ordem), tia margem

esquerda do Rio Paraibuna. É limitado a Leste pela bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido

e Fazenda do Exérc¡to, A Oeste, pelo Rio Para¡buna.

A principal via de acesso é pela BR 040, sentido Ewbank da Câmara e o secundário, por

estrada vicinal nâo pavimentada com cerca de 500 metros de extensåo.

Esta inserido sobre três amplos anfiteatros separados, com fundos planos, onde dois eståo

inser¡dos na margem esquerda e um, nä margem direita do afluente (foto âérea e fotûs 5 a 7)- As

distânc¡âs entre as cåbeceirâs de drenagem e o Rio Paraibuna var¡am entre 300 a 1000 metros.

ttaì¿ Cândida B. do Nas.inento 4t



AREA FAZENDA LIMEIRA

Foto 5 - Vista geral dos
anf¡teatros em cabeceira
de drenagem.

Foto 7 - Detalhe do amplo anfiteatro
em cabeceira de drenagem com
vertentes de inclinaçåo moderada.

Foto 6 - Msta doé vales com fundo
plano (vales de agradação) tlpicos
da regiåo.
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Vista aérea da Fazenda Limeira

Foto 4 - Vista geral do relevo
da área Fazenda Limeira.
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De acordo com Nogueira (1999), o substrato geológico é formado por rochas do Grupo

Andrelândia, compostas por silliman¡ta-biotita gna¡sse e muscov¡ta quartz¡to com ¡ntercalações de

rochas ígneas máf¡cas e félsicas (Figura 3.2 - pag.34).

O sítio está s¡tuado a 14 km do centro gerador de resÍduos e 1 km do núcleo urbano mais

próximo. A cobertura vegetal é dada por gramíneas que såo utilizadas para a pastagem das 70

cabeças de gado ex¡stentes na fazenda (foto 4 - pag.42).

Com relaçåo ao sít¡o da Fazenda Limeira, concluiu-se que ele tanrbém era favorável a

implantação do atèffû poi' estar relat¡vamente isolado de âglomerâdos urbanrs, apresentava vida

útil superior a 10 anos, boas condiçöes de acesso e disponibilidade de áreas de empréstimo.

Contrar¡amente, apresentava anfiteatros separados (o que geraria maior custo dè implantação) e a

sua proximidade com o Rio Paraibuna (cerca de 300 metros).

Área São Fidelis

Na área Sáo Fidèlìs situada a Sudeste da mancha urbana do mun¡cípir foram identifrcados

três sitios para aterros. A principal via de acesso é pela BR 267.

Ësta inserida no compartimento topográfico que apregenta o relevo mais acidentado do

município, onde as declividades das veftentes variam tJe moderada ä ålta. O substrato geológico é

de rochas peftencentes ao Domínio Juiz de Fora, compostas por gran¡tó¡des, rnetassed¡mentos e

gnaisses (Nogueira, 1999).

A regiåo como um todo e a mancha urbana do municípìo säo interligadas un¡camente pela

BR 267, e neste segmento äpresenta cerca de 9 km de trechos bastantes sinuosos, em rampas de

declive e pistas estreitas, não apropriado ao tráfego de cargas pesadas

A área como um todo foi descartada para ¡nvestigaçöes mais detalhadas por. ãpresentar

péssimas condições de acesso, declividade das vertentes moderadas a altas, distante da Us¡na de

Reciclagem; local¡zar-se d¡stante da área de vetor máx¡mo de expansäo urbana (porçåo Notte da

Cidade)
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3.1 .2.4 Seleção final do sít¡o

Dentre os sete sít¡os anal¡sados, somente o Sít¡o Fazenda Limeira e o Sítio lgrejinha

apresentaram aptidåo para a locação do aterro sanitário.

O sítio Fazenda Limeira foi excluído para a realizaçåo de investigaçõe$ geolóOico -

gèotricnicas mais detalhadas. A justificativa atribuída para a exclusåo foi pelo elevado cLrstÕ de

implantaçåo do aterro (pela incidência de anfiteatros separados) e pela sua proximidade com o Rio

Faraibuna (que varia de 300 a 1000 metros).

As condi@es geomorfológicas, geológicas e hidrológicas aparentemente são favoráveis à

implantaçäo de ateros. Discorda-se aqui da just¡f¡cativa atr¡buída para a exclusão dâ área pelo

elevado custo da obra, uma vez que as investigações geológico - geotécnicas nåo foram

aprofundadas, como também nåo fo¡ realizado o estudo de viabilidade econômica do

emprêendimento em áreas alfernativas, no caso, da área da Fazenda Limeira.

Diante do exposto, o Sít¡o lgrej¡nha fo¡ o que apresentou aptidåo mais adequâda para a

implantaçåo do ateno e este foi objeto de investigaçöes geológico - geotécn¡cas mais detalhadas

para a confirmação de sua aptidão e consolida¡ sua escolha.

3.1.3 Çaracterização física dr sítio lgrejinha

O diagnóstico do meio físico realizado no sítio abrangeu os seguintes temas:

geomorfologia, geologia e cobertura superficial do solo.

A área é utilizada para pastagem e plantio de milho. A vegetaçåo praticamente inexiste,

com exceçäo das partes mais elevadas, no limite da bacia (foto aérea e fotos B a 13).

O sítio situa-se na c¿beceira de drenagem de um tr¡butário (sem denominaçåo) då margern

direita do Córrego lgrejinha. O local para disposição é caracter¡zado por apresentar anfiteatros

2,0
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Selecão de silos visendg ¿ imp_lø¡âção de aÞ¡ras sanitários com baæ em criÉrios oeokíolcos. aeomo¡fokíoicos e hidrolóstcos

SITIO IGREJINHA

Foto I - Vale aberto com fundo plano adjacente ao sftio lgrejinha
Foto I - Anfiteatro do sltio lgreiinha selecionado para o ateno. Notar
a incl¡naçåo moderada das vertentes e a grande årå" oo anfrlealro.

Foto 10 - Visla frontal do anfrtealro
selecionado para o ate4o do sftio
lgrejlnha.

Foto 11 - Relevo de

arredondados com amplos anfiteatfos

em cabeceiras de drenagens na área

do sitio lgrejinha.

Foto 13 - Vista do tipo de ocupaçåo
do vale do sitio lgrejinha.

Foto 12 - Vista Parcial da área de

empréstimo do atero sítio lgrejinha'

Vista aérea do Sítio lgrejinha

Mzrìa 1ân¡lì¡12 Ft ¿â N'.r¡ñpntô Dtsscþcão dcÅCûAtlo



Selecão de sit¡os visando a lmolanbcão de aterros sanltárlos com base em critérios oeolóolcos. aeomorfolóolcos e hidrolóolcos

interligados de diferentes dimensÕes, totalizando um área de aproximadamente 18 hectares.

A interligação destes anfiteatros se dá através de morros de maiores ampl¡tudes,

favorecendo com isso a aquisiçåo de áreas de empréstimo nas proximidades (foto 12). Na parte

inferior há um pequeno córrego, de pequen a vazäo.

Geologia estrutural

Com o objetivo de identificar o condicionamento estrutural do relevo, da cobertura

pedológica e do aqüífero, procedeu-se o mapeamento lito-estrutural dos afloramentos rochosos da

área, assim como, a análise da geometria de feiçöes de relevo e da rede de drenagem em carta

topográfica e fotografias aéreas. Através deste mapeamento lito-estrutural e análise

geomorfológica, apresenta-se um modelo de gênese do relevo e comportamento hidrogeológico da

água subterrånea.

. Estruturas geológicas identificadas

Bandamento Composícional e Foliação Milonítica

A superfície estrutural (descontinuidade) mais importante na área, do ponto de vista da

freqüência e penetratividade é o bandamento composicional (bandamento gnáissico) paralelo à

foliaçåo milonítica. Macroscopicamente estas superfícies såo notadas pela alternåncia rítmica de

leitos leucocráticos (predominåncia de quartzo e feldspatos), mesocráticos (feldspatos, quartzo,

piroxênios e biotita em porcentagens semelhantes) e melanocráticos (predominåncia de biotita e

hornblenda). O contato entre estas bandas é freqüentemente gradativo. A espessura destas bandas

é desde milimétrica a decimétrica, raramente métrica, com maior incidência de leitos entre 5 e 20

cm. Estas superfícies exibem grande continuidade lateral e variaçåo na espessura em funçåo de

estiramento e þoudinagem (foto 14).

Foto 14 -Margem esquerda do Córrego lgrejinha, nas proximidades da área selecionada.

Afloramento exibindo as fraturas de cisalhamento dítctil-rítptil inclinadas obliquamente a

foto e o bandamento gnáissico sub-horizontal .
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Associa-se a origem desta foliaçåo milonítica a um intenso processo de transposiçåo

tectônica com dobramento isoclinal e cisalhamento dúctil, o que levou à paralelização entre

xistosidade e bandamento, ao est¡ramento e boudinagem dos leitos composicionais, imprimindo um

intenso ¡mbr¡camento tectôn¡co de rochas granulíticas oftoderivadas e supracrustais

(metassed¡mentos) de alto grau metamóffico, característ¡ca regional do Complexo Juiz de Fora

(Heilbron, 1993). A presençå de dobrãs intiafol¡äis isoclinais a s¡milares, com chameiras cônicas,

planos ax¡ais paralelos ao bandamento composicional e mergulhos entre 20 e 40" para SE,

ev¡denciam a presença de grandes dobÍas recumbentes, associadas à transposiÇåo e cisalhamento

dúctil com vergência para NW e com e¡xos de baixo mergulho para NE e SW (figura 3.4) A
orientaçåo geral do bandamento composicional e foliaçåo milonítica na área lgrejinha possui

direções entre N30-70E e mergulhos de loo a 40' para SE, indicando a ondulaçåo destas

superfícies (figura 3.4).
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Figura 3.4 - Projeçäo estereográf¡ca das medidas estruturais do sítio lgrejinha

Sr'sferra d ë F ratu ra m e nt o

De modo geral, a área investigada apresenta baixa incidència de estruturas disruptívas

superimpostês às foliaçöes metamórf¡cas ac¡ma descritas. ldent¡ficou-se os seguintes conjuntos de

frâturas ( tabela 3.2 - pag. 49) que compöem o sistema de fraturamento dos gna¡sses m¡loníticos da

área (a classificaçåo de fraturas segue a nomenclatura de Ramsay e Huber, f9B7):

^latd 
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Ëste conjunto de descontinuidades representa uma fase de deformaçåo superimposta e

tardia ao desenvolvimento do bandamento gnássico-milon ítico, fato evidenciado pela dobras de

errasto dû bandamento geradas pelo movimento relativo dos blocos adjacentes aos planos de

ruptura. Atribui-se a característica tardia em relaçâo ao dobramento e metamorfismo pelo fato da
presença de micas e preenchimento quartzo-feldspático de grande parte destes planos, formando
freqüentemente zonas de cisalhamento com espessuras centlmétricas a milimétricas, com
ûrientäção desde levemente oblÍquas a iransversa¡s em reiaçåo a foliaçåo princrpal.

Estas fraturas possuem comprimento métrico a decamétrico e espaçamento decamétr¡co.

Sua åtitude geral predomlnanie é N30-5OE 10,45SE, e locâlmente, com mergulhos altos e

moderados para NW (tabela 3.2 e figura 3.4), formando superfícies onduladas, tipicas de fraturas

sigmoidas desenvolvidas tard¡amente em relação ao dobrâmentÕ e trånspos¡çáo dos gnarsses,

concordando com a vergèncìa geral para NW.

Fraturas s¡mples

Ësta categor¡a de fraturãs åpresenta dois conjuntos de orientaçöes preferenciais. Um é

formado por plånos de ruptura com compr¡mento métrico e espaçamento decamétrico, com direÉo
entre NS e N30W e mergulhos sub-verticais (figura 3.4)- O segundo possui direçäo geral N50,60E e

mergulho iambém subvertical, com ocorrência preferencial nas bandas quartzo feldspáticas, onde

forma rupturas de comprimento centimétrico a decimétr¡ca com espaçâmento decimétr¡co_

As fraturâs simples caracter¡zam-se por nåo possuirem preenchimento, o que sugere

origem através de esforços compressivos em nÍvel crustal raso. O controle litológico, as dimensões

reduzidas e a baixa freqüència, imprimem pequena expressividade em área deste tipo de fratura.

Zonas de fraturas s¡mples e prcenchidas

Esta categoria de fraturas representa as estruiuras disruptivas mais ¡mportantes da área em

freqüência e dimensöes. Ocorre na forma de agrupamentos de fraturas simples e preenchidas,

formando zonas fraturadas com espessuras entre alguns centímetros até cerca de 3m. Estas zonas

fraturadas possuem recorrência decamétrica, lnternamente nestas faixas fraturadas, as rupturas

possuem espâçamento cent¡métr¡co e comprimento desde decimétrico a métrico, localmente

decamétrico, formando um padräo escalonado a entrelaÇado. Cerca de 400lo clestas fraturas

apresentam preenchimento com quartzo, caracterizando venulaçóes, com espessuras mil¡métricas,

o que permite associar a gênese destas descontinuidades à esforços trat¡vos em nível raso na

crosta.

Sua atitude geral é N40-45W, ùom mergulhoc sub-vertiúais täntû frära NE como para SW
(tabela 3.2 e figura 3.4).



Selecão de sfrios v¡sando a imDlantdcão de aterros sanitários com base em critérios qeolóq¡cos, qeomoúolóqicos e hidrolóqlcos

bandamento
fraturas de
cisalhamento
dúctil+úptil

eixos de dobras
fraturas simples ** zonas de fraturas intrafoliais ao

bandamento
N31 E i 25SE
N56E / 30SE
N46E i 4OSE
N51 E / 22SE
N21 E / 35SE

N45E / 27SE
N46E / 3OSE
N42E / 48SE
N3OE / 155E
NsOE / 25SE
N45E / 27SE
N3OE / 8NW

N32E i sv

NOlEsv/SE
N24W / SONE

-N61E / SONW
N56E / sv

N44W/80SW
N39Wi75SW
N42W / 85SW
N4OW / 87NE
N46W / sv

s39W / 20'
s41W / f5'
N¿lsE/f O"
N50E/1 5'

OBS: ' conjunto restrito a nlvel mais quartzo feldspático, espaçamento decimétrico "' fraturas méd¡as a longas concentradas em faixas
de 10 a 20 cm de espessura.

Tabela 3.2 Medidas estruturais do Sítio lgrejinha (em relaçåo ao Norte Geográfico)

3.1.3.2 Gondicionamento estrutural da paisagem

Orientação de vales e crr'stas

A distribuiçäo planimétrica de feiçöes de relevo positivas, como eixos maiores de morrotes,

morros e cristas lineares, assim como, de feiçöes de entalhamento, como talvegues lineares, eixos

maiores de vales de fundo plano e ravinamentos, foi obtida para a área investigada e aredores,

sobre a base topográfica 1:50.000 (figura 3.5)
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Figura 3.5 - Mapa de fotolineamentos do
Sítio lgrejinha
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Nota-se duas or¡entações p¡eferencia¡s dos l¡neamentos acima citados (f¡gura 3.6). A
direção predominanie alinha-se entre N40-50W, seguida da concentraçåo a N40-60E.

Alinhamentos menos expressivos ocorrem em torno de NS e próximo a ËW.

Localr Juiz de Forê
Total de ocorrências: B0
Comprimento total: 0,1 233461
Ocorrência máx¡ma em um mesmo interyalo angular de 10'= 11

làmanho máximo em um mesmo ¡ntérya¡o angt¡larde 10" = l1
Valor do clrculo rnáximo = 14,5A772'Â

Figura 3.6 - llistograma de fotol¡neamentos do Sítio lgrejinha. (obs: as feições
lineares representam Iinhas de cristas è fLrndos de vales).

Fsta distribuiçåo de Õr¡entåçÕes de fe¡ções lineãres do relevo ûo¡nc¡de com as direçöes

preferenciais de estruturas planares medidas na regiâo da lgrejinha. Com base nesta associaçåo

geométrica, aliada à observações de campo, atribuÈse a direção preferencial N40-50W ao

intemperismo e entalhamento concentrado ao longo das descontinu¡dades subverticais das zonas

de fraturas simples e prcenchidas, acima descritas. O comprimento maior destas lineaçöes reflete a

extenção maior detectada nas zonas de fraturas a N3O-40W. A concentraçåo de lineamentos entre

N40-60E é associada à erosäo preferencial ao longo de superfícies do bandamenta grássrco e da

foliaçäo milonítica, e secundariamente, sobre fraturas de c¡salhamento dúctil-rúptil, pois estas,

possuem freqüência de ocorr"ència menor, em relaçåo aos planos do bandamento.

Farmação de matacões e rnacíços de esfaliaçãa esferoida/

A pa¡sagem predominante na área investigada é de morros e morrotes com cristas

arredondadas e encostas predom¡nantemente convexas, e cöncavas junto à anfiteatros de

cabece¡ras de drenagem. Esta morfolog¡a reflete um manto de intempe smo com espessura

extremamente variável (desde rocha quase exposta até cerca de 50m), que recobre grandes

matacöes e mac¡ços tipo "pão de açúca/'gerados por esfol¡açâo esfero¡dal (foto 15 - pag. 51). Este

processo de ¡ntemper¡smo possu¡ forte controle estrutural. Os matacões possuem forma genérica

de elipsóides com eixo maior paralelo ao bandamento gnássico. O esquaftejamenio da rocha sã em

matacões é imposto pe¡o reticulado formado principalmente pelas ¡ntersecções entre o bandamento

gnáissico e as zonas de fraturas simples e preenchidas e as fraturas de c¡salhamento dúct¡l-rúptil.

Esta característica morfológica do substrato rochoso cond¡ciona grandes variações laterais

na espessura do manto de ¡ntemperismo. Na área do local proposto pata ¡nstalaçåo do aterro,

4 6 8 10 12 14 14,6 a/' E
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detectou-se uma variaçäo de no mÍnimo entre 6 a 8m de cobertura sÍlt¡co-arg¡losa, com níveis

arenosos e conglomerát¡cos nas proximidades das encostas e de no mín¡mo de 6m de material

predominantemente síltico-argiloso nas encostas. Estas medidas näo devem ser generalizadas

para toda área, em função da provávef grande varíaçåo lateral da espessura da cobertura.

Foto lS, Aspecto típico dos gnalsses da região do sltio lgrejinha com
grandes maciços de esfoliação esferoidal semi-aflorantes.

Modelo de circulação da água subterrânea no Sítio lgrejinha

A identificação da distribuiçåo, geometria e natureza das descontinuidades, juntamente

com a análise do relevo e do escoamento superficial, permite esboçar o s¡stema de circulação da

água subterrânea na área investigada.

Devido a espessa cobertura pedológica sobre os gnaisses, cobertura esta, de composição

desde sÍltico-argilosa a arenosa com pedregulhos e fragmentos cent¡métricos lÍticos, define-se dois

tipos de aqüíferos contrastantes. Um super¡or, com porosidade intergranular, restr¡to ao manto de

intemperismo, e outro inferior, com porosidade de descontinuidades planares (fraturas e superfícies

de bandamento), associado ao gnaisse milonítico (conforme a classificaçäo de aqüiferos de Freeze

e Cherry, 1979).

O aqüífero com porosidade intergranular é caracterizado por uma zona vadosa (ac¡ma do

N.A.) com profundidade estimada em no mínimo de 10 a20m nas proximidades das cristas, e de 7

a 15 nas encostas (com base em perfuraçöes a trado na área e observações em cortes de

encostas ao longo de estradas). Nos fundos dos vales o aqüífero é raso, evidenciado pela presença

de manchas umedecidas, zonas encharcadas e pequenos córregos. Este aqüífero é caracterizado

por horizontes de maior e menor permeabilidade, condicionados pela alternância entre níveis

predominantemente argilosos e arenosos. Esta estratificação da poros¡dade é produto do

intemperismo de leitos ricos em quartzo (níveis arenosos), alternados com leitos

predominantemente micáceos e feldspáticos do gna¡sse original. Estas permeabilidades

Marta Cândida B. do Nasc¡mento D¡ssetbcão de Mestrado 5L
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contrastantes entre níve¡s ao longo da cobeftura pedológica favorece a ocorrència de aqüiferos

suspensos sazonais, com maior incidência no período de chuvas.

O aqüífero fraturado associado aos matacões e maciços de gnaisse subjacentes ao manto

de intemperismû pûssui baixa permeabilidade, restrita à fraturas interconectadas e abertas em

funçåo do alivio de carga. Atribu¡-se baixa permeabilidade ao aqriífero de fraturas no gnaisse da

lgrejinha, devido à ausência de um extensivo sistema de descontinuidades intercÕnectadas e com

abeftura. A porosidade ma¡s desenvolvida deve estar assoc¡ada ão conjunto de fraturas da z<¡na de

fraturas simples acima caracter¡zada, seguida pelas fraturas de cisalhamento dúctil-rúptil. A

circulação de água pelos matacões e maciços rochosos deve seguir as rotas de maior
permeabilidade definídas pelas intersecções entre o bãndâmento gná¡ssico è as fraturas de

c¡salhamento dúctil-rúptil, ass¡m como, com as zonas de fraturas, definindo rotas com d¡reÉo
predominante NE-SW, no pr¡me¡ro caso, e rotas com direçáo NW-SË, no caso das zonas de

fraturas. A circulação de água pela rocha så deve ser bastante reduzida, em função da pequena

extensåo das pr¡ncipa¡s fraturas detectadas. Ëste fâto diminui ä probabilidade da interconecção

entre capilares condicionados pelas rnterseçöes, o que poderia formar longas rotas de maior
permeabilidade acompanhando altemadamente as duas direções de ¡ntersecção acima citadas. A
probabilidade de ocorrência destas rotås é diminuida ainda, devido à cåracierística grãdatìva muito

freqüente entre leitos gnássicos, aliado à interrupçåo lateial destas descont¡nuidades, devido ao
pinçamento tectônico destes. O caráter gradativo entre bandas gnáíssicas elimina a definiçåo de

uma superfície, o que por sua vez, d¡ficulta, ou até ¡mpede, a abertura (descolamento) dos blocos

adjacentes a esta, durante o processo de expansão aliado ao alívio de carga do maciço rochoso ao

sofrer soerguimento e exposição a níveis ¡mtempér¡cos. Esta abertura submiliméirica de

descont¡nu¡dades é fundamentål para dar inicío à instalação da porosidade secundár¡a em mac¡ços

rochosos e do respectivo aqüífero de fraturas. Grande parte das fraturas de cisalhamento dúci¡l-

rúptil também tem sua abertura por expanão impedida, ou d¡f¡cultada, pela presença de
preenchimento quartzo-feldspático e uma zona de c¡salhamento dúciil com recristalizaçáo de

minerais metamórficos ao longo destas, formando contatos gradativos entre os blocos adjacentes.

A consideraçáo sobre a baixa permeabil¡dade do macíço gnáissico, acima exposta, é

suportada pela observaçáo de paredes escavadas em pedreiras nas prox¡midades de Juiz de Fora

(foto 2 - pag. 33), onde em tipo litológico e padrão estrutural semelhänte ao da área da lgrejinha,

notou-se a incidència muito restrita de pontos com surgència de água.

Por último, deve-se notar, que a ocorrènc¡a de fraturas de alívio de cãrga (normalmente

sub-horizontais e de grande área) nos gnaisses da área da lgrejinha, é prat¡camente ausente,

tornando o mâciço gnássico ainda menos recortado por extensas descontinuidades que poderianr

incrementar a porosidade secundária do mâciço.



3.1.3.4 Aspectos geotécnicos

As sondagens (trado e a percussåo) e os ensaios realizados mosfraram que a camada
superficial do sít¡o apresenta uma espessura que varia de 1 a 7 metros, composta por solo de

textura argílo-siltosa corñ areia f¡na.

Ensa¡os de granulometr¡a completa ¡nd¡caram que os solos neste hor¡zonte são constituídos
predom¡nantemente por argila e silte (variando entre 50 a 75o/o) e o restante composto por areia fina
(em média de 20olo) e areia grossa (em média de 5 a l0%). Os ensaios de permeabilidade

real¡zados em amostras ¡ndeformadas e deformadas, extraídas a profundidades de 1,S a 1,9

metros, ¡ndicaram um coeficiente que var¡a entre 1,24 x 10 -3 e 5,9 x10 -5 cm/s respectivamente.

De acordo com Cetesb (1992), os solos que apresentam estes coef¡cientes de
permeabilidade sâo classificados respectivamente como solos com boa drenagem (permeáveis) e

solos de drenagem má (solos menos permeáveis). Portanto, a camada superficial do substrato do

síiio lgrejinha apresenta um compoftamento bastante irregular quanto a sua permeabilidade,

espessura e granulometr¡a.

Os ensaios de SPT mostraram que este hor¡zonte apresenta consistência mole

As características geotécn¡cas ac¡ma apresentadas correspondem aos patámetros típicos

de latossolos conforme Nogam¡ e V¡llabor (1995).

As sondagens a percussåo realizadas nas vertentes do anfiteatro não atingiram o nírrel da

água até 20 metros de profundidade.

3.1.3.5 Conclusões

A área de lgrejinha apresenta baixo índice de ocorrência de estruturas disruptivas. A
descontinuidade mais penetrativa é o bandamento gnáiss¡co assoc¡ado à foliaçåo m¡lonítica. Apesar

desta alta freqüênc¡a de superfícies, sua funçäo hidráulica é reduzida devido à forte tendència de

contatos gradativos entre as bandas. O conjunto de fraturas mais expressivo em dimensöes é

formado pelas zonas de fraturas simples e preenchidas com atitude geral N40-45W subverf¡cal.

lndividualmente estas fraturas possuem dimensöes reduzidas e baixo grau de interconecçåo,

contribuindo pouco com o ¡ncremento da permeabilidade secundária do gnaisse. Considera-se que

o aqüífero fraturado na área investigada possui permeab¡lidade muito reduzida. Desta maneira, a

água subterrånea deve concentrar-se na cobertura pedológica, constituindo o aqüífero mais

importantê na área investigada. Este aqúífero, do t¡po ¡ntergranular, deve apresentar boa

capacidade de filtragem nos le¡tos areno-siltosos. A permeabilidade desta cobertura é muito

variável, com aquíferos suspensos locais e sazonais devido a alternåncia de hor¡zontes sílt¡co-

arg¡losos e areno-siltosos com fragmentos líticos. Ensa¡os revelaram valores de permeabilidade da

cobertura ente 1,24x 10 3 e 5,9 x10 r cm/s. Na época da investigaçäo (outubro, 1995) o nível da

água nas vertentes do anf¡teatro estava aba¡xo de 20 metros de profundidade.
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O relevo da área investigada apresenta forte controle estrutural, onde morros e morrotes
indicam a presença de matacÕes e maciços eliptícos imersos no manto de alteraçåo, o qual exibe

espessuras na área proposta para o futuro aterro, de no mínimo 5 a 8m, estimando-se zonas com
espessuras maiores de cobertura pedológica.

3.2 Município de llhéus, BA

3.2.1 Caracterização geral do município de llhéus

O município de llhéus, inserido na regiäo Sudeste do Estado da Bahia, apresenta uma

área de 1.712 km2 compreendida entre os paralelos de 14" 26' e 15" 07' Sul ; e entre os

meridianos de 39"02'e 39"30'Oeste (figura 3.7).

É Oel¡mitaOo a Leste pelo Oceano Atlântico (entre a toz do Córrego Sergi/Norte, e Rio

Acuípe/Sul) (foto 16); a Sul pelo Município de Una; a Oeste pelos municípios de Buerarema,

Itabuna, ltajuípe, Coaraci e lbirapitanga; e a Norte pelos municípios de Aureliano Leal, ltacaré e
Uruçuca (figura 3.7).

As principais vias de acesso såo a Rodovia BA - 4'15, que interliga as cidades de llhéus e
Itabuna, e a BA - 001, que interliga llhéus a Canavieiras.

Em 1998, abrigava uma populaçåo urbana de 184.830 habitantes que gerava cerca de

96,2 toneladas diárias de resíduos urbanos compostos essencialmente por matéria orgânica (72o/o),

papel/papelåo (9%), plástico (9olo) e metais (3,5o/o). Nos períodos de férias escolares, o número da

população flutuante atingia em média de 37.000 turistas, que acrescentava em média 20 toneladas

de resíduos diariamente (ConderiEquipe Umah, 1997).

Foto 16 - Vista aérea da cidade de llhéus e da desembocadura do Rio Cachoeira no mar.

Marie Cândida B. do Nasclmento Dlsserbcão de Mestndo
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A pr¡ncipal atividade econôm¡ca é a exploragäo cacaue¡ra. Atualmente a produção
encontra-se bastante comprometida pela presença de pragas (vassoura de bruxa) que afetaram de
forma negat¡va a economia municipal.

O fortalecimento do turismo pode v¡r a ser um fator importante e decisivo no soerguimento
da economia regional. No entanto, o desenvolvimento deste setor da economia está vinculado,
diretamente, à melhoria da qualidade de vida na cidade de llhéus e, para atingir este objetivo, é

fundamental o investimento no setor de saneamento básico. Para tal, no início do ano de 1gg7, a
CONDER - Companhia de Desenvolvimento da Regiåo Metropolitana de Salvador, dentro do
Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste promoveu um processo licitatório para a

realização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de llhéus, fazendo parte deste macro
- estudo, a seleção de áreas para a implantação do aterro sanitário.

A implementaçåo deste programa está diretamente conelacionado a situação ambiental
atual da área de disposição de resíduos, que é na forma de lixão. A área está inserida em cotas
topográficas baixas (entre 3 a 4 metros acima do nível do mar) da planície aluvionar do Rio

Cururupe. O aqüífero é de raso a aflorante, influenciado pelas oscilaçöes da maré. O rio que drena
a área do aterro deságua na praia homonima, importante ponto turístico do município (fotos 17 e
18)

Foto 17 - Lixão do Cururupe. Área
de disposição dos residuos
gerados no município de llhéus.
Localizado na planície aluvuionar
do Rio Cururupe

Foto 18 - Moradora da área do
lixão lavando seus utensilbs nas
águ as contaminadas pelo
chorume.
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3"2.1.1 Geologia

O município de llhéus está assentado sobre duas unidades geológ¡ras principais: rochas
pré - cambr¡anas e as cobetturas sedimentares (figura 3.8).

A unidade pré-cambriana congrega rochas arqueanas denominadas Domínio Coarac¡-
Itabuna (subdividida ern Complexo lb¡caraí-Buerarema e Complexo São José), Domínio llhéus-
Olivença (Complexo llhéus); e pela Suíte lntrusiva ltabuna. (CPRM 1993).

O Complexo lb¡caraí-Buerarêma é representädo pûr um conjunto de rochas gnáissicas
granulit¡zädas, plutôn¡cas e de composiçåo ionalítica, contendo corpos descontínuos e irregulares
de mètagablos, metanoritos e metamonzodior¡tos. Ëngloba também uma faixa de b¡ot¡ta-gna¡sses,

hornblenda gnaisses, granitos e granodioritos gnáissicos, denominada de un¡dade Rio Japu. o
Complexo Såo José engloba rochas magmáticas, granulitizadas, pertencentes às séries toleitica e
calcialcalina, sendo representado por metatonalitos, metanoritos, metadioritos, metabasalto e
leptitos. Essas rochas estão estruturadas segundo a direçáo NNË-ssw, através de bandas
alternadas em meso e macroescala, constituindo cristas e vales bem delíneados.

O Domínio llhéus-Olivença (Complexo llhéus) é composto por uma seqüência de rochås
granuliticas bandadas, provavelmente vulcanogênicas, de composiçåo dacítica a basáliicä, às quais

aesociam-se ocorrências isÕladâs de rc¡chas plutonotonalíticas granulitizâdãs.

A Suíte lntrusiva ltabuna, com rochas alcal¡nas, é representada essencialmente por

sienitos, nefelina-sienitos, monzodioritos, leucogabros, d¡or¡tos e nor¡tos.

As coberturas sedimentares compreendem a seqùênc¡a jurocretácica da Bacia Sedimentar
do Rio Almada, os sedimentos terc¡ár¡os da Formaçåo Barreiras e os sed¡mentos quaternár¡os

(CPRM 1ee3).

A Bacia Sedimentar do R¡o Almäda, é composta, da base em direçâo ao topo, pelas

formaçôes Sergi, ltaparica, Candeias, Grupo llhas e Formação Urucutuca. As Formaçöes Sergi,

Itaparica e Candeias såo compostas por aren¡tos, siltitos e folhelhos micáceos e carbonosos, com

intercalações de calcá¡ios. O Grupo llhas é constituído por conglomerados. A FormaÉo Urucutuca

encerra a seqL¡ênc¡a mesozóica, composta por uma altemåncia de folhelhos, calcários, siltitos,

areniios e conglomerados.

A Formaçäo Barreiras foi resposta ao progressivo basculamento da regiåo Nordeste do

Brasil durante o Terciário, com subsidência das áreas costeiras e soerguimento das áreas

continentais adjacentes, propiciando a sedimentação de um complexo de leques aluviais,

amalgamados, associados distalmente a sistemas fluviais entrelaçados. Ocorre em extensos

tabuleiros, dispostos em patamares ligeiramente inclinados em direçáo à costa e assentados

d¡scordantemente sobre os sedimentos juro-ctetácicos da bacia do Rio Almada e rochas
granulíticas pré^cambr¡anas. Sua espessura varia em função da intensldade de erosåo de seu topo
e do relevo das rochas pré-terciárias, porém não ultrapassa 60-.70 metros. É constituída por

aren¡tos brancos, cinza e avermelhados, grosse¡ros e conglomeráticos, pobremente selec¡onådos,
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com quadzo e cr¡sta¡s de feldspatos preservados, interestratificados com argilas variegadas de

natureza caulítica. Såo sedimentos continentais, apresentando-se gerafmente com estratificação
pouco d¡stinta e subhorizontal, e às vezes peÍurbadas por estrat¡f¡caçöes cruzadas (DNPM 1979).

Os depósitos quaternár¡Òs incluem os Terraços f\larinhos; os Depósitos Fluv¡olagunares; e

os DepÓsitos Aluvionares. Os Terraços Marinhos são caracterizados por uma sucessåo de cristas
arenosas (cordöes l¡torâneos) alinhados paralelamente a atual linha de costa, constituídas por

areias de granulaçåo fina a média, localmente grosseira. Os depósiios Fluvilagunares såo
const¡tuídos por áreas de mangue, câräctel¡zados pela ocorrência de cletr¡tos vegetais, argilas
orgånicas intercaladas em camadas arenosas. Påntanos, constituídos essencialmente por turfa,

desenvolvem-se nas zonas intercordões e vales adjacentes aos teffaços fluv¡ais. Os Depósitos

Aluvionares incluem sedimentos arenosos, argilosos, s¡ltosos e cascalhos em proporções variadas
estão ¡nser¡dos nas planícies aluvia¡s de ¡nundação, diques marginais, canais abandÕnados e
entrelaçados.

Aspeetos estrutura¡s

O arcabouço estrutural é caracterizado pela grande linearidade dos traços das foliaçöes

regionais dos gnaisses de alto grau metamórfico, preferencialmente de dir6çåo N-S e em geral

verticalizadas, e por dois s¡stemas de falhamentos principais, sendo um de direção NE-SW e o
outro NNF-SSW (CPRM 1993).

Os sistemas de deforma$o rúptil-dúclil e rúptil, que apresentam as principais estruturas de

¡nteresse para o proposto estudo, consistem enr dois sistemas de falhamentos pr¡ncipais, um na

direçåo N40"E e outro NNE-SSW, além de fraturas secundárias de direçåo NW-SE.

Dentre os eventos tectôn¡cos verificados na área, destacam-se três sistemas de falhas

pr¡ncipa¡s, geradas possivelmenie a part¡r de reativações de zonas de cisalhamento dúctil

pretéritas, ocorridas durante o Neoproterozó¡co.

O sistema de falhas mais antigo da tectôn¡ca ruptil, apresenta direçäo NNE e tem como

pr¡nc¡pal representante a falhä de Uruçuca, com movimento transcorrente dextral.

O sequndo grande sistema é definido pelas falhas diagonais de direSo NE-SW referidas

como zona de cisalhamento de ltabuna (DNPM, 1979). Esta zona encontra-se l¡mitåda por duas

grandes falhas de direçäo N40E (falhas de Buerarema e do Rio do Braço), const¡tuindo uma das

mais importantes feições estrutura¡s da área.

O terce¡ró s¡sièma ocoreu no Cretáceo lnferior, com ä reâi¡vaçåo dos falhamentos

ãnterìores, produzindo uff¡ã estrutura do tipo rifle, oûde se dêpositaram os sedimentos da bacia do

Rio Almada.

MaÌa Când¡íld B. do Ndsdmento
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Figura 3.8 - Geologio do município de llhéus, BA.
(odaptado de CPRM, 1993)
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3.2.1.2 Geomorfologia

Segundo Nunes et al. (1981), no munícipio de llhéus ocorrem quatro domín¡os

morfoestrutura¡s: Depósitos Sedimentares; Depressões lnterplanálticas; Planaltos lnumados; e

Planaltos Cristalinos (figura 3.9).

O Domínio dos Depós¡tos Sedimentares inclui os sedimentos cenozóicos e mesozóicos da

unidade Planícies Marinhas e Fluviomarinhas. As Planicies Mar¡nhas comportam as pra¡as e
tenaços marinhos que corespondem à faixa arenosa com inclinação suave em d¡reÇåo ao mat,
estando sujeitas à ação das ondas e das marés que mod¡ficam sua topografia. Os terraços

mar¡nhos l¡m¡tam intemamente a linha de praias e são caracterizados por cordões litorâneos que

apresentam expressåo marcante ao longo de uma estre¡ta fa¡xa que ocupa quase todo o l¡toral,

cond¡c¡onando o baixo do Rio Almada, ao norte da C¡dade de llhéus, paralelo a costa. As Planícies

Fluviomarinhas ocorrem junto à foz dos rios Cachoeira e Almada, nas áreas de mangue que såo

caracterizadas por terrenos planos, alagadiços, sujeitos à ação fluvial e ao refluxo das marés,

comportåndo canä¡s de marés e végetaçåo própria, adaptåda às condiçôes hidrológicas, lncluem as

falésias, que são costas de abrasåo, esculpidas através da açäo mecånica dâs ondas do mar que

provocam o recuo dos tabuleiros através do solapamento de suas bases.

O Domínio Depressöes lnterplanálticas é represeÍìtado pela unidade Depressåo de

Itabuna-ltapetinga, que ocupa as áreas constituídas pelos diques máficos pós{ectônicos

proterozóicos. Caracteriza-se por um modelado de aplainamento integrado por um pediplano já

parcialmente dissecado, onde a drenagem faz incisões fiacas, configurando lombadas. Os

interflúvios geralmente são dissecados, Íesultando em colinas e morros convexo-côncavos. O

escoamento superficial é difuso e concentrado orig¡nando sulcos e ravinas, formando às vezes

alvéolos de cabece¡ra. Os vales apresentam fundos planos colmatados.

O Domínio dos Planaltos lnumados é representado pela unidade geomorfológica dos

Tabuleiros Costeiros desenvolvidos sobre depós¡tos da Formação Barreiras. Compreende relevo

tabuliforme, com alt¡tude máxima de 185 metros e que se encontra submetido a dissecaçåo intensa

e un¡forme.

O Domínio Planaltos Cristal¡nos é representado pela un¡dade dos Talruìeiros Pré-

L¡torâneos desenvolvido sobre rochas pré-cambrianas que recobrê grande porçåo do municipio. É

caracterizado por apresentar relevo bastante uniforme, tendo a erosäo dissecado intensa e
¡nd¡ferentemente as rochas pré-cambrianas alteradas. Os interflúvios geralmente correspondem a

ousteiros e morros de vertentes convexas e convexo-côncavas, que em cerios trechos compóe

uma paisagem de mares de morros.

Mar¡a Câùd¡da B. do Nds.hnento _ D¡ssertacão de Mestrado _-__ç_0-
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3.2.1.3 Cobertura superficial

Os diversos tipos de solos existentes na regiåo såo decorrentes da associaçåo litológica e
da atuação do clima trop¡cal super-úmido a úmido (Nunes et al., 1981).

Os solos incidentes na Planície Costeira säo desenvolvidos sobre sedimentos

fluviomarinhos, eólicos e palúd¡cos constitu¡ndo ãs areias quartzosas hidromórficas. Os solcls

ind¡scriminados de mangue såo encontrados preferencialmente junto a desembocaduras dos rios

Cachoeira e Almada, influenciados diretamente pelas águas do mar, constituídos por uma
associação de Solonchaks e solos Glei Tiomórficos, apresentando hor¡zontes gleizados e com
elevados teores de sais (solos halomórficos) e compostos de enxofre. Há ocorrência de muita
matéria orgânica proveníente das espécíes que compöe a vegetação típica de mangue, fornecendo

alimentos a uma grande quantidade de crustáceos, e portanto, tratam-se de áreas ¡mportantes
para preservação amb¡ental. Os solos Glei pouco Húmico, ocoffem em relevo plano associado a

solos orgánicos, com textura argilosa a muito argilosa e coloração escura e, às vezes, com

mosqueamentos amarelados e são pouco profundos e capacidade de drenagem baixa, propiciando

encharcamentos.

Os solos incidentes nos demais domínios geomofológicos såo constituídos

essenc¡almente por lãtossolos amarelos; podzólicos amarelos/vermêlho-amârelos e vermelho-

escuros, distróficos e eutróficos, álicos, una a una-álicos, de espessura muito variável.

Solrre a Formaçáo Barreiras os solos supefficiais são inconsolidados, com espessura

média de 4 a 6 metros, composto por argilas caoliníticas cobertas por colúvios arenosos com seixos

e placas de canga ferruginosas retrabalhadas. Encontra-se submetido a processo de podzolidação,

o que provÕca o aparec¡mento de solos arenosos na superfície.

3.2.f .4 l-l¡drr¡ogiå

Os cursos d'água que interceptam a área geográfica do municíp¡o de llhéus, são

abrangidos princ¡palmente pela Bacia Hidrográfica da Região Leste (enquadrada pelo Decreto

Estadual N" 28.687 de 1110211982). O município é interceptado por quatro drenagens maiores: Rio

Almada - a Norte; Rio Cachoeira - no Centro; rios Santana e Acuípe - a Sul. Deságuam nas

proximidades da cidade de llhéus, com exceção do Rio Acuipe, no extremo Sul. Ocorrem pequenas

bacias que drenam diretamente parå o mar, denom¡nadas de Bacias Costeiras, destacando-se ås

dos rios Cururupe ou Cururutinga, Aguipe e Maru¡m.

Os rios são perenes e deságuam nas prox¡midades da Cidade de llhéus, onde originam

estuários influenciados pela açâo do mar, propiciando a vegeta$o de mangue (foto 16 - pag. 54).

O uso indiscriminado de fert¡lizantes e pesticidas utilizados na regiäo para o combate a

pragas e doenças do c,ãcau, e ã ausênc¡a de serviços de infra-estrutura ufuana, pr¡ncipalmente no

tocante aos efluentes e resíduos sanitár¡os e industriais, contribuem significativamente na



deterioração da qualidade das águas dos pr¡nc¡pais r¡os que inierceptam o município de llhéus.

o reflexo direto da deterioraçåo dos cursos d' água é o acréscimo da geraçâo das

baronesas (Eichomia crassipes), que na época de gländes vazöes acumulam-se nas praias de

Ilhéus.

Os aqüiferos ¡ncidentes nas rochas pré-cambr¡anas apresentam potencialidade variando

de fraca a média, que é condicionada pelas estruturas geológicås. Os aqüíferr:s dos sedimentûs

terciários se comportam de formas distintas. Os incidentes na Formaçåo Barreiras se apresentaìrl

como um sistema de aqùífero livre, embora as intercalações de horizontes maís argilosos entre

seqüências arenosas, conduzam à formaçåo de aqûíferos confinados e sem¡-cÕnfinados Possui o

maior potencial hídrico subterrâneo do município.

3.2"'1-5 Clima

O município encontra-se inserido na faixa litorånea pluv¡osa, ä qual rnostra índices

pluviométricos super¡ores a 1.250 mm anua¡s, diminuindo gradat¡vamente para o interior. Na Cidade

de llhéus, as precipitaçöes são s per¡ores ä 1.900 mm anua¡s. A maior incidência de chuvas ocoire

no períodg de abril a ågosto, o que caracteriza uffi regime de chuvas do tipÓ mediterråneo. A

temperatura méd¡á anual também decresce do litoral para o ¡ntêrior, sendo julho e agosio os meses

ma¡s fr¡os, enquanto janeiro e fevereiro são os mais quentes (Nunes et al', 1981)'

De acordo com a classificação de Köppen, a árca apfesenta do¡s tipos de clima, um na

faixa coste¡ra (Af) e outro na zona ma¡s ¡nterna (Am). o clima Af é o da " Matå Atlânt¡ca", que se

carâcteriza por ser superúmido, com precipitaçåo do mès seco superior a 60 mm e temper€¡tura

média do mês mais frio superior a 18'C. O clima Am é úmido, com precip¡taçåo do mês mâ¡s seco

¡nferior a 60 mm e temperatura média do mês mais frio superior ä 18'C

3.2"'l "6 Goberturã vegetal

O contäto com o oceano, a existència de inúmeros corpos de água em função da grande

pluviosidade e pr¡nc¡palmente os fatores ambientais gerados pelas cond¡çöes geomorfolÓgicas,

topográficas e pedofÓg¡cas, odg¡nam uma d¡versidade de associaçôe$ vegetais típicas da mata

pluvial atlântica, que abriga um sistema ecológico de grande valor na região, dÖ ponto de vista

genétíco, econômico e científico.

O cultivo de câcau foi, e ainda é, responsável pela preservação de expressivas manchâs

de Mata Aflåntica, visto que seu desenvolv¡mento é favorecido peläs condiçöes climáticas e

pedológicas presentes na zona de floresta ombrófila.

N¿r¡ã Când¡(ta B. do ltascnæoto __ Disse¡tacão .1e Mestrãdo .. ---,--Ol
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3.2.2 Processr de seleção de sítias para o aterro sanitárío

3.2.2.1 Método utilizado para a seleção de sítios

A pesquisa de sítios visando a implantaçåo do aterro sanitár¡o do município de llhéus

envolveu diversos procedimentos metodológicos, desenvolvidos em drferentes graus e níve¡s de

abrangência, através de uma equipe multidisciplinar.

A etapa inicial da pesquisa buscou ¡dentificar o zoneamento amb¡ental do municrpio, que

teve como principal objetivo o entendimento e conseqüente delim¡taçåo das zonas passivers para a

pesquisa de sítios.

Foi realizado um levantamenio de dados junto aos órgäos e entidades rTlunicipa¡s,

estaduais e federais, que compreenderarn: a Prefeitura Municipal de llhéus, Centro de Recursos

Ambientais/CRA, Empresa Ba¡ana de Águas e Saneamento/EMBASA, Comissão Executiva do

Plano da Lavoura Câcaue¡râ /CEPLAC e o lnst¡tuto Brasileiro do Meio Ambíente e Recursos

Renováveis f BAMA. As Organizações Näo Governamenta¡s - ONG's também foram consultadas

com o propósito de engajá-las no processo de prospecçåo e seleçäo do aterro sanitário.

Como produto foi elal¡orado um mapa na escâla 1 : 100.000 que contemplou û

zoneamento ambiental do rnunicípio, denom¡nado de Nlacro-regiões Restrit¡vas. Estas regiões såo

denominadas como "Áreas SensÍveis", de acordo com a NBR 13,89'2, 1997.

As macro-áreas (ou áreas sensíveis) consideradas como incompatíveis com o aterro

foram: as bacias hidrográf¡cas voltadas ao abastecimento público de água (mananciais), áreas

verdes legisladas através de leis e/ou decretos, as áreas de Preservaçåo Permanente - compostas

por manguezais, resiingas e Mata Atlåntica (de acordo com a Le¡ Federal No4771), a orla marítima,

árêas voltadas ao lazer, a mancha udlãna e o vetor de expansãô urbana.

As áreas de mananciais compreendem as bacias hidrográficas dos r¡os lguape e Santana,

responsável respectivamente pelo abastec¡mento da porção norte e sul do município (figura 3.10 -

pag. 67)..

Como áreas verdes legisladas, foram ident¡ficadâs a Área de Proteçåo Ambiental (APA) da

Lagoa Ëncantada e o Parque Municipal da Boa EspeÍa'lçã, que apresentam uma significativa

cobertura de mata, composia por remanescentes da Mata Atlåntica e exemplares endêm¡cos da

fauna e flora local e Íeg¡onal (figura 3.10 - pag. 67).

Os manguezais que ocupam pr¡ncipalmente as desembocaduras dos rios Cachoeira,

Santânå e Almada. A orla marítima que limita o mun¡cípio em toda a sua porçäo oriental.

O vetor de expansäo urbana que se concentra ao longo da orla marítima e adjacências,

pr¡ncipalmente entre o Distrito de Olivença - a sul; e o Distrito lndustrial a norte, como também, a

faixa que acompänhå as estradas que irlterligãm os munícípios de llhéus e ltabuna (BR-415), no

trecho entre a tidade de llhéus e Buerarema (BR-25f ), e ã interliEãção llhéus-ltacaré.

G4



Êm seguiria foi delimitada a área de abrangência da pesquisa. Foram adoiados os raios de
10 e 20 km a partir do centro geométrico gerador de resíduos (considerado a Catedral da cidade).

O primeiro, serviu como referència do limite desejável, no entanto, a incidènc¡a de áreas suje¡tas a

inundaçåo e de Preservação Permanente (mangues, påntanos e restingas) próximas ao centro da

c¡dade restr¡ngiram consideravelmente o espaço d¡sponível para pesquisa, O segundo, foi

estabelecido como limite máximo para a pesquisa dos sítios, conforme critério de IPT-CEMPRE
(1995). Esta publicaçäo cons¡dera que diståncias super¡orcs a 20 Km resultam em custos de
transporte muifo elevados, onerando sobremaneira os custos operaciona¡s do serviço de coleta.

A associaçåo entre a delim¡taçáo das macro - áreas com restriçöes ambientais e o raio

máx¡mo de abrangência dÕ estudo resultou na del¡mitaçáÕ de áreas de interesse para prospecçäo

de sítios (figura 3.10 - pag. 67).

tritérios do nreio físico

A paft¡r da delim¡taçäo das áreas que não äpresentavam restriçöes ambieniais, foi iniciada

a análise dos aspectos físicos ¡nc¡dentes nas diversas áreas remanescentes.

Nestas áreas foi reahzada interpretaçåo de lotografias aéreas na escala 1:25.0ü0 (1364) e

ânál¡se de mapas topográf¡cos, na escala l:'100.000 (escala dispûnívet). O principal objetivo foi

ident¡ficãr estruturas geológicas, a morfolog¡a das vertentes, o sistema de drenagem, traçar

divisores de água, aval¡ar as dimensões dos sítios e as condiçöes de acesso. Também envolveu a

análise das áreas ¡ndicadas pela Prefeitura Municipal, pelo CRA/Centro Recursos Ambienta¡s, as

áreas degradadas pela ativrdade minerária e a área aiual de disposição dos resíduos do munic¡pio.

Após esta etapa algumas regiöes tornaram-se mâis favoráveis para a prospecção de sítios. Dentre

estas regiões foram demarcados nove sítios para a realizaçâo de investigaçöes mais detalhadas

através de trabalhos de campo.

Os sítios foram agrupädos conforme suas localizaçöes geográfrcas no município, conforme

os setores Sul, Oeste/Sudoeste e Norte/Noroeste. O principal objetivo desta compartimentação foi

direcionar os trabalhos de campo.

Com o objetivo de planejar os trabalhos de campo as áreas foram agrupädas de acordo

com suas local¡zações geográficas no municíp¡o, o qual foi compartimentado em setores: Sul,

Oeste/Sudoeste e Norte/Nordeste,

Os critér¡os fís¡cos util¡zados para as investigaçöes de campo foram também

fundamentados na NBR 1 3,896, 1997.

A situaçåo fisiográfica ideal, que satisfaz os requisitos ac¡ma, é a de anf¡teairos amplos

(com baixa a média declividade), em cabece¡ras de drenagem, desenvolvidas sobre rochas pouco

permeáveis (com baixa porosidade primária e/ou secundária) e com espe$sas cobeduras de

mater¡al rico em arg¡lo-minerais. Portanto, å prospeção de locais favoráveis para deposiçäo de



resíduos sólidos (neste caso, domést¡cos), deve envolver a análise geomodológica e h¡drogÉfica
da rcgião, procurando áreas de divisores de água em cotas altas, seguida pela investigaçáo
geológica do substrato rochoso e do seu material de cobertura. O material rochoso deve ser
caracterizado quanto à sua natureza (identificação litológica) e, principalmente, com relação à sua
porosidade e permeab¡lidade, o que requer a caracterizaçäo estrutural da rocha (identificaçao e

mâpeamento de descontinuidades, como pôrosidade primár¡â, planos de estrat¡ficãçåo, fraturas e

falhas).

Aliädo aos aspectos geomûfológ¡cos e geológicos acima, deve-se obsewar a posiçåo do

nível da água, o qual, em s¡tuaçåo favorável, näo pode ¡nterceptar as vertentes do anf¡teatro.

A primeira fase de seleção se concentrou no setor Sul do llhráus, abrangendo as bacias

hidrográficas costeiras e a bacia do Rio Cururupe. A pesquisa foi iniciada neste setor, pela

existência de acesso. Embo¡a não pavimentado, a possibilidade da realizaçáo de melhorias na

estrada foi inicialmente considerada, pois trata-se de um acesso iniermunicipal (llhéus-Buerarema).

Nesta fase foram ident¡ficados os síttos Embasa (1), Areal (2), Cururupe (3), Fazenda Omologi (4) e

Fazenda Arabela (5) (figura 3.10).

A segunda fase de prospecção se concentrou no setor Oeste/Sudoeste de llhéus,

abrangendo a bac¡å dó Rio Cachoeirâ. A interl¡gação entre este setor e a mäncha r"¡ltiana de llhér"¡s

é através da rodovia BR 415 (¡nterl¡gação llhéus - ltabuna) e BR 10f , que representam as melhores

condiçöes de acesso do município. Foram identificados os sítios Maria Jape I(6) e Maria Jape ll

(7) (figura 3.10).

A terceira fase se concentrou no setor Norte e Noroeste de llhéus, na bacia hidrográfica do

Rio Almäda. Este setor fo¡ pesquisado devido a presença de acesso pavimentado da BA - 262

(llhéus - Uruçuca) Foram identificados os sítios Carobeira (8) e ltariri (9) (figura 3.10).

3.2.2.2 Principå¡s características dos setores analisados

As pr¡ncipais características geológicas, geomorfológicas e hidrográf¡cas dos sítios

analisados encontram-se descr¡tas a seguir. Além destås característ¡cas, a tâbela 3.3 - pag. 85,

relaciona para cada sítio analisado, as diståncias do núcleo urbano, do centro geométrico gerador

de residuos, da orla marítima e as condiçöes de acesso e vida útil estimada.
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SETOR SI]L DE ILHÉUS

Os sítios analisados no Setor Sul estão inseridos nas bac¡as hidrográficas costeiras e na

bacia do Rio Cururupe (foto 19).

Foto 19 - Vista aérea do Selor Sul de llhéus exibindo as áreas drenadas pelas bacias costelras
e a bacia do Rio Cururupe No centro, estrada de acesso à Buerarema. A esquerda, pedreira
em granulitos óásrbos do embasamento.

BACIAS COSIE/RAS

As bacias costeiras såo formadas por pequenas bacias que drenam diretamente para o

mar, e geralmente, eståo muito próximas à linha de costa com cotas mu¡to rasas. Na área de

estudo ocorrem duas bacias costeiras isoladas, denominadas de Bacia Costeira Norte e Bacia

Costeira Sul. A distância máxima dos seus divisores até a orla marít¡ma é de 2,5 km.

Na Bacia Costeira Norte, na trans¡çäo entre a planície costeira e os morros do interior,

insere-se o sítio EMBASA (Sítio 1).

Na Bacia Costeira Sul foram visitadas as cavas de exploraçåo de areia existentes na

extremidade Sul da área. Entre as ¡númeras cavas, foi verificada a existência de um sítio que teria

capacidade de receber maior volume de resíduos, denominado de AREAL (Sítio 2).

EMBASA (Sítio 1)

Localiza-se em frente à Estaçäo de Tratamento de Água da EMBASA (Sistema Santana),

no lado esquerdo da estrada BA-251 no sentido Buerarema.

Mar¡a Când¡da B. do Nascimento Dissertacão de Mestrado
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Geomortobgia

A área localiza-se no flanco leste do divisor de águas entre a bacia do Rio Santana, a

Oeste-Noroeste e uma pequena bacia de drenagem para o mar. Apresenta morfologia de topos
aplainados, com cotas máximas em torno de 70 m, posicionando-se na transiçåo entre o domínio
de morros do interior e a planÍcie costeira. Caracteriza-se por anfiteatros de cabeceiras de
drenagens com declividades entre 15o a 30o. O maior deles forma uma área semicircular de cerca
de 120 m de diâmetro (foto 20). O desnível entre os topos aplainados e os fundos de vales, ao
longo dos anfiteatros é de cerca de 20 a 40 m.

' ü'r':
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Geologia

Estende-se sobre os produtos de alteração de rochas metabásicas de composição

basáltica a andesÍtica, as quais representam um dos tipos litológicos característicos do Complexo

llhéus. Ao longo da área, esta rocha de coloraçäo escura pode ser observada localmente em blocos

e calhaus imersos no material intempérico. Devido à proximidade entre este local e a pedreira de

exploraçäo de brita, instalada a beira da estrada de acesso a âtea, infere-se que o substrato

rochoso desta área seja o mesmo da pedreira, pois a cobertura de solo é típica destas rochas

básicas. Nesta pedreira ocorre o conjunto de rochas metabásicas bandadas e foliadas, onde se

alternam bandas de espessura decimétrica a métrica, com diferentes texturas, marcadas pela

variaçåo do tamanho dos cristais e pela coloração de cinza escuro a negro.

Estruturalmente as metabásicas caracterizam-se pelo bandamento composicional

coincidente à foliação metamórfica, com direção geral N25-30E e caimento de 45-50SE. Ocorrem

dois conjuntos de fraturas, com atitudes gerais de N33-40W, 70-B0SW e N50-57E 50-60NW. O

prime¡ro representa fraturas decamétricas com espaçamento métrico, cortando toda área exposta

da pedreira. O segundo é menos freqüente, constituindo fraturas métricas. Fraturas sub-horizontais

såo pouco freqüentes e de pequena extensão. Considera-se que estas caracterÍsticas estruturais

-a -ì,,..!
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são sèmelhantes à da área analisada para o aterro, devido ao comportamento regional destas
feiçöes.

Manta de intemperismo

A cobertura superficial é representada por um solo de coloraçåo marrom escuro

avermelhado de composiçåo argilosa a siltosa. A espessura desta cobertura pedológica var¡ä entre
alguns metros a uma dezena de metros, inferida pela observação de cortes expostos em locais nas
proximidades da área, Fragmentos de concreçöes ferruginosas arenosas sobre o solo
testemunhåm å cobertuta do Grupo Bârre¡ras, atuålmente pouco exp¡essiva. Ëscavaçöes
realizadas nas obras da ËTA, em implantaçåo pela EMBASA, confirmaram espessura da cobeftura
argilosa de, no mínimo, 4 m no topo aplainado.

Hidrolagia

Representa uma bacia que drena d¡retamente para o mar, distante de aproximadamente
2,5 km em linha ¡eta da linha de costa. As drenagens associadas aos anfiteatros seguem para

cotås bã¡xas da planície costeira. No fundo destes vales, o aqüifero aflnra em ópocas chuvosas,

formando pequenos córregos e zonas encharcadas.

Análise da aptidão para implantação de ateÍro

Como aspectos favoráveis destacam-se: inserçäo em anfiteatros em cota topográfica

relativamente alta, baixa permeab¡lidade do macÍço devido ao baixo grau de interconexão entre as

fraturas, ex¡stència de cobedura de solo arg¡loso (observar que a confirmação da sua continuidade

só é possível através de sondagens); facilidades de acesso e distância de 10 km do centro da

Cidade de llhéus. Os aspectos desfavoráveis são: pequena vida útil, impacto visual para os

usuários estrada BA-25'1, necessidade de melhorias (alteamento da p¡sta e obras de drenagem) na

estrada de acesso numa extensão aproximada de 2,5 km.

AREAL (Sít¡o 2)

Está inserido na zona de mineração de areia do município, concentrada na regiäo entre a

foz do Rio Cururupe e o D¡sir¡to de Olivença. O acesso principal é dado pela Rodov¡a BA-001

(Pontal - Olivença).
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Geomortología

As cavas de areia estão inseridas na transiso entre a atual planície de maré e colinas

suaves, com cotas máximas em torno de 20 a 50 m. Estas áreas säo caracterizadas pela baixa
densidade da rede de drenagem, solo pouco desenvolvido e manchas de vegetaçäo de restinga.

Entre as colinas ocorrem vales com amplas planícies e drenagem com canais entrelaçados e
pequenos lagos, com influência da maré.

Geologia

Estes depósitos de areias pouco consolidadas representam áreas de retrabalhamento

pleistocênico dos depósitos terciários do Grupo Barreiras, em amþ¡ente de planícies flúvio-

marinhas, com planícies de maré e restingas. São compostos por are¡as de granulaçåo média a

grossa, predominantemente mal selecionadas, estratificação plano paralela em camadas de

espessura decimétrica a métrica, e estratos cruzados de variada geometria e com dimensöes de

até vários metros. Estes estratos cruzados såo atribuídos ao retrabalhamento de planícies de maré

em ambiente eólico. Localmente ocorrem intercalaçôes de areias escuras e camadas de argilitos e
siltitos, pouco expressivas em relaçåo às areias. A espessura destes pacotes arenosos varia entre

alguns metros a 20 metros, como pode ser observado nas cavas de extração de areia. As areias

säo compostas essencialmente por gräos de quartzo e feldspato cinza claro, apresentando baixo
grau de compactação, o que facilita sua extraçäo, conforme pode ser observado nas várias cavas

existentes na área (foto 21).

Foto 21 - Areal. Cava de ertração de areia. Oconência de areias pouco
consolidadas ao longo dos taludes escavados.

Hidrologia

Está inserida numa bacia que drena diretamente para a linha de costa. Devido a alta

permeabilidade destas areias inconsolidadas, o desenvolvimento de drenagem superficial é

Maria Cândida 8. do Nascimento Diccertz.ãô dc Meclradô



¡nc¡piente. Nos fundos de vales é freqüenie o afloramento do nível de água, condicionando zonas
encharcadas e ambientes lacustres.

Ãnálise cla äptidão para implantação de aterrt

Como aspectos favoráveis destacam-se: a alta capacidade volumétr¡ca, excelente
disponibilidade de áreas de empréstimo e a própria recuperação da área degra<lada. como
desfavoráveis: altíssima permeabilidade e baixa compacidade do substrato, baixas cotas em

relaçäo ao nível do mar e afloramento do nível de água na base das escavaçöes de areia e nos

vales naturais associados.

BACIA DO CURURUPE

O alto curso da Bac¡a do Cururupe é caracterizado por apresentår as cotas mais elevadas

da região, vales encaixados, amplos anfiteatros em cabeceiras de dtenagem e baixo índice de

ocupação. Em contraste, a porçåo do baixo curso, desenvolve-se em cotas ba¡xas, com vales de

fundo plano e em trechos meandrantes do rio. Na baciâ, os pontos favoráveis encontram-se nas
proxímidades da estrada que liga flhéus a Buerarema (BA-001), pû¡s o traçâdo desta v¡ã

åeompänhå em grande pafte o divisor de águas entre as bacias dos rios Cururupe e Santana,
s¡tuação baslante favorável para a prospeção.

A invest¡gação concentrou-se em três locais ao longo desta bacia. O primeiro refere-se à
parte baixa da bacia, onde foi examinada a área do atual depósito de resíduos da Cidade de llhéus,

denominada de Cururupe (Sítio 3). Esta investigação foi realizada com o objetivo de avaliar as

caÍäcterísticas ambientais da área, para uma possível transformaçäo em aterro sanitár¡o e assim
possibilitar a recuperação desta área degradada.

No alto curso da bac¡a foram ident¡ficados mais dois locais que se lllostramm mais

adequados à implantação do futuro aterro. O pr¡meiro foi denom¡nado de Fazenda Omologi (Sítio 4)

e o segundo, Fazenda Arabela (Sitio 5),

CURURUPE (Sít¡o 3)

Corresponde a atual área de disposição de resíduos do mun¡cípio.

Geornarfolagia

A área está ìnserida na tÌargem esquerda do Rio eururupe, a menos de f km de sua foz.

É desenvolvida sobre topografia suavemente ondulada, associada à terraços da planície aluvionar

do r¡o, com cerca de 1 a 2 m acima do leito atual do rio. O Rio Cururupe, nesta área, possui padrão
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altamente meandrante, com amplo vale (cerca de 200 a 300 m de largura) de fundo plano,

assoc¡ado à planície aluvionar. Esta planície desenvolve-se margeando morrotes convexos com
cotas máximas de 20 a 40m, correspondentes a testemunhos do Grupo Barreiras, cobrindo rochas
do embasamento rochoso,

Geologia

O contexto geológíco desta área corresponde a depósitos fluviais, os quais recobrem e

retrabalham, em parte, sedimentos quaternários de uma antiga planície de maré. A planície de
origem fluvial está encaixada entre morrotes arredondados de topo convexo constituídos por

testemunhos do embasamento rochoso, em adiantado estado de degradação intempérica,
evidenciado pela cobertura pedológica de solos residuais síltico-argilosos de coloraçåo marrom
avermelhado. Parte destes morrotes ainda abrigam testemunhos da cobertura do Grupo Barreiras,
constituídos de camadas areno-siltosas (fotos 22 e23).

Foto 23 - Alagamento na planície do Rio Cururupe causado pelo acúmulo de resíduos

Maria Cândida B. do Nasc¡mento Dlssertacão de Mestrado
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Hidraløgia

A proximidade da área com a l¡nha de costa (cerca de 1 Km em linha reta) e sua
localização na porção baixa da planície fluvial (entre 3 a 6 m do nível do mar) cond¡cionam um nível
da água raso, com ocorrências de ambientes lacustres e pantanosos. Estes ambientes estão
associados a meandros abandonados, com nível de água fortemente influenciado pelas oscilaçõês
da maré e o consequente refluxo das águas do Rio Cururupe.

sobre os terraços emersos acima do nível da água, a drenagem é pouco desenvolvida,
devido a alta permeabilidade dos sedimentos aluvionares e do materjal coluvionar assoc¡ado às
encostas dos morrotes.

Análise da apt¡dãa

Esta área é totalmente desfavorável para a disposição de resíduos, devido às
características f¡siográficas apresentadas, as quais condic¡onam a infiltraçåo direta do percolado no
aqüífero (solo de elevada permeabilidade e nível d'água raso), bem como nåo perm¡te a coleta e o
armazenamento dos líquìdos percolados pela ausència de gradiente topográfico e nível elevado dt¡
freático.

Além disto, soma-se a grande proximidade da linha de costa e do leito principal do Rio
Cururupe. Ressalta-se ainda, que devido à proximidade da linha de costa, a contaminaçåo do rio
neste local, provavelmente compromete a faixa de praia existente na sua foz, pondo em risco a

saúde dos banhistas que freqüentam esta área.

FAZENDA OMOLOGI ( Sítio 4 )

Localiza-se no lado esquerdo da estrada BA-251 no sentido Buerarema.

Geornarfalogîa

A área está inserida no contexto de mofros de topos aplainados, na encosta Sudeste do
divisor de águas entre a bacia do Rio santana, a Noroeste e a do Rio cururupe, a sudeste. possui

dois anfiteatros semicirculares bem desenvolvidos, com cerca de 80 a 100 metros de eixo maior e
declividades enire 20' e 30u . O desnível entre o topo dos morros aplainados e os fundos dos vales
varia entre 2O a 4A m (fotos 24 e 25).

GeoÍogiå

A área desenvofve-se sobre Enäisses granulíticos bandaclûs do Complexo llhéus e

testemunhos do Grupo Barte¡ras. Na superfície predomina uma cobeftura de solo resir1ual da
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un¡dade arenosa a siltosa de arenitos impurÓs do Grupo Barreiras. No fundo dos vales, ao longo de
pequenos cursos d'água, aflora o gnaisse. Ëste é composto por bandas centimétricas a
decimétricas de coloração cinza claro a escuro, às vezes róseo, de composiçåo quartzo-feldspát¡ca
com variação no conteúdo de minerais máficos (ortopiroxênios). Nos focais observados notou-se
uma intensa foliaçåo, paralela ao bandamento composicional, expressa pelo estiramento dos
minerais, indicando tratar-se de uma zona de cisalhamento. A estrutura pr¡ncipal destes gnaisses
granulít¡cos é o bandamenio metamórfico paralelo à foliação de est¡ramento, com d¡reçäo geral
N25-3oE e mergulho sub-vertÍcal. Diques de rocha básica afanítica, com espessura observada de
até um metro ocorrem cortando os gna¡sses. Säo vert¡cais com direçåo geral N60-80E. O sistema
de fraturas é formado essencialmente pelo conjunto N30W, subvertical, de comprimento métrico a
decamétr¡co, sendo pouco fr-eqúentes em comparação à incidència deste conjunto nas rochas
metabásicas da Área Embasa. Fraturas menores, vefticais e isoladas, ocorrem na direçåo N60W,
paralelas aos diques básicos.

,Vlar¡fó de í nte m pe ri s ¡n ú

O manto de intemperismo é conrposto pela coberturâ terciár¡å do Barreiras, observada em
corte de um testemunho junto à estråda. É formada por âren¡tos impuros de coloraçåo
avermelhada, granulaçåo média, fr¡ável, com matr¡z síltica a argilosa.

As encostas e topos da área são cobertos pr¡ncipalmente por solo ¡esidual <Jestes arenitos
impuros, às vezes m¡sturado conr material intempér¡co dos gna¡sses granulíticos. Apresenta textura
predominantemente areno-siliosa, localmente argilosa, com grânulos de feldspato e quartzo.
Fragmentos de crostas arenosas ferruginosas såo freqüentes. A espessura desta cobertura é
bastante var¡ável, estimando-se cerca de 2 a 20 m.

Hidrológia

Pelo fato da área estar inserida no contexto de divisor de águas, o volume de água
superf¡c¡al é muito l¡aixo. O contraste de pêrmeabil¡däde existente entre a cobertura areno-s¡ltosa e

o embasamento rochoso pouco permeável, condiciona o acúmulo de água nesta ¡nteÉace,

originando nascentes no contato entre rocha e a cobertura, formando um pequeno córrego (foto

25),

Anátrise da apt¡dãø

Os aspectos favoráveis sáo: rocha pouco fraturada e relat¡vamente impermeável; diståncia

de 4,5 km da orla marítima; facilidades de acesso (com necessidade de mêlhÕrias) , riiståncia do
centro gerador de lixo de aproximadamente l1 km.
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Os desfavoráve¡s: presença de afloramento rochoso no fundo dos vales, composiÉo da
cobertura superficial predominantemente arenosa e pouca disponibilidade de material de
empréstimo no próprio local, impacto visual para os usuários estrada BA-2S1, necessidade de
melhorias (alteamento da pista e obras de drenagem) na estrada de acesso numa extensão
aproximada de 2,5 km.

FAZENDA ARABELA (Sítio 5)

Geomortologia

A área Fazenda Arabela, com cotas topográficas que variam entre 100 e 130 m, está
inserida no domínio de morros com topos aplainados, em situaçäo de divisor de águas (foto 26).

As grotas que ocorrem na área representam as cabeceíras de um afluente da margem
esquerda do médio curso do Rio Cururupe, que nascem em cotas de 12O m, atingindo o curso do
Rio Cururupe, aproximadamente na cota 40.

É composta por três amplos anfiteatros semicirculares a elípticos que convergem para uma
linha de drenagem. A declividade da superfície ao longo dos anfiteatros varia entre 15o e 2So, em
direção aos fundos de vales. As dimensöes do eixo maior dos anfiteatros variam de 60 a 120 m.

Foto 26 - Área Fazenda Arabeta. Vista no sentido jusante de um dos anfiteatros.
Ao fundo, represamento aftificial junto a drenagem principal da área.

Geologia

Seguindo o padrão regional da geologia ao Sul de llhéus, aârea está inserida no domínio

de rochas granulíticas félsicas e básicas do Complexo llhéus na base, cobertas por testemunhos
sedimentares do Grupo Barreiras. Nåo se oþservam afloramentos do embasamento rochoso

Marla Cândlda 8. do Nasc¡mento Dtssertecão de Mest¡ado
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Mantü de internperismt.

A área está cobertâ por mater¡al ¡ntemperizado do Grupo Barreiras, constituído no topo por
um regolito areno-siltoso, localmente argiloso, de coloração marrom claro, com blocos e calhaus
¡solados de concreções ferruginosas, A cerca de 2 a 3 m acima do fundo do vale pr¡ncipãl da área,
observou-se uma camada de argilito de coloraçâo cinza claro, com espessura mínima de s0 cm,
atribuída ao Barreiras. Estima-se que o embasamento de rochas granulíticas esieja a cerca de 2 a
5 m abaixo do fi¡ndo do vale princ¡pal.

I{ie$rerloEla

Ocorre um brotamento de água em pontos ao longo da camada de argilito nas
proximidades do fundo do vale, devido a formação de um aqüífero suspenso. No fundo da
drenagem principal há um represamento aft¡ficial do escoamento su¡redicial formando um lago (foto
26).

Aráffse då ãpfrdãö

Dentrè os åspectùs favoráveis deståcäm-se: auséncia de afloramento rochoso; coilenurå
superf¡cial espessa - composta por camadas de argilitos ¡ntërcalâdas em sed¡mentos siltico-
arenosos; disponibilidade de n¡aterial de empréstimo no próprio locâ|, d¡stånte do nìar (7,9 km em
linha reta), ausència de matas, área ocupada por pastagens, ausência de moradia no local.

Os desfavoráveis são: a distäncia ao centro de llhéus (20 km) e 13 km de acesso näo
pavimentaelo.

SE7'OR OESTEISUÐAESTE ÐE ILHÉUS

Os sítios anal¡sados no Setor Oeste/Sudoeste eståo inser¡dos na Bacia Hidrográfica do
Rio Cachoeira.

Em funçâo das características físicas do vale do Rio Cachoe¡ra, que apresenia amplas
planícies de inundação e morros isolados com cotas e áreas reduzidas, associadas à intensa

ocupação, a ocorrência potencial de situaçöes favo¡áveis para ¡mplantação de atenos san¡tários

está restrita às proximidådes do limite desta bacia, em situaçöes de divisor de águas entre bacias.

Devido ao menor índice de ocupação, as investigaçöes concentraram-sê na margem direita do rio.

Forarn delim¡tadås dois sítios potenc¡almente favoráveis que foram denominados de: MARIA JAFE I

(Sítio 6) e MARIA JAPË ll (Sítio 7)
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MARIA JAPE I (Sítio 6)

O acesso principal é pela rodovia llhéus - ltabuna, e o secundário, através de uma estrada

nåo pavimentada que Interliga a Ponte do Banco da Vitória (sobre o Rio Cachoeira) à Vila de Maria

Jape (foto 27).

Foto 27 - Ponte do Banco da Vitória, sobre o Rio Cachoeira. Unica travessia que interliga
os sefores Norte e Sul do municlpio de llhéus

Geomorfologia e Hidrologia

Está inserida no contexto de topos aplainados entre cotas de 90 a 110m, representando

uma s¡tuação de divisor de águas entre a Bacia do Ribeiråo Pirata (sub-bacia tributária do Rio

Cachoeira) e afluentes menores que drenam diretamente para o Rio Cachoeira. A superfície do

topo é suavemente ondulada, com desníveis de até 5m. Estima-se que a área apresenta cerca de

300 m de comprimento e largura varlando de '100 a 150 m (foto 28).

'i..

Foto 28 - Vista geral da área Maria Jape l. Anfìteatro com vertentes suaves e represamento no fundo do vale

Marla Cândida B. do Nascimento D¡ssethcão de Mestrado
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Geologiia e ffånfo de intëmperisrno

Esta área desenvolve-se sobre a zona de transição entre o material intempérico residual
do embasamento granulítico (gnaisses tonalíticos e bás¡cos) e manchas residuais da cobeftura
arenitica do Grupo Barreiras. Não se observäm afloramentos rochosos, estimando-se uma
espessura de material intempérico entre 2 a 6 m, muito variável.

Análise da Aptidãa

Do ponto de vista geológico, geomorfológico e hidrológico considera-se esta área muito
favorável pala instalação de um aterro san¡tár¡o. Pois possu¡ cobertura pedológica espessa e pouco
permeável (siltico-argilosa), vertentes suaves a medianarnente inclinadas, grande volume e posiçäo
alta em relaçåo a cursos de água ¡mportantes,

O principal aspecto desfavorável é a precär¡edade da ponte sobre o Rio Cachoeira, que
fica submersa nas cheias do r¡o.

MARïA JAPE ¡l (Sítio ?)

A principal via de acesso é semelhante da Maria Jape l, continuando a estrada secundária
para sentido Sul.

Geomoñologia

Localiza-se, taml¡ém, em contexto de d¡v¡sor de águas, neste caso entre o ba¡xo curso das
bac¡as dos rios Cachoeira e Sanlana, onde os vales tipo anfiteatros estáo associados às cabeceiras
de um afluente da margem direita do baixo curso do Cachoe¡ra. Desenvolve-se em cotas entte e0 a
110 m. É formada por três anf¡teatros convergentes, cada um, com cerca de 100 m de e¡xo maiot e
60m de eixo menor. As ¡ncl¡naçóes das vertentes destes anf¡teatros var¡am entre 15' a 25'. O topo
aplainado, relat¡vâmente estreito, corresponde a área ao div¡sor topográfico. Apresenta cetca de

100 a 150 m de largura.

Geologia e manto de intemperismo

A área desenvolve-se sobre uma cobertura intempérica de coforação amarelada a

avermelhada, de composição arenosa a s¡ltosa, com horizontes síltico-argilosos . Nas proximidades

dos fundos dos anf¡teatros ocorrem matacöes de esfoliaçåo esferoidal indicando a presença do
embasamento rochoso. Estes matacóes såo compostos por granitos e gna¡sses granulíticos

de coloraçäo cinza a rósea e de granulação grossa. Próximo ao topo desta cobertura sã9
freqüentes blocos e calhaus de mater¡al arenoso cimentado por mater¡al ferruginoso (limonita),



representando testemunhos de crostas detr¡to-lateríticas. A espessura desta cobertura pedológica

varia entre 2 a B m, sendo mais espessa no topo e mais delgada no fundo dos vales, onde afloram

os matacões.

Hidrolûgia

Representa uma situação de cabeceira de drenagem, onde as rotas do escoamento

superfic¡al, que paftem desta área convergem parä um afluente da margem direita de um córrego,
que por sua vez, deságua no Rio Cachoeira, após um percurso de aproximadamente 5 km, sobre

um desnível total de 8C¡m.

No contato entre a cobeftura de solo e a zona de rocha intemper¡zada com lrlocos de

esfol¡açâo ocor¡e o brotamento de água em função do contraste de permeåbilidade. Esta água é

represadå artif¡cialmenie formando um lago no fundo de um dos anf¡teattûs .

Ãnálise da aptidão

Dev¡dô as características físicas semelhantes às descritas para Maria Jape l, concluiu-se

que esi¿1 áreå tåmbém é mu¡to låvÒtável pârå rccebet um aterro sãn¡tár¡o.

Como aspectos desfavoráveis destaca-se o problema de acesso devido a submersäo da
ponte nas épocas de che¡a do r¡o.

SETOR A/ORTE E NOROESTE DE ILHEUS

Os sítios analisados no Setor Norte e Noroeste de llhéus eståo inser¡dos na Bac¡a

Hidrográfica do R¡o Almada.

De modo geral, a bacia do Rio Almada apresenta poucas regiöes disponíveis com apt¡dão

para aterros sän¡tários porque grandes áreas encontram-se inseridas na Área de Proteçäo

Ambiental da Lagoa Ëncantada e em áreas do manancial do Rio lguape, responsável por parte do

abastecimento de água de llhéus. As regiöes remanescentes são muito próximas a linha de costa

ou muito distantes da zona Sul de llhéus.

Neste setor foram identificados os sít¡os Carobeira (Sítio 8) e ltariri (Sítio 9).

CARÖBEIRA ($ítio 8)

A regiåo conhecida como Carobe¡ra está inserida em uma pequena bacia h¡drográf¡ca

tributária da margem direita do baixo curso do Rio Almada. O acesso é feito através da estrada que

liga llhéus a Samba¡tuba, passando pela Vila da Carobeira.
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GeomorfalÛgia

O local ¡dent¡ficãdo está inserido no flanco Leste de um estreito divisor topográfico entre
uma sub-bacia tributária do ba¡xo curso do Rio Almada e a Bacia do Rio lguape, a Oeste (atual área
de câptãção de água para abastecimento de llhéus). A área desenvolve-se entre cotas de 110 e
80m, sendo caracterizada por anfiteatros encaíxados e profundos, com encostas foriemente
inclinadas, entre 30o e 40o e fundos de vales estreitos. A morfologia segue o padråo regional dos

d¡visores de águas em cotas mais elevadas e topos apla¡nados. No sítio Carobeira, as áreas planas

são estreitas, variando entre 100 a 50m de largura.

Geologia e manto de intemperisma

A área desenvolve-se sobre gnaisses básicos (granul¡tos bás¡cos) e tonaliticos,
cãracter¡zados por coloração escura (negra a cinza escuro)- Em superficie ocorrem os produtos de

alteråçåo destas rochas, formados por solos de coloração avermelhada e composiçåo sílt¡ca a
argilosa. Ëm trechos dos topos aplainados nota-se fragmentos de concteções limoníticas e crostas

lateriticas arenosas, sugerindo tratar-se de restos da cobertura de idade terciá¡ia do Grupo

Barreíras.

Hidral0gia

O local representa uma das cabeceiras de uma pequena bacia hidrográfica que deságua

no baixo curso do R¡o Almada. Apesar desta bacia apresentar área pequena, vários cursos de

água, com pequeno volume, säo drenados diretamente para o curso principal desta drenagem, a

qual é aproveitada por sítios e fazendas a be¡ra do Rio Almada- A cabeceira em queståo, d¡sta

cerca de 1 km deste curso de água principal, o qual, por sua vez, possui 3 km de extensäo até

ating¡r o Rio Almada.

Ãnálise dâ apt¡dãa

Os aspectos físicos favoráveis para ¡mplantaçåo do aterro sanitário nesta área são:

situaçáo topográf¡ca em cotas elevadas e a cobertura de malerial síltico-argiloso sobre o
embasamento rochoso com ba¡xo grâu de fraturamento.

Os aspectos desfavoráveis são: anfiteatros muito fechados, com encostas de alta

decl¡vidade (30 a 40'), assoc¡ados à fundos de vales mu¡to estreitos. A drenagem do flanco Leste

do divisor é coletada por um córrego, o qual deságua diretamente no båixo curso do RÍo Almada.

Nesta regiåo, a planície do Rio Almada é ocupada por inúmeros sít¡os e fazendas, e existe uma

importante área de lazer para a população de llhéus.
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lTARlRl (Sítio 9)

O sítio ltariri está inserido na Bac¡a do Rio Tiriri (ou ltariri), afluente da margem direita do

médio curso do Rio Almada. O acesso principal é realizado pela Rodovia 8,A-262 (llhéus - Uruçuca)

e o secundário, por uma estrada nåo pavimentada.

Foto 30 -Vertente do anfiteatro
com afloramenfos de gnalsse e
metabásicas

Foto 31 - Captação deágua a
jusante do anfiteatro para

abastecimento local.

Foto 29 - Área ttariri. Anfiteatro de cabeceira de drenagem com verTentes de inclinação média-atta (centro da foto)

Mâr¡a cândlda B. dô Nasc¡mêntô D¡sseftãcão de Mestredo
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Geomorfalogia

Desenvolve-se em cotas entre 70 e 100 m, caracter¡zando uma teg¡ão de planalto inter¡or
de cabeceiras de drenagem, onde agrupamentos de morros ocorrem isolados por planícies
alveolares, de superfície plana Assoc¡adas às encostas cjos morros ocorrem cabeceiras de
drenagens em vales tipo anfiteatros, com dimensóes entre 50 a 100 m de eixo maior, que terminam
junio às planícies alveolares (foto 29).

Geo/ogra e ffianta de intemperismo

Ocorre sobre produtos de alteração intempérica de gna¡sses granulíticos de composição
tonalítica a granitica com intercalações de metabásicas. Esta cobertura intempérìca é formada por
material síltico-argiloso de coloraSo avermelhada a alaranjada, com espessura de alguns metros.
Há afloramentos rochosos por toda a encostä do anfiteatro (foto 30). Nas planícies alveolares
ocorrem acumulações de material coluvionar e aluvionär, de compos¡çåo arenosa a argilosa,
provavelmente de espessura métrica.

þ{ídrú¡øgie

Está inserida em contexto de uma ¡mportante zona de divtsor de águas, em regiáo de
cabece¡Ías de duas bäc¡as: umä s¡tuadä ä sul-sudesie, Bac¡ä do Ricl lguape, e outra, a oeste da
área, a Bacia do Rio Tiriri, que por sua vez, é um afluente do médio curso do R¡o Almada, após
cerca de 7,5 km de percurso.

Acompanhando a moffologia geral da área, as planíc¡es aluviais entre morros
caracterizam-se por nivel de água raso e zonas encharcadas, com vegetaçåo iípica de alagadiços.

llnálise da aptidãø

Como aspecto favorávef destacam-se as condições de acesso até o local, pois é
predominantemente äsfaltado e apresenta proximidade com a porçåo Norte da cidade.

Os aspectos desfavoráveis referem-se ao desnível relativamente pequeno entre os
anfiteatros e as planícies - onde o nível da água é raso, oco¡rência de afloramentos de rocha ao

longo de toda a vertente do anfiteatro, pouca disponibilidade de mater¡al de cobertura (áreas de
empróstimo), captação de água no vale a jusanie (foto 31), diståncia de 20,5 Km entÍe û centro de
llhéus e o sítio, e necessidade <Je melhorias no trecho nâo pavimentado da estrada.
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Tabela 3.3

características bióiicas e sócio - arnbienia¡s

gtanrlos e

gnaisses 15 - 25
granulíticos

tese dos sítios anallsados no município de llhéus

nãc
80 - 110 i 15 anos pavìmentado

I ( 1c,0 km)

não
15 anos pâvirnentado 15,5

(6,5 kn)

80-110 - pavimeniado 15
(7 0 kr)

nao
70 - l OO 15 anos pavimentado 20.5

(2 1 kñ)

impacto
visual

alto

baixo

bâixo

desfâvorável

desfavorável

desfavorável

favorável

favorável

r/Equipe Umah, I

capoerra e

plantação
de coco

pastagem

desfavorável

favorável



3.2.2.3 Classificação geral dos sítios

Dispondo da avaliaÉo preliminar das âptidões dos sítios demarcados e pesquisados foi

realizadä uma primeira seleção de sítios, que teve como objet¡vo princ¡pal, exclu¡r aqueles que

apresentassem os cond¡cionantes ambientais (principalmente físico e econôm¡co) ma¡s

desfavoráveis à implantação e operaçáo de aterros san¡tár¡os. Com isso, a continuidade do

processo de seleção seria dirigido somente às áreas ¡nd¡cadas como de maior potenc¡al¡dade, po¡s

o objetivo final era ating¡r a seleção de três sítios alternativos para serem discut¡dos com a
comun¡dade, na forma de audiência pública-

Dentre os nove sít¡os pesquisados, quatro foram excluídos já na primeira fase de seleção,

que incluem Õ Embaså (Sítio 1), Areal (Sitio 2), Cururupe (Sítio 3) e Carobeira (Sítio B).

O Sítio Embasa foi descartado pela sua prox¡m¡dade com a estrada BA - 251,

intermunicipal (interliga as cidades de llhéus e Buerarema) - pois ocasionaria grande impâcto v¡sual

aos usuários da estrada; pela pequena dimensåo da área, que restring¡r¡a a vida útil do aterro para

o máximo de 10 anos. Ëm relaçåo ao me¡o físico, nåo houve justificativa alguma para a exclusåo

cla área, pois todos os condicionantes eram compatíveis ambientalmente com o empreendimento.

O Sít¡o Areal, ao contrário, foi descartado exclus¡vamente pelos condicionantes geolég¡cos,

geotéon¡cos e hidrogeológ¡cos. Os princ¡pais motivos que os levaram a exclusão foraÌ"rì: a êlta

permêab¡lidâde do terreno e consêquente risco de contamìnação do solo e do freático, baixo grau

de compactaçåo do substrato, o que poderia acarretar no comprometimento da estabilidade do

aterro.

O Sítio Cururupe, área do lixão da cidade, também foi descartado princ¡palmente pelos

condicionantes físicos da área. Está inse¡ido sobre a planície fluvial do Ricl Cururupe, com

ìnflr.¡iäncia da maré e nível d'água sub-aflorante, apresentando elevado risco de contaminaçåo das

águas superficiais e subterråneas.

O Sítio Carobeira foi descariado pelas incompatibilidades fisicas e de uso e ocupação do

solo. O sítio está inserido sobre anfiteatros mu¡to fechados (com decliv¡dades entre 30 e 40') o que

geraria maiores custos operacionais e risco na estabilidade geotécnica do aterro. A área do entomo

imediato é bastante freqüentada por turistas que utilizam o Rio Almada para recreaçåo, tratando-se

de uma importante área de lazer regional. Existe também a ocorrênc¡a de chácaras e sítios de

veraneio imediatamente à jusante do sit¡o.

A etapa seguinte de seleção compreendeu a real¡zaçåo de uma hierarquização da aptidäo

dos sítios pré - selecionados na fase anterior (Fazenda Omologi, Fazenda Ambela, Maria Jape l,

Maria Jape ll e ltariri)

Com o objet¡vo de permitir uma melhor sistemat¡zação da análise e hierarquização dos

sítios, foram selecionados alguns indicadores técnicos e ambientais, e estabelecido um critér¡o de

pontuação e ponderaçåo da importância relativa de cada indicador, de maneira a possibilitar o

estabelecimento de uma avafiação e comparação qualitativa e quani¡tativa dos sítios.

_ Dissetldcão l!r:Ar¿te!p^*__ ea



Para a h¡erarquizaçåo das áreas selecionadas, foram atr¡buídos alguns indicadores

técnicos e ambientais, através de uma pontuaçåo e ponderaçáo de importåncia.

A just¡ficativa atribuída para a adoçåo deste procedimento foi de possib¡litar o
estabelec¡mento de uma avaliação/comparaçåo qualiiativa e quantitat¡va das áreas selecionadas.

Os indicadores técnicos e ambientais cons¡derados forami distånc¡a em relaçåo ao centro
gerador de resíduos; cond¡ções de v¡as de acesso; vida útil do aterro sanitário, disponibilidade de
solo para cobertura diária dos resíduos; ocupaçäo atual da área; titulação da área; disponibilidade

de ¡nfra-esirutura na área; características do solo; cl¡ma; e d¡ståncia de área urbanas (tabela 3.4)

Estes indicadores receberam pontuaçäo variando de 01 a 10 - de acordo com a sua ma¡or

ou menor adequaçåo à ¡mplantaÇäo e operaçäo de aterros sanitários. As maiores pontuações

indicaram a maior adequaçâo da área para o receb¡mento do aterro sanitár¡o. (tabela 3.4)

Assoc¡ada à esta pontuaçäo, foram adotados pesos diferentes de importåncia para cada

indicador, denominado de Coeficiente de lmportåncia (Cl).
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Tabela 3.4 : lndicadores e critérios util¡zados para hierarquizaçåo dos sítios. Dados extraídos
de Conder/Equipe Umah (1997)

segurr

O resultado da hierarquizaçåo realizada nos sítios selec¡onados é apresentado na tabela a

*i loQal (considerado d¡stância alé 1 km)



Tabela 3.5 - Pontuação e hierarquização dos sítios selecionados. Extraído de
Conder/Equipe Umah, 1 997.

Conforme pode ser observado nas tabelas supracitadas, o processo de h¡erarquizaçåo

adotado näo considerou como indicativos ambientais os paråmetros geológicos, geomorfológicos e

hidrológicos, inicialmente utilizado para a prospecçåo dos sítios, contrariando assim, os princíp¡os

que norteiam o processo seletivo de sítios, tema central desta dissertaçåo.

Neste processo final de seleçåo, nota-se que o ún¡co parâmetro cons¡derado para avaliar a

aptidão dos terrenos em relaçäo ao risco de contam¡naçäo do solo e das águas superficiais e

subterrâneas, foì a característica do solo.

De acordo com a tabela 3.5, os cr¡térios de hierarquizaçåo para a característ¡ca do solo

apresentou coeficiente de importânc¡a 3, sendo menos importante que a distância do sítio em

relação ao centro gerador de resíduos e as condiçóes das vias de acesso. A importância para a

disponibilidade de solo de cobertura e distânc¡as de núcleos urbanos receberam o mesmo grau de

importância que as característìcas do solo.

Portanto, este critério utilizado, deixa evidente que o processo de seleçåo f¡nal ut¡lizado

apresentou caráter predominantemente econômico, onde a preocupaÉo com a proteção do solo e

as águas ficaram a critério do projeto de implantaçäo e operação do aterro.



Este fato é confirmado pelos cr¡tér¡os de avaliaçåo adotados para a característica do solo,

onde a permeabilidade do substrato foi avaliada somente pela composiçåo do solo (solos argilosos

foram considerados os melhores e receberam nota 10; os solos siltosos ou argilo-arenosos - nota 7
e os solos arenosos - nota 5).

É impossível avaliar a permeabil¡dade de um substrato de um sít¡o somente por este
critério, pois sabe-se que além da composiçåo do mater¡al, a espessura da camada insaturada, o

coef¡ciente de permeabilidade e a composição granulométrica säo critérios mínimos e essenciais
para avaliar a condutividade h¡draúlica de um substrato, e portanto, a sua fragilidade em relação a
contaminaçåo pelo chorume. Além disso, os aspectos geológ¡cos (natureza do substrato rochoso e
característica das estruturas rúpteis) näo foram considerados nesle parâmetro, nåo sendo

incorporados no processo seletivo.

De acordo com a hierarquizaçäo e ponderaçåo dos cr¡tér¡os acima estabelec¡dos, as áreas

foram classificadas na seguinte ordem.

e 1o lugar - Fazenda Omologi - 259,65 ponios

ç 2o lugar - ltar¡r¡ - 254,95 pontos

r 3o lugar - Fazenda Arabela - 239,25 pontos

ç 4 lugar - Mar¡a Jape ll - 231 ,00 pontos

r 5o lugar - Maria Jape I - 226,05 pontos

3.2.2.4 Seleção final

A etapa posterior, compreendeu a seleção de três sítios onde foram realizadas

investigaçóes geotécnicas (sonc{agens e ensa¡os de solo), e os respectivos projetos básicos dos

aterros sanitários. As três áreas foram submetidas a apreciaçäo pública, através de audiència

públ¡ca, onde finalmente fo¡ escolhida a área do aterro sanitário (conforme estabelecia o termo de

referência do trabalho).

As três áreas selec¡onadas para a últ¡ma fase de seleçäo forami FAZENDA OMOLOGI

(fotos 24 e 25 - pag. 75) lTARlRl (fotos 29 a 31- pag.83) ;E MARIA JAPE l(foto 28-pag.79).

Nota-se novamente que o critério utilizado para a seleção de sítios nåo cons¡derou os

cond¡cionantes físicos, po¡s o sitio Arabela apresentava melhores condiçöes de permeabil¡dade de

solo ( Nota 10 - de acordo com a hierarqu¡zaçäo) e foi descartado apesar de ser classificado em 3"

lugar. O mesmo aconteceu com o sítio Mar¡a Jape ll, que foi classificado em 4'lugar e perdeu seu

lugar para Maria Jape I, em 5o lugar. As justificativas atr¡buídas para a exclusäo dos sítios foram as

condições precárias de acesso e da ponte sobre o Rio Cachoeira que ficava submersa nas épocas

de cheias (folo 27 - pag. 79) .

As três áreas foram reavaliadas e chegou-se a conclusåo que o Sítio Mar¡a Jape I também

deveria ser excluído pelo mesmo mot¡vo do Mar¡a Jape ll.



Por motivos desconhec¡dos, no lugar do sítio Maria Jape I entrou como área alternativa, a
atual área de disposiçåo dos resíduos, a áreä do l¡xåo Cururupe, clescartada na pr¡meira fase de

seleçåo por representar o pior sítio para a d¡sposição dos resíduos no município de llhéus,

Com isso, as três áreas escolhidas para a realizaçåo de investigações geotécnicas de

detalhe foram:

o ALTERNATIVA 1 - OMOLOGI (fotos 24 e 25 - pag. 75)

I ALTERNATIVA 2 - lTARlRl (foios 29 a 31 - pag. 83)

o ALTERNATIVA 3 - CURURUPE (|otos22 e 23 - pag.73)

lnvestigaçöes geológico- geotécnicas

Em cada sítio foram realizadas seis sondagens a percussåo locadas em d¡ferentes cotas

topográficas, Foram coletadas amostras e realizados ensa¡os de permeabilidade "in situ",
granulometria e Limite de Liquidez e Plasticidade.

ALTERNATIVA 1 . OMOLOGI

De acordo com os resultados obtidos, a espessura de solo nas cotas mais baixas varia de

4,8 - 6,8 metros de profundidade- Nas cotas mais elevadas, variam de 8,7 a 21,6 metros.

A cobertura superficial com espessura entre 1 e 3,60 metros, é síltico-arenosa com

contribuiçåo de argila. A porcentagem de silte, arg¡la e areia fina (que passa pela peneira 200) varia

entre 1B a 38%, o restante é representada por areias grossas e pedregulhos. A permeabilidade

deste horizonte é cerca de 2,25 x 10'a cm/s.

Abaixo, ocorre um nível sílt¡co - arg¡loso ¡ntercalado com are¡a fina, pedregulho e matéria

orgånica. A porcentagem de silte, argrla e areia fina é 55 %. A permeatr¡lidadê ,ó de 2,04 x 10-5 cm/s,

condições mais adequadas, para a ¡mplantaçåo de aterros san¡táfios.

A profundidade do nível d'água varia de 15 metros (nas cotas ma¡s altas) a 3,0 metros
junto aos fundos de vales.

Foi estimado um volume na ordem de 700.000 m3 de solo disponível para cobertura dos

resíduos

ALTERNATIVA 2 - ITARIRI

O manto de ¡ntemperismo na área apresenta uma distribuiçåo bastante irregular, com

profund¡dade que varia de 3 a l1 metros. Esta irregular¡dade é atr¡buída à presença de blocos de

esfoliaçåo esferoidal imersos no solo.



O horizonte supertor apresenta iextura silto argilosa com presença de areia fina a média, e

pouca matéria orgânica. A compacidade varia entre baixa a intermediária (SpT varia de 2 a 6
golpes).

O horizonte intermedtário, com espessura que varia de 1 a 6 metros, a porcentagem de
silte e argila é de 65 a 80%, o restante é contribuiçåo de areia e pedregulho.

O ¡nferior é marcado pelo contato brusco com a rocha alterada. E composto principalmente
por material síltico - arenoso e pedregulhos. A porcentagem de silte e argila varia entre 40 a 7O%.

Há um aumento na concentraçåo de pedregulhos nos níveis mais profundos do manto cle

intemperismo.

Entre a profundidade de 2 a 3 metros, o coef¡c¡ente de permeabilidade variou entre 10-5 a

1U Cm/S.

Nas meias encostas do anfiteatro, o nível da água foi detectado na profundidade de g

metros.

Foi estimado um volume na ordem de 350.000 m3 de solo para cobertura dos resíduos. A
cubagem näo cons¡derou a poss¡bilidade de ocorrência matacöes imersos no manto de
intemperismo.

ALTERNATIVA 3. CURURUPE

As sondagens executadas abrangeram a porçåo mais rebarxada da área (a planície

aluvionar), onde säo lançados os resíduos, e os morros testemunhos da Formaçåo Barreiras.

Na planície aluv¡onar, o horizonte super¡or é pouco a med¡anamente compacto (SPT de 3

a l0 golpes), apresentando 2,50 metros de espessura de areia fina a média siltosa. O hor¡zonte

surbsequente (2,45 a7,AO metros), é composto por níveis de mater¡al argilo-siltoso e sìlto-argiloso,

ambos com areia f¡na a média, coloraçäo cinza clara e variegada, respectivamente. A compacidade

é predominantemente fofa e consistência mole, com SPT variando de 3 a 6 golpes. A

permeab¡lidade é da ordem de 2,65 x 10-s cm/s, na sua parte mais baixa.

Na transiçåo entre a planície aluvionar e os morros tesiemunhos, o horizonte superficiai,

com 4 metros de espessura é formado por areia f¡na a méd¡a, s¡ltosa, cor marrom escura, pouco

compacta (SPT de 3 a 5 golpes), com coeficiente de permeab¡lidade na ordem de 3,50 x '10'3 cm/s.

O nível d'água fo¡ detectado a 2,10 metros de profundidade.

Nos morros testemunhos a espessura do manto de intemperismo var¡a entre 13 a l8
metros. É constituído por niveis síltico-arenosos, síltico-argilosos, argila siltosa e maténa orgåntca.

A compacidade varia de mole a rija (próximo ao contato com a rocha alterada)- O nível d'água foi

detectado entre 13 a 16 metros de profundidade.



Foi estimado um volume superior a 1.000.000 m3 de solo disponível para cobertura diária
de resíduos.

3.2.2.5 Escolha Final do Sítio

Sob o aspecto hidrológico, as áreas Omologi e ltar¡r¡ foram consideradas semelhantes,
com a circulaçáo das águas subterråneas condicionadas pelo topo do embasamento rochoso, que
se apresenta pouco fraturado e com baixa permeabilidade. A área do Cururupe, inser¡da em

ambiente fluvial, foi considerada como de maior potencialidade de contaminaçåo das águas
superficiais e subterråneas.

As condições topográficas das áreas Omologi e ltar¡ri foram consideradas adequadas para

a ¡mplantaçåo de aterros, justificadas pelas d¡ferenças de coias topográf¡cas dos terrenos que

favorecem o escoamento dos líquidos percolados por grav¡dade. A área Cururupe, ao contrário,

dev¡do a topografia plana, foi considerada problemática para a drenagem destes líquidos,

Os índices de permeab¡lidade do solo nas áreas Omologi e ltariri såo equivalentes, e

encontram-se em torno do limite superior recomendado (10-5 cm/s). Na área Cururupe os valores de
permeabilidade såo bastante var¡ados, sugerindo haver mu¡ta heterogeneidade no suþstrato.

As áreas Omologi e Cururupe apresentam maior disponibilidade de solo para a cobertura

dos residuos, suficientes para atender toda a vida úlil do aterro. Na área ltariri, a d¡sponibil¡dade de

solo foi considerada limitada e insuf¡c¡ente para atender a demanda prevista.

Em relaçäo aos aspectos bióticos, a área ltariri foi avaliada como mais preservada em

relaçäo a Omologi, apresentando maior densidade de capoeiras, brejos e cabrucas A área do

Cururupe foi qualificada como desfavorável, por estar sobre terrenos encharcados, próxima de

mangue e da pra¡a. O acúmulo de resíduos existente no local já constitui um foco de contaminaçäo

e de vetores patogènicos, sendo premente sua recuperaÉo

Do ponto de vista do meio antrópico, a definição da melhor alternat¡va deveria levar em

consideração que llhéus foi escolhida pelo Estado da Bahia, como uma crdade potencial para o

desenvolvimento do turismo. Nesse sentido, qualquer impacto ambiental que possa interferir nessa

diretriz estratégica deveria ser, evidentemente evitado.

Ass¡m, â área do atual lixäo do Cururupe e a ltarir¡ estariam prejud¡cando os seus

cond¡cionantes de uso do solo, face a presença de elementos da paisagem inerentes à região de

turismo. Portanto, a Área Omotogi foi a indicada para pr¡meiro lugar.



3.2.2.6 Resultado Final

De acordo com a avaliaçåo fìnal das allernativas Omolog¡ , ltarirl e Cururupe, foi unânime a

exclusåo da área do Cururupe para o futuro aterro.

Quanto ao meio físico, a área Omologi foi a mais indicada por apresentar ma¡or

disponibilldade de áreas de empréstimo. Em relaçäo ao meio biótico, a Omologi fo¡ também

cons¡derada a mais favorável por estar mais degradada em relação a ltar¡r¡. Quanto aos critérios

antrópicos, a ltariri também foi descartada por estar inserida numa regiåo de interesse para o

desenvolvimento do turismo, restando portanto somente a área Omologi.

Com ¡sso, a área ¡ndicada pela equipe técnica multidisc¡plinar do estudo foi a Fazenda

Omologi.

Posteriormente, as três áreas altemativas foram discutidas com a comunidade ¡nteressada,

através de Audiência PúbIca.

Êsta Aud¡ência Pública decidiu recomendar a área ltar¡r¡ para ¡mplantação do aterro

sanitário, descartando a Fazenda Omolog¡. A just¡ficat¡va para tal resoluçåo foi a diståncia da área

Omolog¡ em relação a porçåo Sul da cidade.

Assim a área selecionada seguiu a decisäo desta audi,ància, e o sítio selecionado para o

recebimento do aterro sanitário de llhéus fo¡ o ltarir¡.

Posteriormente a sua escolha, não foram real¡zadas investigaçoes geológicas ma¡s

detalhadas que pudessem avaliar a potencialidade de contaminação das águas subterråneas, nem

como do real volume de solo disponível para cobertura de solos, pois conforme mencionado acima,

estima-se que a espessura é bastante heterogênea, comprovada pela ocorrência de matacões de

esfoliaçåo esferoidal disperso ao longo das vedentes dos anfiteatros (foto 30 - pag. 83 )



Vasconcelos a Leste; R¡be¡rão P¡res, Mauá, Santo André, D¡adema e Såo Bernardo do Campo a

$udeste; Santos a Sul; Embú Guaçu e ltapecer¡ca da Serra, a Sudoeste; Embú, Taboåo dê Serrå,

Jandira e Osasco a Oeste; Santana do Pamaíba e Cajamar a Noroeste (figura 3.11).

Possui a maior densidade populacional do país, que em 1996 äting¡a 9,839 milhöes de

habitantes (http://wr.rvw.prodam. sp.gov.br). É recorde em pro<luçäo de resídr¡os domésticos/urbanos,

produzindo atuaìmente cerca de 12-000 toneladas diárias. Os resíduos urbanos säo compostos

essencialmente por matéria orgånica (49,5%), plásticos (22,9 Vô), papel/papelão (18,8 %), e meta¡s

(2,9 %), Orth e Motta (1998).

Os resíduos urbanos såo encaminhados para do¡s aterros san¡tár¡os, Bande¡rantes e o Säo

Joåo ou Sílio Såo João .

O Aterro Bandeirantes funciona desde 1979. Era operado na forma de lixåo, recebendo

resíduos de origens diversas. Localiza-se junto à Rodovia dos Bandeirantes, no Baifro de Perus, na

zona norte da capital. Atualmente recebe praticamente a metade dos resíduos recolhidos pelo

serviço municipal de colela regular (5.500 t/d¡a), e alguns tipos de resíduos sólidos industriais da

classe 2 e 3. Estima-se uma vida útil de somente mais 2 anos para o aterro.

O AteÍro Såo João recebeu licença amb¡ental em 1991 e entrou em operaçåo em

dezembro de 1992. Situa-se na zona Sudeste da cap¡tal, no f¡nal da estrada de Sapopemba, junto

ao lim¡te com o município de Mauá. Recebe cerca de 6-000 toneladas diárias de resíduos

recolhidos pelo serviço municipal. Foi selecionado para exemplificar um estudt¡ de caso na pÍesènte

dissertaçåo devido as suas características construtivas e operacionais,.

3.3.1.1 Geologia

O quadro geológico do município de São Paulo é compartimentado em três conjuntos

litoestratigráficos maiÕres (figura 3. 1 2).

Rochas metamórficas de or¡gem sedimentar e vulcânica, com ¡ntrusÕes graníticas e

pegmatiticas, de idades desde o Protetozóico lnferior ao Neoproterozóico, representam o primeiro e

mais expressivo conjunto liiológico, genericamente referido como embasamento cr¡stal¡no. E

representädo pr¡nc¡pålmente por rochas metamórfrcas dos Grupos São Roque e Setra do ltaberaba

e suítes graníticas ¡nd¡ferenciadas (lPT 1981a). Ë¡litos, metarenitos quartzitos e xistos

porf iroblásticos såo os componentes principais do Grupo São Roque, seguidos por intercalaçôes

lent¡culares de anfibolitos, metacalcários dolomitos e rochas calc¡oss¡licatadas. lntrusôes graníticas

såo freqüentes.

O segundo corresponde às rochas sedimentares clásticas, de granulaçäo grossa a fina,

associadas à Bacia de São Paulo de idade cenozóica, que ocupam predom¡nantemente a região

central do mun¡cípÌo. Såo representadas por aren¡tos de var¡ada granulometria, mal selecionados e

argilitos com intercalações arenosas e s¡ltosas, atingindo espessuras de várias centenas de metros.
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Estas rochas sedimentares preenchem zonas deprimidas e formam testemunhos sobre o

emtrasamento metamórf ico.

O terceiro é formado por sedimentos aluv¡onares relaiivos a instalaçåo da rede de
drenagem atual, de idade quaternária (Coutinho, 1979 e 1980). Apresentam sua maior expressäo

em área no setor central e centro sul do município, ocorrendo de forma irregular ao longo dos
talvegues d€ ramos principais da rede de drenagem. ptedominam åre¡as arg¡losas, mal

estruturadas e pouco selecionadas a bem selecionadas, de coloração ocre, cinza escuro a negras,
com espessuras muito variadas, desde alguns centímetros a dezenas de metros.

O setor sul do município é dominado pelo conjunto de rochas metamórficas, com

testemunhos rsolados de rochas sèdimentares terciárias e intrltsöes graníticas indiferenciadas.

Predominam xistos, filitos, migmatitos e gnaisses com ¡ntercalaçóes de quarzt¡tos, anfilbolitos e

rochas calciossil¡catadas correspondentes ao Complexo Embú. Este d¡ferenc¡a-se do Grupo São

Roque princ¡palmente pelo grau de metamorf¡smo mais elevado-

Os principais traÇos estruturais do município de Såo Paulo, seguindo as feiçöes estrutura¡s

de expressäo continental do sudeste brasilêiro, sâo as zonas de c¡salhamento e zonas rúpteis

orientadas segundo ENE, como as falhas de Jundiuvira, Taxaquara, Jaguari, Parateí e Cubatão,

originadas durante o Proterozóico e reat¡vadas no Cenozóico, onde condicionaram a sedimentaçåo

das bacias de São Paulo e Taubaté (Coutinho 1979 e 1980).

Estas zonas de cisalhamento separam as unidades pré-cambriãnas em blocos tectônicos.

O setor norte, ocupado pelo Grupo Såo Roque, tem seu limite sul com o Complexo Embú marcado
pelo sistema de lalhas de Taxaquara e Jaguari. O Complexo Ëmbú, por sua vez, é limitado a sul

com o Complexo Costeiro, através da falha de Cubatão, fora dos lim¡tes do município de Såo Paulo.

Estas falhas possuem caráter dominantemente dúctil e transcorrente, com zonas de c¡salhamento

de até vánas centenas de metros de espessura, englobando milonitos, blastomilonitos, filonitos e

brechas lectônicas (1PT,1981a e Hasui e Oliveira, 1984).

Nas rochas metamórficas, de modo geral, a estrutura mais penetrat¡va corresponde ao

bandamento metamórf¡co e xistosidade, intensamente dobrados, com superfícies complexas e

eixos de d¡reÉo osc¡lando em torno de ENË.

As intrusões graníticas, de natureza tard¡ a póslectônica, exibem foliaçåo nas bordas e

s¡stemas de frafuras relacionadas à tectônica de reativaçáo jurássica e fraturas de resfriamenlo.

3.3.1.2 Geomorfologia

O município de São Paulo está ¡nserido no Planalto Atlåntico (Almeida 1964), mais

especif¡camente na zona que const¡tui o chamado Planalto Paulistano de Ab'Saber (1957), adotado

também no mapa geomorfológico do Estado de Såo Paulo (lPT 1981b).
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A compartimentaçäo geomorfológica e topográfica do Planalto Paulistano segue, a grosso
modo, as unidades litológicas. Desta maneira, três unidades geomorfológicas principais såo
reconhecidas.

Nos setores Norte, Noroeste e Sul do município, o embasamento metamórf¡co sustenta
relevo de morrotes baixos, morrotes alongados e morros, com declividades mé<jias (entre 15 a
30%), que passam a morros com serras restritas e serras aiongadas com escarpas e declividade
média a alta (15 a 45%), representando pr¡nc¡palmente as intrusöes granit¡cas (Serra do Tico-Tico)
e lentes de quartzito (como o morro do Jaraguá). O aterro São João está inserido no contexto de
morros e morrotes do setor noroeste do mun¡cípio.

Na região central do município domina o relevo de colinas, caracterizado por baixas
declividades, desenvolvido sobre sedimentos da Bacia de Såo Paulo. Localmente ocorrem
espigöes devido a presença de carapaças ferruginosas (fateríticas), como o espigão central de Såo
Paulo.

Por último, os sedimentos aluvionares quaternários correspondem a un¡dade morfológica
das planícies aluviais que acompanham a rede de drenagem atual, como dos rios T¡etê e Pinheiros.
Representam áreas planas a suavemente onduladas, sujeitas a inundaçöes per¡ódicas.

3.3.1.3 Colrertura Superfic!al

O manto de intemperismo que tecobre Säo Paulo encontra-se extremamente

descaracterizado em relaçåo às suas cond¡ções naturais, devido ao intenso processo de

urbanizaçäo ocoffido no mun¡cípio. Encontra-se quase que em sua totalidade irnpermeabilizado,

restando poucos remanescentes de solo exposto, principalmente junto aos limites Noroeste e
Norte, e ao longo dos lerrenos protegidos por lei, como as bacias contribuintes da Represa Billings

e Guarapiranga, Mata da Cantareira e Parque do Estado (figura 3.13).

De modo geral, a espessura e a composiçåo do manto de intemperismo varia de acordo

com a composição química e mineralóg¡ca das rochas de origem, e do t¡po de relevo incidente. A

espessura do manto geralmente acompanha as decliv¡dades das encostas, chegando a ausentar-

se tlas áreas mais íngremes (declividades superiores a 45%), expondo rocha.

As planícies aluvionares såo representadas pelos sed¡mentos aluvionares inconsolidados e

pelos solos hidromórficos.

Os relevos de colinas e morros da Formaçáo Säo Paulo såo recobertos por uma cobertura

de solo laterizado (presença de materia¡s cimentantes de alumínio e ferro), de granulometria argilo-

arenosa, nâo estruturado, tonal¡dades avermelhadas, e com espessura na ordem de 3 metros,

podendo atingir I metros- Sotoposto, incide um horizonte constituído por câmadas e lentes

¡ntercaladas de areias e argilas, com espessura bastante variável. Foram ident¡f¡cados quatro
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níveis, denominados argilas vermelhas rijas, solos variegados, argilas duras cinza-esverdeado e

areias basais (Massad, 1980).

Nos relevos esculp¡dos sobre rochas xistosas, o solo superfc¡algeralmente não ultrapassa
a 1,5 metros de espessura, enguanto que o solo de alteração pode apresentar algumas dezenas de

metros, com a nítida presença da estrutura foliada ainda preservada da rocha de origem.

Nos granitos e granitóides, o solo é geralmente arg¡lo-arenoso com espessura variável,

sendo comum a presença de grandes matacöes imersos no solo ou em superfície.
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3.3.1.4 Clima

De acordo com a classificaçåo de Köppen, o município de São Paulo está inserido no clima
mesotérmico de inverno seco, onde a temperatura do mês mais quente näo atinge 22'C. Os totais
pluviométricos anuais variam entre 1.300 e 1.700 mm. O mês mais seco e frio é julho, com
temperaturas médias em torno de 16,5 'C. A estaçåo seca se estende de maio a setembro. O mês
mais chuvoso é janeiro.

A pluviosidade anual média entre 1980 e 1998 foi de 1346 mm, com meses menos
chuvosos entre junho e agosto, e mais chuvosos entre dezembro a março . A temperatura média
anual no mesmo período foi de 19'C (http// www.prodam.sp.gov.br).

3.3.2 Processo de seleção do aterro São João

No contexto dos estudos de casos, o Sítio Säo João foi escolhido por se tratar de um dos
aterros mais antigos do Brasil que foi projetado, implantado e operado, desde o início, como aterro
sanitário, além do fato de tratar-se do maior aterro sanitário do estado, e com expressåo mundial.

3.3.2.1Histórico da pesquisa de sítios no município

Na RMSP as primeiras preocupaçöes em relaçäo a áreas de disposição de resíduos

surgiram na década de setenta, quando foi desenvolvido o estudo Prognma paÊ a Disposição

Final dos Resíduos Só/idos do Município de São Paulo, realizado pela Serete Engenharia S.A em
1977.

O desenvolvimento deste estudo refletia a situaçåo crítica da RMSP, que foi criada (Lei

Complementar Federal 14173) decorrente da expansåo da capital paulista em direçåo aos

municÍpios do seu entorno, principalmente aqueles situados no denominado ABCD paulista (figura

3.11- pag.95). A proximidadefísica desses municípios e o expressivo crescimento que ocorreu no

final da década de cinqüenta e início da década de sessenta, decorrente da instalação de empresas

montadoras de veículos, fizeram com que esses municípios começassem a ter problemas sérios

de infra-estrutura, principalmente no caso da disposiçåo dos resíduos sólidos. No caso do município

de Såo Paulo, a populaçåo prat¡camente triplicou entre o fim das décadas de cinquenta e setenta,
passando de 2,198 para 5,924 milhões de habitantes respectivamente (http:prodam.sp.gov.br).

Esse estudo, além de avaliar outras alternativas para o destino dos resíduos gerados no

município, contemplou a seleçåo de áreas para a disposiçåo final dos resíduos sólidos
(Limpurb/Equipe Umah, 1990). Através de análises cartográficas foram delimitadas 100 (cem) áreas
potenciais passíveis de utilizaçåo como aterros.

Através de inspeçöes de campo e sobrevôos de helicóptero, foram descartadas 57
(cinqüenta e sete) áreas devido principalmente a ocupaçåo urbana incidente e/ou vizinhança
próxima; área útil insatisfatória e péssimas condições de acesso.

ï{À'',
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O restante das áreas (que totalizavam 43) foram analisadas de acordo com os seguintes
paråmetros. característica do relevo, dimensåo das bac¡as hidrográficas; condiçöes de acesso, uso
e ocupaçåo do solo e legislaçåo vigente.

As áreas que se mostraram com aptidåo favorável, conforme os paråmetros supracitados,
corresponderam somente a '16. As demais foram descartadas princ¡palmente por inc¡d¡rem em
regióes com ocupaçöes concret¡zadas ou em expansão, ou porque encontravam-se inseridas em
APMs (Área de Proteçâo aos Mananc¡ais - de acordo com a Lei N' 1.172176 , S 25).

Ësse estudo resultou na implantação dos aterros de Sapopemba e de São Mateus
(Fazenda do Carmo). Para as demais áreas foram recomendadas suas desapropriaçôes.

O período posterior a realizaSo deste estudo foi marcado pela implementaçäo de
inúmeras leis, decretos e normas técnicas, que abrangeram direta e/ou indiretamente a disciplina
do armazenamento, transporte e disposiçåo dos resíduos sólidos.

Como exemplo, das normas técn¡cas que surgiram, destacam-se a NBR BB4g/199S, que
fixou condições mínimas exigíveis para a apresentaSo de projetos de aterros controlados cie

resíduos sól¡dos urbanos e a NB 843/1985 que fixou condiçöes mínimas exigíveis para a
apresentaçäo de projetos de aterro san¡tár¡o de resíduos sólidos urbanos. A NBR 1OOO4/1987

classificou os resíduos quanio aos seus r¡scos potenc¡ais ao meio ambiente.

Dentre as leis que surgiram neste período deslacam-se a portar¡å Minter N. 53, de
01/03/79 que estabeleceu normas ao projeto específico de tratamento e disposiçåo de resíduos
sólidos; a Lei N" 7.347, de 24107/85 que d¡sc¡plinou a ação c¡vil públicå de responsabilidacle por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estét¡co,
histórico, turÍst¡co e pai$agístico; a Resoluçåo Conama No 001, de 2ilj1lg6 que define lmpacto
Ambiental e obriga a elaboraçåo de Estudos de lmpacto Ambiental (EIA/RIMA) para as atividades
modificadoras do meio ambiente, inclusive as áreas de disposiçåo de resíduos; e a Resolução

Conama N" 005 de l5106/88 que obriga o licenc¡amento ambiental de obras do s¡stema de limpeza
urbana

Em 1989, os aterros de Sapobemba e de Säo Maieus (indicados pelo estudo de 1977)

foram fechados por pressåo popular e pelas suas capac¡dades limi{adas. Por motivos

desconhecidos, as áreas indicadas nestes estudos náo foram desapropriadas e porianto não
preservadas para essa finalidade. Nesta época a população superava 9,5 milhões de habitantes
que geravam cerca de 6.000 toneladas de resíduos diar¡amente (lywly¿lxc¡sru.b4.

Em função do fechamento destes sítios, em 1990, a prefeitura elaborou um novo estuclo

visando a seleçåo de áreas, pois a urbanizaçäo ocorrida neste período principalmente na regiäo
perifér¡ca do município, exclu¡u todas as áreas indicadas como potenciais no estudo realizado em
1977.

, I)¡sserL:dcão de Mestr¿do_____',_-*._jq1-
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Este estudo denominado de Parecer sobre a S¡tuação dos Aterros Sanitários clo Município
de Sâo Paulo 'foi elaborado pela Secretaria de Serviços e Obras e LIMPURB da prefe¡tura

Municipal (PMSP/SSO/LIMPURB, I 990)

Foram prospectadas áreas principalmente no extremo Leste do município. A pesquisa
restr¡ng¡u-se nas áreas de uso rural, ou aquelas que não estavam ioialmente comprometidas com o
uso urbano. Foram excluídos do processo de seleçäo os ierrenos proleg¡clos através da Lei de
Proteçåo aos Mananciais (Artigo 25 da Lei 1172t76) inseridos nas bacias dos reservatórios Billings
e Guarapiranga no quadrante Sul, e a área de drenagem dos reservatórios Cabuçu e Engordador,
no quadrante Norte.

Na etapa poster¡or foram selecionados os sítios que apresentaram menor grau de rejeição
por pade da populaçäo, vida útil igual ou superior a 5 anos (cons¡derando 3.000 toneladas diárias),
menoles diståncias e custos de implantaçåo e operaçåo, Esta pesquisa resultou na delimitaçåo de
7 sítios.

Após o término destes estudos, no final de 1990, a prefeitura elaborou um edital de
concorrência, que teve como objetivo a contratação de uma empresa de consultor¡a para analisar
dentre os sete sítios selecionados a melhor alternativa para a implantaçåo do aterro sanitário.

Em dezembro de 1992, entra em operação o Aterro Saniiário da Zona Leste, selecionado e
licenciado para receber parcela dos resíduos urbanos gerados pelo bairros inseridos no quadrante

Leste do mtrnicípio de Såo Paulo, que posteriormente passou a se chamar de Aterro Sanitário Säo
Joåo.

3.3.2.2 Método utilizado para a seleçåo de sítios

O processo de seleção de sítios para a implantaçåo do aterro sanitário Säo Joäo teve
como base as sete áreas indicadas pela prefeitura, conforme mencionado ac¡ma. Estavam
inseridas praticamente todas na zona Leste do município, próximas aos limites de Mauá e Ferraz
de Vasconcelos, com exceção do Sítio Pedreira Aidar, na zona Norte, próxima ao lim¡te com
Guarulhos

A part¡r da localizaçáo geográfica destas áreâs fo¡ realizada uma análise da drenagem
superficial da regiåo em geral, inserida integralmente na bacia do rio Tietè. Paralelamente foram
analisadas as principais condiçöes de acesso, o zoneamento urbano e as diretrizes do plano diretor
municipal.

Esta análise integrada dos sítios resultou no agrupamento de três conjuntos denominados
de Grupo da 3" Divisáo, Grupo Santa Etelvina e Grupo Fernäo Dias (figura 3.14).

O Grupo da 30 D¡v¡såo, englobou os sítios: Minami, R¡beirão Verde, Floresta e Säo Joåo.
Ëstão situados todos na bacia hidrográfica do rio Aricanduva, e suas principais vias de acesso são
pela Estrada de Sapopemba e pela Avenida Aricanduva/Estrada da 3a Divisäo.



O Grupo Santa Ëtelvina, englobou os sítios Conceiçåo e Pedrinhas. Estão inseridos na
Bacia do Ribeiráo ltaquera, e as pr¡nc¡pais vias de acesso sâo pela Avenida Aricanduva e a Ëstrada
do lguatemi (figura 3.14).

O Grupo Fernäo Dias foi representado pelo sítio Pedreira Aidar, situado próximo a divisa
com Guarulhos. Está inserido na bacia do rio Cabuçu de Cima, e o acesso princ¡pal é pela Rodovia
Fernåo Dias.

Para a análise de cada sitio fo¡ defin¡da uma área de influência da ordem de 1.000 metros
do contorno externo das áreas ¡ndicadas. A justificativa para a ado$o deste lim¡te foi de que os
principais impactos amb¡entais adversos decorrente da implantaçâo e operaçåo do aterro
ocorreriam neste intervalo geográfico. Foram analisados os meíos físico, bióiico e sócio -

econômico.

Para cada ¡mpacto ambiental diagnosticado foi simulado o grau de sua ¡ntens¡dade e o
ambiente decorrente da ¡mplantaçåo e operaçåo do aterro san¡tário. Os ¡mpactos foram graduados

em grande, moderado, pequeno e mínimo.

Em relaçåo ao meio físico, os impactos considerados s¡gnificantes na escolha do sítio
foram a poluiçâo dos recursos hídricos, poluição do ar e movimento de terra .

A poluiçäo dos recursos hídricos foi def¡nida como a polu¡ção que ocorre nos corpos de
águas superficiais e subterrâneas. A intens¡dade do impacto foi considerada grande quando havia
presença de cursos de água e/ou nível da água aflorante_ Moderado, na presença de curso d'água
interm¡tente Pequeno, quando havia possibilidade do aterro atingir somente os cursos d'água de
jusante. Nåo fo¡ registrado situaçáo de impacto mínimo em relaçäo aos recursos hídncos. Nos dias

de hoje, com o aumento do grau de exigências por parte dos órgãos ambientais, nåo seria aceitê

em hipótese alguma, a atribuiçåo de impacto minimo no caso de r¡sco de poluição das drenagens a
jusante, pois trata-se de um dos principais problemas da operação de aterros sanitários.

O movimento de terra fo¡ def¡n¡do como o impacto decorrente da necessidade de obtençäo

de material (solo) para impermeab¡lizaçåo e cobertura de resíduos. O ¡mpacio foi considerado
grande quando haveria necessidade de extrair mater¡al em áreas de empréstimo fora do sítio, e em

áreas näo degradadas. lmpacto moderado, na mesma situação, no entanto, em áreas já

degradadas Pequeno, quando haveria d¡sponib¡l¡dade parc¡al de mater¡al no local do aterro.

Mínimo, no caso da existência de material na área do aterro sufic¡ente para toda a sua vida útil.

A poluição do ar e os demais impactos que determinaram o pré - selec¡onamento da área

do aterro estão listados na tabela 3.6.
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reduçäo ou deslocamento cjê fauna eventualme¡te
existente oo localde implantação do aterro.

de veoetacão ex¡stente no local de

de bens

desconforto calsado à popuLaçáo da vizinhanga
decorrente da repulsa nalural ao emprêendimento.
e da geraçäo de gases, fumaça, odor e ruídos.

desvalorizaçáo
imobiliária

presença de cursos d'água
elou lençol aflorante na área

GRAN DE

tráfego de
veículos pesados

tráfego por eskadas não
pavimentadas, cuja utilização é

lncomodo aos propfletanos causado pela
desapropriaÇáo das terras e benfe¡torias nelas

nscos a
infra-eskutura

de serviços

área de empréstirno externa ao
locaj. em regiäo náo
degradada

desvaÌorizaçáo das propriêdades da vizinhança
decorrente da implântação do aterro sanitário.

Tabela 3.6 -. Paràmetros utilizados para a avalìaÉo de impacio ambiental durante o processo de seleçäo de sítios no Município de Såo Paulo. Adaptado

de LÍmpurb/Equipe Umah (1990).

degradação
da paisagem

interferência do Ìráfego de veículos pesados
gerada pela ativìdade das vias de irânsito local.

remoçao de capoerra oe pone
sidnificativo

riscos de interrupçáo de luncionamento de serviços
públícos cuja inf.a-estruiura interfere com o lccal do
aterro.

presença de curso de água interrnitente
I'a árca

rernoçäo de capoeirâ de porte
sern área cie íuga

trafego por estradas não pavrmentadas
já util¡zadas atualmente por caminhões

Matiâ Cândidâ B dô llasc¡mentô

degradação da pâlsageh decorrenie da
implantaçäo do aterro, associada a sua visibÍlidâde

[IÔDERADO

GRADUAÇAO

exisfência de núcleos
hab,tacionajs próximos e ¡ão
ìsoìados da área.

área de empréstimo extema ao local,
em região degradada

remoÇáo da capoe¡ra de menor pcrte

presença de moradias
atividades produtivas

área muito próxima da zo¡a
ùrbana.

remoÇão de vegetação herbácea e/ou
refloresiamento sem área de fuga.

posslbtltdadê de Polurçao
apenas de curso de águâ de

crrculaçao por vlas locars
urbanas. com intensa

PEQUENO

existência de núcleos urbanos
próximos, mas isolados da área.

inieríerência cruzando a área.
com riscos à saúde pública

material de cobertura
disponível no local. eventual
falta, disponível ñas
prox¡midades.

Local vìsível de áreas
urbanizadas

presença de moradias ou atividades
econômícas.

emoção de reîlorestamento
,/ô" r,ê^êt.^â^ HÂ¡l-ìá^ôâ

área cujo ento¡no ma¡s próximo e fural.

t\ltNtMo

circulação por vias locais urbanas, sem
r¡scos de pedeskes.

remoçäo de vegetaçäo com
área de fuga-

lralego
unicamente po¡

interleréncias cruzando a área, com
riscos a atividade econômica

rnaterial de
cobertura
seguramente
disponí\,el no
local.

existência de ocupaçáo
rarefeita nas proximidades
(sítios e chácaras)

local v¡sível apenas de estradas

área degradada.

presença de bens imóveis

área degradada

circulaçäo por viais loca¡s corn
tráfego atual simifar ao gerado.

atividades
entorno
compatíveis

interferência Ìangenciando a
ârcâ

local abrigado, nâo degradado.

area
desocupada

do

com

eniorno ja
degradado por
ôlltras ãtiv¡.lr.lÊs

sem 
'nterferência.

dolgdoo
com entorno já



3.3.2.3 Principais características das áreas anal¡sadas

As ptincipais característ¡cas dos sete sítios analisados encontråm-se descritas na tabela

O sítio da Pedreira Aidar está inserido sobre uma cava de extraçåo de gnaisse para br¡ta.
De acordo com a compartimentaçäo acima, estes teffenos apresentam potencial pouco favorável
para uso como aterro.

Ëm relação aos aspêctos geomorfológicos, praticamente todos os sítios estavam inseridos
em anfiteatros com ve¡,tentes suavizadas e vales encaixados, com áreas alagadiças de vázeas
associadas. Com exceçåo do sítio Pedrinhas que situava-se sobre a planície do Rio Pedrinha, em
antigas cavas de mineraçåo de argila.

Nesta caracterizaçäo nåo foram considerados os cond¡c¡onantes gêológ¡cos de cada área,
tais como, litologia e presença de estruturas rúpteis dos maciços. Também não foram consideradas
as característ¡cas texturais e hidráulicas do substrato, visando avaliar a sua permeabílidade. A
caracterização hidrológica ficou restrita aos recursos hídricos superfrciais, nåo sendo realizada
nenhuma análise do regime das águas subterrâneas.

De acordo com Rodriguez (1998), todos os sítios, com exceção do Sítio Pedreira Aidar,
encontram-se sobre rochas xisiosas, compostas por biotrta-muscovita-xistos e granada-b¡otita-

xistos parcilmante migmatizados. De acordo com a compartimentação física para a disposiÉo de
resíduos real¡zada pelo Consórcio Hicsan/Etep (1994), estas áreas apresentam potencial favorável
para uso como aterros sanitár¡os (tabela 2.'11 - påg. 30).

Para os me¡os biótico e sócio-econômico foram caracterizaclos o uso e a ocupação do solo,

ocupaçâo do entorno e as principais condiçöes de acesso, conforme é apresentaclo sucintamente
na iabela 3.7.

3.3.2.4 Seleção final do sítio

A primeira etapa do processo de seleçåo do sítio foi realizada através da integraçäo das
características ambientais de cada sít¡o Çom os impactos esperados, caso fosse implantado e

operado o aterro sanitário.

No Grupo da 3a Divisåo foram descartados os sítios M¡nami e o Sítio Ribeiråo Verde
devido a ocupação urbana do entorno. No caso do Sítio Ribeirão Verde, o impacto sobre a reação
da vizinhança foi considerado de menor intensidade. O grande fator de exclusão foi a presença do
Aqueduto Rio Claro que inviabilizava a ímplantação do aterro, pela impossib¡lidade de sua remoçåo.

No Grupo Santa Etelvina, os dois sít¡os foram descartados. O Sítio Pedrinhas foi
descartado pr¡ncipalmente devido as suas condiçöes hidrológicas e geomorfológicas- Estava
inserido sobre a vázea do Rio Pedrinha, em antigas cavas de extraÉo de argila, onde o freático
era aflorante. Além d¡sto apresentava densa ocupaçåo no entorno e péssimas condiçóes de
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Sítio
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Verde

SITUAÇÁo
GEOI\¡O RFC LOG ICA

- relevo suave, com duas
vertentes, separadas pelo
espigão que divide as sub-
bacias dos ribeirões dos
Cochos e Gabirobeira.

- vale encatxado, com
encostas suavizad¿s

MEIO FISICO

- âmplo anfiteatro circundado
por terrenos de iopografia
plana;
- área de várz€a próxima.

Sítio
< Pedrinhas

lundo de vale com cursos de ág!a perenes:

ASPECTOS
HIDRoLóGtcos

- amplo íundo de vale na
forma de anfiteatro. com
amplitudes topográficas
e¡evadas;
- áreas rebaixadas
compostas por várzeas

Lll
F
T

nascente do ríb- dos Cochos represêda,

¿i ùrlro
Conceição

l

, região de cabecejra de drenagem, com
fundos de vales formândo pequenos cursos de
águaì
, área de várzea com freáiico raso adjacenie.

- topografla suavizada

<ìo ; sítio
,? i Pedreira

= Aidat

- região de cabeceira , com fundos de vales
menores que form¿m o ribeiráo dos Cochos;
- áreas de vátzea. com freático raso.

uso E ocuPAÇÃo
DO SOLO

abela

amplo vale encairado

- predomina capoeira de
pode significativo;
- vegetaçâc herbácea,
- rellorestamentoì
- hortilrutícultura.

[4Ero BtóTtco/sócro.EcoN0[4tco

- lagoas forrnadas à partir do alÍoramento do
freático nas cavas de e$raçáo de argíla, na
várzea do Rio Pedr¡nha;
- fundos de vale pqq¡¿.9s cJrscs de agua
perenes.

- vale encaixado na porçáo
baíxa;
- anflteako, na porcâo alta.

pastagens;
reflorestamento;
ediflcaçöes ruraisl
gasoduto.

vrzrNHANçA I "oT?33.T 
ou

capoe¡ra de porte:
reflorestamento;
vegetação herbáceai
mata:

característ¡cas dos sítios analisados no Município de Såo Pau

- no vaie pequeno curso de ágla perene
contribuinte do Rio ltaquera.

áreas urbanizadas

- capoeiras de porte;
- reflorèsiamentoi
- vegetação herbácea;
- aigumas res¡dências;
- cortado diametralmente
por aqueduto da
SABESP.

- cobertura vegeta¡ variada,
- pequenas áreas
urbanizadãs em Mauá

- curso de água intermitente, contribuinte do
córrego Pi¡acema, afluenÍe do Engordâdor

- ider¡
- l¡mite com área de
Protecão aos Manancieis

- extração de êrg¡la;
- vegetação herbácea;
- reflorestamento nas
porçóes mais altas

coberturâ vegeial; l

Sítio Säo Joãoì . não pavimentado
pequeno núcleo urbano. l

- predomina capoeira de
porte com ìmportância
regional;
^ relloresiamentoì
- vegetação herbácea.

GERAL

pavimentado

o Bs.

- desprovida de
bateira natural.

- coberiura vegetal var¡ada;
- núclecs urbanos.

- Pedrerra desat¡vada;
- vegetaçâo herbáceai
- capoe¡ra,
' pátio de equipamentos;
- depósiio de materiais;
- algumas residências.

pavimentado

há barrêiiâ naiural

cobenura vegetal variâdai
chácaras,;
Sitio Pedr¡nhas;
conjuntos habitacionais .

- desprovida barrèara
natural.

- acessos ocais
estreitos e não
pavimentados.

vegeiação var¡ada;
pedreira em operaçäo,
lixão de Guatulhos;
¡ndústrias;
extraçâo de arela;

êscola.

(A

há bârreira naiural

- acesso é dado por
arruamento com
tráfego intenso de
pedeskes.

de Limpurb/Equipe Umah, 1

- estrada nâo
pavimentada com
tráfego de caminhóes
pesados.

- desprov¡da
natura.

barreira

- ba¡xa câpacidade
de volume.
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acesso. O Sítio Conceiçåo fo¡ descartado pela presença de conjuntos habitacionâis no entorno e
peio intenso 1ráfego de pedestres na principal via de acesso à área.

As áreas pré-selecionadas compreenderam os siiios Floresta e São João (Grupo 3a

Divisão) e o Sítio Pedreira Aidar (Grupo Fernåo Dias).

Dentre os Irês sítios, o Sítio Pedreira Aidar foi considerado como a melhor alternattva para
a implantaçåo do aterro. As razóes atr¡buídas a sua potencial¡dade foram a baixo índice de rejeiçåo
da populaçåo, e a possibilidade de recuperaçåo da área degradada. Apresentava como fator
desfavorável a baixa capacidade de volume e a d¡ståncia.

Os sítios Floresta e Såo João foram considerados favoráveis pelas suas característ¡cas
físicas e sócio-econômicas- A maior restr¡ção foi atribuída à presença de capoeira no Sítio São
Joåo e da necessidade de seu desmatamento.

Os fatores que realmente decidiram pela escolha do sítio foram a vida útil (custo/benefício),
condiçöes de acesso e ocorrência de áreas de empréstimo para a cobertura dos resíduos.

De acordo com a análise realizada, concluiu-se que em relaçåo a vida útil - somente o
aterro São João atendeu a estimativa de uma vida útil superior a 5 anos.

Ëm relaçäo as condições de acesso, as três áreas apresentavam as mesmas
características. A Pedreira Aidar, em relação as demais, apresentou distância bem maior do centro
gerador de resíduos.

As áreas de empréstimos ex¡stentes no próprio perímetro dos dois sítios da 3n Divisåo
eram suficientes para åtender toda a vida útil de operaçåo do aterro, ao contrário da Pedreira Aidar,
que apresentou escassez de material de empréstimo.

De acordo com os critérios adotados e aptesenlados acirna, o Sílio Såo Joäo foi
considerado ambientalmente o mais adequado para a implantação do aterro sanitário

3.3.3 Caracterização geral do Aterro Sanitário São João

O Aterro Sanitário Såo Joâo está inserido na porção Leste do Município de Sáo Paulo, na

Área da Administraçäo Reg¡onal de São Mateus. O centro geométr¡co do aterro está nas
coordenadas geográficas UTM (0355080 - 738491)

A área total do aterro é de 50 hectares, e a porçåo recoberta por resíduos é de
aproximadamente 47 hectares (199S). É lim¡tada a Sudeste pelo divisor de águas dos ribeiröes dos

Cochos e do Coaguaçu, marco da divisa dos municípios de Säo Paulo e Mauá (ABCD). O limite
Oeste é dado pela planície do Córrego Floresta, a qual se estende a Estrada de Sapopemba (figura

3.14 - pag. 104 e figura 3.15 - pag. 109 ).
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As principais alternativas de acesso såo as avenidas Aricanduva e Raqued Chohfi, e as
estradas da 3a Divisáo e de Sapopemba, onde a portaria do aterro fica na altura do kilômetro 33.
(figura 3.15).

2000 m

-

.. .ì' 23"

Ptr \t' '

Figura 3.15 - Localização e principais vias de acesso do aterro sanitário Såo Joäo/Sp.

O aterro entrou em operação em 24 de dezembro de 1992. Desde entåo, recebeu ma¡s de
10.000 milhões de toneladas de resíduos urbanos, em I anos de sua existência (foto 32).

O início da sua operaÉo foi sobre as cabeceiras de drenagem do córrego Floresta,
contribuinte da margem direita do Rio Aricanduva.

Atualmente recebe os resíduos provenientes da zona leste e sul de Såo Paulo, totalizando
cerca de 6.000 toneladas diárias.

As células de resíduos apresentam 4 metros de altura, que såo isoladas através de
camadas de argila com espessura média de 20 centímetros, e para cada célula, há canalizaçöes
para a coleta de chorume.

As porções topograficamente mais rebaíxadas foram ateradas por uma camada de
aproximadamente 1 metro de argila compactada. Sobre esta camada foi aplicada uma manta de
polietileno de alta densidade, com 3 mm de espessura, na forma de faixas soldadas "in situ",
recobrindo-a com um aterro compactado de 1,00 metro de espessura.

Marla Cândlda B. do Ndsctmento Dlsçttac:ío d¿ Mêstndo
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A impermeabilizaçåo através de manta sintética é ao longo de todo o aterro, inclusive nas
vertentes do anfiteatro (fotos 32, 33 e 36).

Nas d¡versas nascentes de água existentes foram implantadas obras de canalizaçöes.
Ëstas águas såo coletadas em uma caixa <je concreto, pouco a jusante do aterro (foto 37) . Nesta
mesma caixa, são coletadas as águas de um dos formadores do córrego Floresta, que nasce fora
da área do aterro e é canalizado sob a área do aterro. As águas residuárias das instalaçöes
administrativas do aterro sâo também enviadas para esta ca¡xa, e posteriormente, encaminhadas
para o leito do córrego.

o chorume é coletado ao longo de todas as células de resíduos (folos 37 e 3g), e
armazenado temporariamente em duas lagoas implantadas à jusante do aterro (foto 34). o
chorume coletado é transferido para a EstaSo de Tratamento de Esgotos da SABESp. A vazåo de
chorume varia sens¡velmente durante o ano. Durante o período de outubro/1996 a outubro/19g7, a
descarga variou entre 9,2 e 13,5 litros/segundo.

As águas subterrâneas e a composiçäo do chorume são monítoradas period¡camente.

3.3.3.1 Geoiogia

O substrato rochoso da ârea ê composto essencialmente por micaxisto com iniercalaçöes
decimétricas a métr¡cas de quartz¡to, pertencentes ao complexo Embú (cpRM, 1990). os
afloramenios de rocha são escassos, recobertos por uma espessa cobertura de solos residuais.
Nos taludes de corte, afloram rochas xistosas alteradas ({oto 35).

As estruturas pr¡ncipa¡s dos micaxistos e quartzitos såo a fol¡açåo metamódica e as
fraturas. As falhas ex¡stentes säo pouco representat¡vâs e cle pequena extensão.

A foliação é representada por uma xistosidade marcante nos micaxistos, com atitude muito
constante, com direção predominante de N30E e mergulho de 40 NW, Nas proxim¡dades do vale, o
tnergulho torna-se subhorizontal para SE evidenciando um dobramento sinformal da xistos¡dade na
área do aterro.

O conjunto de lraturas mais frêqüente apresenta at¡tude mécl¡a N4S-65W 75NE, com
densidade de ocorrência bastante variável. Foi observada uma dens¡dade de 5 a 10 fraturas por
metro linear e a presença de óx¡do de ferro e mangånes ao longo dessas fraturas. Os demais
conjuntos de fraturas apresentam atitudes em torno de N30E/50SE e N2OE/55NW.

Nos fundos de vales, ocorrem aluv¡ôes que são constatuídos essencialmente por areias e
argilas inconsolidadas.

y4 !è_ç!!4!Së¿dp îv ¿' c ¡ n t c n b Dßseñ¿cãô de Mesù¿.tô



Foto 33 - Vista lateral do aterro. Nota-se o
anfiteatro preenchido através de células de
resíduos. Na vertente esquerda, nota-se a
impermeabilizacão com manta.

Foto 32 - Aterro sanitário São João.
No fundo, antiga área de disposição.
Em primeiro plano, frente de
disposição em 1999.

Foto 35 - Corte na vertente do anfiteatro
exibindo micaxistos alterado com lentes de
quartz¡to.

Marla Cândlda 8. do Nasctmento

Foto 34 - Vista do vale do Córrego
Floresta com planície aluvial ocupada
por lagoas de chorume.

Dlssertecão dc Mê.fttdn
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Foto 37 - Poço de coleta de chorume.
Ao fundo, células de disposição com
canalização de nascentes e escada
para escoamento das águas pluviais.

Foto 36 - Vertente esquerda do aterro com
corte de talude em micaxisto e manta de
impermeabilização.

Foto 39 - Poço de monitoramento de
águas subterrâneas situado a
montante do aterro, no limite Leste.

Marla Cândlda 8. do Nasctmento

Foto 38 - Detalhe do poço de captação do
chorume.
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3.3.3. 2 Geomorfologia

A região do aterro pertence a província geomorfológica do Planalto Ailântico, localmente
denominada de Zona do Planalto Paulistano (Almeida, 1964).

O aterro foi implantado sobre cabeceiras de drenagem (anfiteatro) de d¡reçâo geral de
wNW - ÊsE, com vertentes assimétricas. As encostas voltadas parå o Nofte såo
predominantemente côncavo - convexas, e as voltadas para o Sul säo retilíneas. A área
caracteriza-se pela presença de morros arredondados com espesso manto intempérico.

A porção mais reba¡xada do sítio é representada por um fundo de vale aberto e fundo
plano.

3.3.3. 3 Cobertura superficial e aspectos geotécnicos

A cobertura superficial na ârea do aterro é constituída por solos superfic¡ais, coluviões,
aluviões, depósitos de tálus e solo de alteraçáo de rocha,

Os solos de alteraçäo são provenientes do intemper¡smo de micax¡stos intercalados com
camadas pouco espessas de quartziios. São constituídos por s¡lte arenoso, pouco argiloso,
micáceo, coloraçåo rosada a castanha avermelhada. A concentraçåo de areia aumenta na
ocorrência de camadas de quartzito.

De acordo com as sondagens a percussåo realizadas no sítio, na ocas¡åo de seu
licenciamenîû ambiental (EIA/RIMA) e o projeto básico, estima-se que nas porções mais altas do
aterro (nos anfiteatros) a espessura da cobertura de solo varia entre 15 e 20 meÌros. Nas partes
mais baixas, ao longo da planície, deve estar entre 20 e 30 metros (Equipe Umah, 1990).

A resistência a penetração variâ de 7 golpes por 30 cm, nos trechos próximos à superfície,
aumentando em profundidade, pa.a atê 27 golpes por 30 rm. (Epal, 1994).

Os argilo-minerais presentes nos solos residuais, conforme as análises mineralógicas, são
representados pr¡ncipalmente pelo grupo das caol¡nitas e, subordinadamente, pelos grltpos da ¡llita,
das argilas de camadas mistas illita-vermiculita e das vermiculitas. A capacidade de troca cationica
(crc) é baixa, variando de2,1 a4,2 mEq/100 cm3, que såo valores típicos para este iipo dê solo. A
granulometria, a mineralogia das argilas e a CTC indicam uma baixa capacidade cle auto depuraçäo
para o chorume proven¡ente da massa de resíduos.

3.3.3. 4 Hidrogeologia

conforme descr¡to no ¡tem geologia, o substrato do aterro é constituído
predominantemente por rochas xistosas recobertas por um espesso manto de alteração e depósitos
aluvionares ao longo da calha do córrego.

^l¿rl¿ 
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De acordo com dados do DAEE (1975) a recarga medida próxima a área de aterro (sub-
bacia Aços Anhanguera) e de 1,477 x 10-8 m/s. A transm¡ssividade do embasamento varia entre
1 .62 x 1O'a e 4,63 x 10-6 m2ls.

De modo geral, na áreä do aterro eståo presentes lrês tipos de aquíferos: o aluvionar, que
hoje encontra-se completamente descaracterizado devido as obras de corte e aterros para a
ìmplantaçáo das lagoas de armazenamento de chorume; o aqüífero poroso associado ao manto de
alteração (material síltico-arenoso) e o embasamento cristalino com aqüífero fraturado,
representado pela xistos¡dade fraturas e falhas do embasamento cristal¡no.

Como o substrato rochoso é prat¡camente impermeável, as descontinuidades estrutura¡s
såo responsáveis pelo fluxo cle água subterrânea nos micaxistos. Ëntre estas estruturas, ressaltam-
se, do ponto de vista da permeabilidade as fraturas NW-SE, algumas falhas e camadas de
quartzito.

Os ensaios de infiltração executados nas sondagens realizadas na ocasiåo do projeto

Executivo indicaram que a permeabiliclade é extremamente variável, entre i 0-3 cm/s até
praticamente impermeáveis, com valor médio de 10+ cm/s para o manto de intemperismo. Nas
partes mais profundas do solo de alteração testes de permeabilidade indicaram valores entre 104 a
10- 6 cm/s.

No solo de alteração os fluxos subterräneos apresentåm-se controlados pela topografia.
Desta forma, o fluxo é convergente em direção à jusante do aterro, alinhando-se em direção ao
córrego Floresta.

Com a f¡nalidade de obter-se informaçöes à respeito da profundidade dc¡ N.A. e da
qual¡dade da água subterrânea, na ocasiåo cla elaboraçåo do Estudo lmpacto Ambiental
(EIA/RIMA) foram realizadas algumas invesiigaçöes geofísicas, que compreenderam ensaios de
eletrorresistividade (sondagem elétr¡ca verticâl) e eletromagnético indutivo. Foram instalados poços
de monitoramento das águas subterråneas (hoje desativados) e realizadas amostragens para
análises f ísico-químicas-

Para a invesiigaçäo geofís¡ca, foram executadas quatro sondagens elétricas, na porção
mais rebaixada do relevo. O arranjo de eletrodos utilizado foi de Schlumberger, com eletrodos de
corrente distanciados até 200 metros, o suficiente para investígar profunclidades em iorno de 70
melros. De acordo com os resultados obtidos, a profundiclade do topo rochoso varia entre 40 e 50
metros na porçäo mais rebaixada do relevo. As profund¡dades do nível d'água não foram
determinadas com precisåo (Equípe Umah, 1990).

Foi realizado também o cam¡nhamento eletromagnético onde pretendia-se determinar
eventuais plumas de contaminação existentes no local, antes da implantaçåo e operaçäo do
empreendimento.

Os perfis foram realizados utilizando 3 arranjos de bobina EM-31-V, EM-34/20m-H e EM-
34l2om-v, para investigar respectivamente 6, 15 e 30 metros de profundidade. os perfis de

l4àt¡a Cândidà B. do N¿sclmento
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condutividade obtidos mostraram que, nåo haviam áreas anômalas que poderiam corresponder a
manchas de poluiçåo.

Foi escavado um poço de mon¡toramento, para coleta e análise da água subterrânea na
porção topog¡aficamente mais rebaixada do sítio. As escavaçöes mostraram que a profundidade
do nível d'água, varra entre 0,90 a S,40 metros.

Na profundidade 5,40 metros, a amostra coletada e analisada indicou que a concentração
dos elementos analisados encontravam-se todos dentro do l¡mite máximo estabelecido pelos
padröes nacionais e internacionais de potabilidade de água Os valores obtidos encontram-se
relacionados abaixo.

T Cond CO/ . Atcatjnidade : A¡cátin,aade i -.., ;iåi pH elétrica tivre HcO¡ caco. çr.

20 s.4o tz3 72.6 3,6 o i i¡
obs: nd - nâo detectd.lo. abaixo tto linile de deieèção .to aparciho
Tabela 3I Principais características físico-químicas das águas
Adaptado de Equ¡pe Umah (1990)

De acordo com os resultados obtidos e a profundidade do ponto de amostragem pode se
concluir que a concentração acima indica se tratar de uma água orig¡nária do manto de
intemperismo, onde o baixo valor de condutividade elétrica ind¡ca a baixa concentraÉo de íons
dissolvidos, refletindo percolaçäo em solo lixiviado com pouca presença de rocha.

Os valores encontrados acima, apesar de corresponderem somente a uma análise pontual,
serão utilizados para subsid¡arem na análise das águas subterrâneas com a implantação e
operaçäo do aterro sanitário. Sabe-se que estes valores säo correspondentes a composiçåo da
água sem a intervençáo do empreendimento, podendo ser utilizado portanto, com ressalvas, como
parâmetro de comparaçåo de concentraçåo, isto é, o background da regiäo.

3.3.3.5 Águas Superf¡cia¡s

O aterro sanitário São Joåo está inserido sobre a cabeceira <ie drenagem de um tributário
da margem esquerda, coniribuinte da formaçäo do Rio Aricanduva, afluente da margem esguerda
do Rio Tietê, conforme mostra a figura a seguir.

A bacia do Rio Aricanduva drena grande parte da zona leste do município, e onde
concentra-se parcela considerável de ocupaçäo habitacional. A qualidade dessas águas encontra-
se seriamente comprometida principalmente à partir do córrego Coaguaçu devido ao lançamentos
de esgotos em gefal.

Os cursos de água desta bacia são class¡f¡cados como da Classe lV, de acordo com os
Decretos Estaduais N' 8.468t76 e 1O.75Sll7 .

No"' j soo'-
(ms/L) i (mg/L)

.4.,F9. .: 4,00

subterrâneas na área do aterro
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3.3.3. 6 Pluv¡os¡dade

Na área do aterro há um posto de mediçåo da pluviosidade, operado pela Ënterpa
Ambiental S A. Os dados parciais do período de outubro/1996 a outubro/1997 encontram-se
listados na tabela apresentada no subítem caracterização geral do aterro.

Conforme mostram as tabelas e gráficos a seguir, o período mais chuvoso corresponcle
aos meses de dezembro e janeiro, com média total superior a 267 mm. os períodos menos
chuvosos foram abril, maio, julho e agosto, com índice inferior a 73 mm.

3. 3"4 Monit<¡rarnento arnbienial

O principal objetlvo de analisar as condições ambientais das águas superficiais e
subterråneas de um aterro sanitáno em operaçåo foi aval¡ar a eficácia dos procedimentos de
escolha de sítios para aterros sanitários e sua posterir:r operação.

conforme já citado, o aterro san¡tário såo Joäo foi escolhido devido as suas
part¡cular¡dades ambientais, pois a maioria dos aterros sanitár¡os já foram operac.los no passado na
forma de lixåo. Podemos citar alguns exemplos, como o Aterro Sanitário de Santo André (em
operação desde o início da década de 80), o Aterro Sanitárío Lara (Mauá/SP - em operação desde
1 987), Aierro sanitário Bandeirantes (säo paulo/sp - em operação desde 1979), e o Aterro
Sanitário de Osasco (Osasco/SP).

A impläntação do äterro S. Joåo envolveu o processo de seleção de áreas e a realizaçåo
dos projetos básico e executivo. As águas subterråneas e o chorume são monitorados
per¡odicarnente, corn coleta e análise das amostras. Ao contrário das águas supediciais, que såo
muito pouco monitoradas.

Conforme descr¡to no ítem caracterizaçåo do empreend¡mento, o projeto do aterro foi
concebido de forma a permitir o total isolamento do chorume, sem nenhum contato com o solo
subjacente ao aterro, e consequentemente com o freático.

O substraio do aterro, nos anf¡teatros, é composto princ¡palmente por solos de alteraçåo de
mica-xistos, com conteúdo de f¡nos que varia de 32 a 46010 e ba¡xas permeabilidades, em geral,
entre 106 e 10-8 m/s. De acordo com as análises realizadas no solo, a sua capacidade de auto
depuração dos contaminantes do aterro é baixa (Epal,,l994).

Hoje, decorrente das sucessivas ampliações que ocoreram desde a sua implantaçåo, a
supedície recoberta por resíduos já avançou para as duas vertentes do Córrego Floresta, muito
maior em relaçåo ao projeto inicial.

A tabela 2.4 - pag. 13, apresenta a composiçåo físico-químca e bacter¡ológica média do
chorume gerado pelo aterro såo Joåo durante o período de 1997 a 2000. Nota-se a coloração
acentuada do líquido (9.740 mg Pt/L), a elevada DBO - demanda Bioquímica de oxigênio

f"bÍl¿ Când¡da B. tlo tVascimento D¡a.Þr¡2.ãâ ¿ a MP< Ít2 ¡ tn
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(8 375m9/L - ma¡or em méd¡a a 35 vezes de esgotos san¡tários), em âcordo com a definiçäo de
chorume da NBR 8419/1992.

Nota-se as altas concentraçöes de cálcio (1.150 mg/L), cloreto (2.110 mg/L), magnésio
(340 mg/L) e sódio (2.108 mg/L).

A presença de metais pesados, destacando-se o cádmio (0,03 rng/L), chumbo (0,20 mg/L),
estanho (2,27 mgll), o níquet (0,41 mg/L), o cobre (0,0S mg/L), manganês (0,77 mg/L), e o zinco
(1,06 mg/L)

A aliíssima Demanda Química de Oxigênio - DeO de 1j.141 mglL, que ind¡ca o atto poder
poluidor do chorume, pois concentraçöes acima de l0 mg/L nas águas subterrånea já sâo
ind¡cativas de poluiçäo.

A elevada concentraçåo de componentes microbiológicos, representados principalmente
pelos coliformes fecais/ tota¡s e bactérias.

A coleta e a análise das amostras de chorume, águas superficiaìs e subterrâneas mais
recentes foram realizadas pela Ambiental Laboralórios e Equipamentos Ltda, e as demais (1992 e
1993) pela Puríquima Ltda. As coletas foram realizadas em consonância com o Guia de Coleta e
Preservaçäo de Amostras - CETESB e Normatizaçäo Técnica CETESB 06.010 - ABR/BB -
Construçåo de Poços de Monitoramento de Aqúífero Freático.

3.3.4.1 Análise das águas superfir¡ais

Atualmenie o aterro sanitário São Joáo eslá inserido sobre as duas vertentes que abrigam
as nascentes do Córrego Floresta, afluente da margem esquerda do Rio Aricancluva. Trata-se de
um córrego de vazãQ pequena com leito sobre sedimentos aluvionares a jusante, e nas cabeceiras
sobre manto intempérico de micaxistos.

As águas de nascentes såo coletadas numa caixa de concreto e poster¡ormente lançadas
a montante da ponte da Estrada de Sapopemba, no Córrego Floresta.

conforme mencionado acima são escassos os dados existentes a respeito do
mon¡toramento das águas superficiais, pr¡nc¡palmente em relaçåo a qualidade das águas antes da
¡mplantaçåo do aterro.

Em agosto de 1992, antes do início da operaSo do aterro, foram real¡zadas nas nåscentes
do Córrego Floresta, três análises: NASC 1 , NASC 2 e NASC 3 (figura 3.16 e tabela 3.9).

Poster¡ormente, em dezembro de 1993, após um ano de operação do aterro, foi realizada
uma outra análise na nascente de outra vertente do córrego, denom¡nada de Asm (figura 3.16).

Sabe-se que estas amostras nâo são representat¡vas para def¡nir com precisâo o
background do local. Devido a escassez de dados d¡sponíve¡s, estes forãm util¡zados com
ressalvas para tentar inferir a qualidade das águas superf¡ciais de jusante.

M¿1ti¿ CâìdidjJ E. da N¿scí¡r¡ento Ir¡.(ft1.íe ¿c Mê.hn¿.



A jusante, foram analisadas três amostras coletadas no Córrego Floresia logo após a
confluência com a estrada de sapobemba, que abrangeram os meses de novembro, março e junho

de 1999, conforme mostra a figura 3.16 e a tabela 3.9 (Enterpa, 199e, 1999 e 2000).

A análise f¡nal das águas de jusanie loram comparadas as de montante (NASC 1 a 3 e
Asm) e com os padröes de potabil¡dade de águas, conforme mostra a tabela 3.10.

Considerando a relaçåo diretamente proporcional entre sólidos tota¡s dissolv¡dos e a

condutividade, interpreta-se que as nascentes a montante do aterro, não possuem aumento na
quantidade de íons dissolvidos que poderiam ¡ndicar contaminaSo. Comparando estes valores de

montante com os dados de jusante, nota-se um incremento de até 4 vezes na condutividade, o que

indica um aumento klrusco no conteúdo de sais dissolvido$. Este aumento é confirmado pelo teor de
cloreto, que passa de 3 mg/L na água a montante para 24 mglL nas amostras de jusante do aterro.

Comporiamento semelhante ocorre com sódio e ferro iotal.

Os dados acima sugerem que o aterro está contribuindo com sa¡s dissolvidos na água
superficial. Este aporte de íons, do ponto de v¡sta de sólidos totais d¡ssolv¡dos näo é significâtiva,

tomando-se como referencia os limites de potabilidade_

Com relaçäo aos metais pesados, como manganês, chumbo, cádmio e bário, as águas a
jusante do aterro mostram teores de O,77 a 1 mg/L para Mn, e 0,0'1 a 0,02 mg/L para Cd, valores
estes acima do permitido conforme as normas amb¡entais para potabilidade. Chumbo não foi
detectado nas águas superficiais a jusante. Bário, com 0,1 mg/L, está abaixo do limite permitido.

Os teores de nitrogênio lotal (N kjeldahll) das águas superficiais a jusante do aterro
apresentam valores de alê 7,7 mglL, indicando altetaçåo em relaçáo ao teor de águas nåo
contaminadas com ¡nsumos orgånicos, pois estas apresentam teores máximos entte 0,5 e 1 mg/L de

N iotal (CETESB 1998).

O valor de DBO conf¡rma a contaminaçäo por insumos org€rnicos indicada pelo N total, pois a

água a jusante possui até I mg/L de DBO.

O quadro alterado das águas superficia¡s a jusante do aterro é completado pelo número de

coliformes presentes, que chega a 4.300 NMP/100m1.

A part¡r do exposto acima, conclui-se que a operaçåo do aterro Säo Joåo está contr¡buindo

na alteraçåo da qualidade das águas superficiais que drenam o vale hospedeiro do aterro.
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Data de Coleta AGO.92 AGO.92 AGO,9Z de¡r93 dez.93 nov.99 març;.Oo jun.Oo
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t# "#
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"d ; n¿ opz o,oz :: :: ::

Fosfato Total
Fósforo rotaì 
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i\lcrsuflo -" ,
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Potássio _ 1,4O 4,SO 2,gO S,SO eSO
Selên o
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Ëtilben¿eño
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To[¡eno
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AlLrminro Total
crorero :po ¡po zio rño ropo 3,íå |;.i" å:uo
Cloreto de tuletila (mg/kg) _ 1,Bo 1,00 O,5o
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DBos ã ¿po rpo ; s 
nd nd nd
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Dureza I otal ".;^Ferrororar o,ã¡ - oÀz olo tì¿o ï:: 1l;i i;ilvlagnésio _ 2,30 4,oo 1,9o
lvlanoânes total 

- oJ7 0,86 1,oo
Nitrog. Kjeldalllotal O,12 4,2O O,3i 4,32 4,15 2,SO 7,7O 7,1O
Nitrogênio Nitrato _ 0,10 A]l1 O,22
Nitrogênio Nitrito 

- o 03 0,70 nd
Oleos e grafassóc'o _ - _ ,,to o,oo J,33 J:33 3,i
Sólidos Ïota¡s Dissolvidos _ 43,00 15B,oo 35,00
sulfato opo ¡¡o na lo,oo .1o.oo

Zinco

Coliformes FecaÍs
Colifornes Totais
Cont Pd. Bact. Heterohófioa (L¡fc/mt)

Pseudomones Aeroginosa
S¿lmonelã

ASlvt Córrego F¡oresta - à montante do aterro (" Background" )

Tabela 3-9 - Dados analít¡cos da água superficial do aterro sanitário Såo Joåo, Munìcípio de São
Paulo, SP. (Adaptado de Enterpa, 1998, 1999 e 2000).
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Tabela 3.10 - Padrôes nacionais e ¡ntemacionais de potabilidade da água. Adaptado de
Cetesb (1974) e Cetesb (1990).
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3.3.4.2 Análise das águas subterrâneas

Para aval¡ar a qualidade das águas subterrâneas foram analisadas as amostras coletadas
em 3 poços de monitoramento de montante e 9 poços de jusante (anexo 1). As concentrações
médias estão representadas na tabela 3.1 1 .

Nos poços de montante (PM-1, PM-2 e PM-3), as análises abrangeram amostras coletadas
nos anos de 1996, 1997, 1998 e 2000, em diferentes meses do ano (Epal, j997 e 1998, Enterpa,
1999 e 2000, conforme mostra a tabela do anexo 1. os poços de jusante (pJ ,l a pJ -9)
abrangeram amostras coletadas nos anos de 1996 a 2000 ..

Os poços de montante eståo inseridos no divisor de água (flgura 3.17), e teoricamente näo
säo at¡ngidos pela disposição de resíduos, que se dá a jusante destes poços_ A profundidade do
nível esiático destes poços varia entre 51 a 53 metros.

Os poços de jusante, estão inseridos predominantemente na porção ¡nferior das vertentes
e na planície aluvionar (figura 3.17). A profund¡dade do nível estático var¡a de 2,0 a 3,S metros
(poços PJ-1, PJ-2 e PJ-4) e entre 1,5 a 1,0 metros nos poços instalados nas porções
topograf¡camente mais rebaixadas (PJ-5 a 9)_

Os poços nas vertenies e cliv¡sor topográfico eståo no manto intempérico. Os poços na
planície eståo em sedimentos aluvionares.

A avaliação da qualidade ambiental das águas subterrâneas do aterro foi determinada a
partir da comparação dos poços de montante, dos poços de jusante e dos padröes de poiabilidade
(ìabela 3.9).

Considerando os valores de sólidos tota¡s d¡ssolvidos (STD), condut¡vidade, dureza total e
a alcalinÌdade de bicarbonato (conforme expresso na tabela 3.10), as águas nos poços de
moniioramento a jusante do aterro apresentaram valores norma¡s e típicos de águas subterrâneas
(srD de 50 a 110 rng/L), náo evidenciando nenhuma alteraçäo de sua qualidade devido a

influència do aterro. O poço a montante, por outro lado, apresenta um valor de STD (SS0 mg/L)
muito contrastante com os poços de jusante. O mesmo ocorre com a concentraçåo de sóclio,

também muito superior neste poço a montante. lnterpreta-se este dado como uma indicação de
contribuiçåo de íons, provavelmente provenientes do material do aterro no poço a montante.

Com relação aos metais pesados, lanto o poço a montante, como os poços ã jusante,

apresentaram valores alterådos em relaçåo aos limites de potabilidade estabelecÍdos por padróes

nacionais e iniernacionais.

O bário apresentou valores super¡ores no poço a montante (PM 01 - com 0,1I a O,B0 mg/L)
e valores normais nos poços a jusante do aterro, com ieores de 0,07 a 0,50 mg/L, tomando como
referència o l¡mite de 'l mg/L estabelec¡do pelas normas ambieniais.
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o cádm¡o apresentou teores de 0,02 mg/L no poço a montante (pM01), enquanto a jusante
nåo foi detectado, confirmando contaminaçåo a montante, com valores acima dos limites cle 0,00s
até 0,01 mg/l.

Os teores de chumbo atingem até 1,7 mg/L no poço a montante e valores em torno de 0,0S
mg/L a jusante. considerando os lim¡tes de potaLìilidade <ie 0,1 a 0,04 mg/L de pb, a água
subterrånea, tanto a montante, como a jusante estäo alteradas.

o cromo segue o comportamento ac¡ma detectaclo, com valores de até 0,52 mg/L no poço
a montante e até 0,02 mg/L nos poços a jusante, sendo que o limite de potabilidade é de 0,05 mg/L.

Os teores de cobÍe, manganès e zinco detectados nos poços mon¡torados apresentam-se
dentro dos limites de poiabilidade, com concent[açöes de 0,7, o,2g e 1,4 mg/L, respectivamente.

O conteúdo em nitrogênio total é bastante variável nos poços, com teores desde nåo
detectável até 6,1 mg/L. Este valor alto corresponde ao poço PJ 03, localizado a jusante do aterro
na planície fluvial, evidenciando presença de detritos de atividade orgânica, provavelmente
oriundos do aterfo ou outra fonte de esgotamento sanitário. No poço a montante o teor de
nitrogènio não é detectável.

O valor de DBO oscila entre 2 e g mg/L nos poços a montante e entre 2 a 124 mgll_ a
jusante, sendo que este valor mais alto corresponde ao poço pJ 02, localizado no talvegue da
drenagem principal que cruza o aterro. Estes teores claramente indicam presença de contam¡naçâo
por matéria orgånica na água subterrånea, principalmente na área a jusante do aterro. Este quadro
é confirmado pelos teores de coliformes totais, presentes na água subterrânea desde montante a
jusante.

Teoricamente esperava-se que os poços a montante do aterro nåo teriam influência da
infiltraçåo proveniente do aterro, po¡s foram locados em situação de divisor topográfico de águas
(PM 01) e na vertente ac¡ma da disposiçåo dos resíduos (PM 02 e 03, figura 3,17). Mas, conforme
os dados do monitorarnento acima apresentados, ver¡ficou-se que ex¡ste contaminaçåo dos poços a
montante, muito provavelmente proveniente do atero.

lnterpreta-se este fluxo inesperado atingindo os poços em função de uma não coincidência
entre o divisor topográfico e o divisor de águas subterrâneas. Nesta situaçåo, o divisor de águas
subterråneas estaria deslocado no sentido jusante e abaixo da cobertura de resíduos. Desta
maneira, a infiltraçåo vindo da camada de resíduos alinge o d¡visor de águas subterrâneas onde
sofre uma distribuição para montante e jusante, atingindo o poço topograficamente acima deste
divisor subterrâneo. Outra hipótese seria baseada na geologia estrutural da área, caracterizada
pela foliaçåo metamórfica mergulhando em tomo de 40' para NW e o s¡stema de fraturas com
direçåo dominante para N50-60W e mergulhos fortes para NE e SW (Epal, 1994). Neste quadro,
interpreta-se que a contaminaçåo ser¡a dir¡gida no sentido SE, a montante da lopografia, devido a
linhas de fluxo da água subterrânea ao longo das fraturas ac¡ma citadas. Ressalta-se que estas
interpretaçöes são preliminares e que sua confirmação exigem investigaçöes específicas, inclusive



devido ao fato da presença de manta sintética, a qual deveria conter qualquer ¡nfiltraçåo na área de
disposiçäo dos resíduos.
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pJ.6 -ÌJ-7-pJã-FÍf'

PARÀMETRos FisIcoS E ORGANOLÉPTICOS
Cor mg PUL 585.80 66,00 10.25 21,O 1329 1,00 107 00 S.29 3r'50

Odor inod. rnod. inod.

Aspeclo - - ãmarl. limP anarel
Condulividâdo US/cm IOO,OO 22,OO 63,67 45,75 66,50 90,00 79,3 48,50 23,00 238,00 61,50 96'65

pH _ 5,79 5,7t 6J4 5,37 5,89 5,49 6,1 5,2A 5,A4 6'91 5'59 5'78

TemperalL¡ra 'c - 21,Oo - 21,25 19,67 - 21,5 2o'7o

rurbidez UN-Í 13e,75 1?,00 3,75 q 2,89 1.. 2:o,9o- 321 1450
PARÁMETRos eu¡Mtcos rNoRéÀÑlcoS
Alc. B¡oarbonâlos mg/L 67,00 -, 11,50 7,00 18,00 - 6,00

Arsênio mg/L nd nd nd nd nd - nd nd ¡d nd nd -Bário mg/L 0,38 0,46 nd 0,14 nd nd nd 0,18 îd O]2 nd

Boro mg/L nd 0,20 nd 0,10 0,095 0,18 0'30 nd nd 4 90

Cádmio m!t/L 0,02 nd nd nd nd - nd h'l n'l nd nd 0 00

Cálcro
Chumbo
Cianelos

Fluorelo nìg/L 0,25 0,19 0,18 0,30 0,'19

Fosfato Tolal mg/L 0,98 -- rrd

Fosfo¡o mg/L
Mercí¡rio rng/L nd nd nd nd nd

Niquel mg/L 0,09 0,15 nl O,22 o,15

Nítrogènio Nitrâlo mg/L O,2O - 0,10

Nilrogênio Njlr¡lo mg/L nd nd

OxigénÍo ConsLrnì¡rlo mg/L 3,10 0,65

orisènioDissol.(OD) ms/L
Potássio mg/L 1,00 - 1,O4

P'ãla mg/L nd 0,04 nd nd nd

mg/L , 0,76 0,35

mg/L 0,39 0,68 nd nd nd nd 0,05 0,05 0,04 0,04

mg/L nd nd nd ûd nd - nd ñd nd nd

r g/L 0,09 O,21 nd nd 0,04 nd nd nd nd nd

mg/L nd nd nd nd nd - 0,08 nd nd nd

selénio ms/L _ !!L_ld nd

PARAMETROS OIJIMICOS ORGANICOS
Bc¡lzeno !l
Elil Benzeno

ÞÀRlMÈtRoS ou-iruiòóS öúÊ ÀFÈriir¡t À aÙÁlìóADE oRcANoLÉPrlcA
nl".rnio r.r¡ lìls/L zs,oó o,24 n¿ 

* 
riå - i se z go õ:iî

cloreto ûìg/L 5,00 3,17 ;',00 4'50 7,50 2'50 6'00 1,50

Cloreto ¡le Melila mg/Kg 0,10 - 0,53 0'75 0'10 , o'75

Clorelo de Vinila mg/L 20,00 - 10,33 5,50 20,00 - 5'50

Cobre mg/L O,12 0,33 nd 0,005 0,22 ¡rd o'05 nd nd r)d nd

DBO5 mg/L 2,00 4,50 2,OO 2,333 69,67 2,00 2,25 2'57 2,OO 6'33 3,43 9'50

oOO û]g/L 5,00 15,67 5,00 nd 225'50 5,00 5,00 5'71 5'00 14'67 7'14 20 50

ps¡a 0'.40 - "' 
-è,do ;.l -il--*¡b,oo 10¡0 -ìo:õit 0¡o ----- 

to,oo

pS/L O,4O nd 6,80 nd nd 10,00 10,00 10,00 0,40 10'00

mg/L nd 0,004 nd 0,004 .0,00s nd nd nd nd nd nd

pS/L O,2O nd 6,73 ¡d nd 10,00 10,00 10,00 0'50 10'00

us/L 0,10 nd 0,57 nd nd 10,00 10,00 0,35 0,10 - 0 80

-. 0,06 0,24 0,10 0,'18

0,10 nd nd ¡d -

DLrreza Tolal

Mangânos Solúvel mg/L 0,07 0,38 O,11 0'217 O'13 - O17 0,06 0'05 0'83 0'11

Mânganês Tolal mg/L O,2A - o12 1'Oo O'27 0,09 0'14 - 0'05

Nilrog. KjeldahlTolaL mglL ¡d o'27 6 10 5'30 o,47 nd - o 44 1 79

öleos e Graxas mg/L 3,80 23,00 2,50 15,00 17,67 2'00 3,33 3,86 2,00 | '67 2'71

Sódio mg/L 18,00 - 2'4O - 3'70 2,10 4'4O 2,OO 3'15 5 30

Só1. Sedimenláveis ml/L o,12 5,-15 O,1o 0,133 1,70 0,15 0'10 0 10 0,15 0'10

só|. Tolais Dissolv. ng/L 577,00 '1'199 57,67 , 110'o 55'00 6800 4,00 233'00 5850

SólidosTolais mg/L 552p0 50'00 154,0 - 5000

Sultâlo mg/L 15,40 10,00 6,00 5'00 7 '29 4'OO 7,33 757 5'50

Sulfelo mg/L nd nd nd - nd nd nd od nd

zinco ms/L 0,29 o,4o 0,07 0,073 0.1q........0'0s g,qq...- 0-06 q¡4 -.* 0,9! 0 46..

MICROBIOLóGICOS
coliiormes Fec¿is NMP/100m1 - 3.00 atrs l ioo ¡ iss

cotiformes Totais NMP/100m1 460,00 _ 803,33 26 1100 132 23O

c.P.Bl.Hêlêrotrofcâ ufc/ml 120,00 25500 -. aLrs. aus 31 000 aüs - 48'000 1800

Pseud. Aeroginosa NMP/1O0ml 122,OO au6 aus' I âus - 11

' resultado nåo obtido. Colorâção acentuada -.. náo rèal zado nd nåo detectado

Iabela 3.1'1 - Dados analíticos da água subterrånea do aterro sanitár¡o Säo Joäo (Extraído de Egal,
1997 e Enterpa 1999 e 2000)
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1,25
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nd
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0,25
0,18

- 0,02

nd,

0,25

1,05

,. 2,30
o,4't 3,55

mg/L 23,OO 22þO 12,33 25,00 10'00 5,50 8'00 50,00 8'00

mg/L O,A7 0,50 0,09 O22O 2,Oo O,2O 0,15 0'30 4'A4 0,10

ûìg/L 21,OO - 0,30 - 16,00 11,00 0,56 3,10 - 0,31 22O

mg/L 5,00 - 1,10 1,10 0'58 0,31 0,48 - O'27
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4. CONCLUSÖES E RECOMENDAçÖES

As referências consultadas e o estudo de casos mostram que o processo de seleção de
sítios para aterros sanitár¡os é uma das etapas mais complexas no gerenciamento de resíduos
sólidos.

A situaçáo ¡deal do meio físico de uma área geralmente não acompanha suas condiçöes
econôm¡cas e sociais. A rejeiçäo de aterros sanitár¡os ainda é mu¡to grande pela população,
princ¡palmente dev¡do a desinformaçäo sobre suas características consirutivas e operacionais. Área
de disposição de resíduos ainda é considerada popularmente stnôn¡mo de mosca, mal cheiro,
urubus, ratos, poluiçao visual, fogo e fumaça, causando a conhecida síndrome Not ln My Back
Yard (nào no meu qu¡ntal).

A prospecçäo de sítios, com base em paråmetros do meio físico, visa localizar situações
natura¡s que permitem diminuir, ou até evitar, intervençôes dispendiosas de engenhar¡a, reduzindo
assim os custos totais da implantaçåo e operaçäo de aterros sanitários. Por outro lado, ressalta-se
que as condiçóes favoráveis do meio físico nåo d¡spensam cuidados especiais em relaçäo a
proteção do solo e das águas subterrâneas através de impermeabilizaçäo da base do aterro,
drenagem e coleta do chorume e das águas pluviais, e o monitoramento geotécnico e ambiental.
Como exemplo, cita-se o aterro Såo Joåo, que apesar de estar localizado segundo cond¡çöes
favoráveis em relação às características do me¡o físico, apresenta problemas de alteraçåo da
qualidade das águas superficiais e subterráneas.

Portanto, o processo de escolha de sitios deve seguir os critérios do meio físico desde a

etapa de pré - seleção das áreas e proceder até a sua escolha final, como forma de prevenir a

contaminaçåo do solo e das águas.

Muitas vezes excluir sítios que apresentam cond¡ções físicas adequadas para aterros

san¡tár¡os é täo fácil guanto excluir sítios que não apresentam condiçóes de acesso ideais. lsto

ainda ocorre pelo fato de que é muito mais fácil avaliar o custo da recuperaçåo de uma estrada, do
que o r¡sco de contam¡naçåo e o conseqüenie custo de remediação de uma área contaminada.

No caso do municíp¡o de Juiz de Fora, llhéus e Säo Paulo a etapa ¡n¡c¡al de seleçåo das

áreas seguiu critérios físicos. Nesta etapa procurou-se prospectar sítios que apresentassem
condições fisiográficas ¡deais, como anfiteatros inseridos em cabeceiras de drenagem (com baixa a
média deciividade) e em áreas de divisores de água em cotas altas.

Juiz de Fora (MG), que inicialmente apresentava maior disponibilidade de áreas para

implantar aterros devido as cond¡çöes de re¡evo e manto intempérico, mostrou, após o processo de

seleçäo de áreas, que somente uma parcela muito restrita do município poderia receber um aterro

sanitário. Esta restr¡ção foi ¡mposta principalmente pela presença de grandes áreas de preservação

de mananciais. Mesmo assim, o processo seletivo ind¡cou o Sít¡o lgrejinha como favorável do ponto

de v¡sta do meio fís¡co, biót¡co e sócio - econômico. Por motivos desconhecidos, o aterro não foi
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implantado em nenhuma das áreas ¡nd¡cadas, e a forma de disposiçäo dos resíduos no mun¡cíp¡o

ainda continua na forma de aterro descontrolado.

O município de llhéus (BA), que aparentemente apresentava cond¡ções amb¡enta¡s

desfavoráve¡s para a ìmplantaçåo de aterros devido a presença da orla marítima, manguezais,

restingas e Mata Atlânt¡ca, após uma primeira análise das suas cond¡ções fisiográficas mostrou
grande disponibilidade de áreas favoráveis para aterros sanitários.

Após a identificação de um conjunto de sít¡os favoráveis em llhéus, estes foram

class¡ficados através da aplicaçåo de coeficientes de importånc¡a, onde os parâmetros

considerados foram a distânc¡a dos sít¡os em relaçáo ao centro gerador de resíduos, condiçöes de
vias de acesso, v¡da út¡l do aterro sanitário, disponibilidade de solo para cobertura diária dos

resíduos, ocupaçäo atual da área, titulaçäo da área, disponibilidade de infra-estrutura na área,

características do solo, cl¡ma, e d¡ståncia de área urbanas.

Nesta hierarquízaçäo de sítios foi dado pequeno peso aos parâmetros do meio fisico (que

se relacionam d¡retamente com a característica do substrato), onde o único parâmetro cons¡derado

foi denominado de "característica do solo", que correspondeu essencialmente a textura do solo. Os
paråmetros mínimos necessários para avaliar a frag¡lidade das áreas em relação a contaminaçåo

de chorume não foram ponderados. Apesar de investigadas, não foram cons¡deradas a espessura,

granulometr¡a e o coeficiente de permeabilidade da camada ¡nsaturada; a profundidade do nível d'

água; as estruturas geológicas (análise de fraturamento e acamamento das rochas) do

embasamento rochoso; e a ocorrència de captações de águas superf¡c¡ais e subterråneas a jusante

e na área de influência dos sítios. O único parämetro relat¡vo ao meio físico recebeu um coeficiente

de ¡mportåncia inferior que a diståncia dos sitios em relação ao centro da cidade e das condiçöes

das vias de acesso. Consequentemente, as considerações à respeito da proteçâo do solo, das

águas superf¡ciais e subterrâneas foram transfer¡das para o projeto executivo do aterro.

O processo de hierarquização acima citado não considerou como indicativos amb¡entais os

paråmetros geológicos, geomorfológicos e hidrológicos, in¡c¡almenie utilizados para a prospecçäo

dos sítios, contrar¡ando ass¡m, os princípios que norleiam o processo seletivo de sít¡os, tema central

desta dissertaçåo. Portanto, a classìficaçäo dos sítios certamente apresentaria outra seqúênc¡a, se

fossem cons¡derados os paråmetros do meio físico.

O resultado desta h¡erarquizaçäo envolveu a escolha de três áreas para serem discutldas

em audiência pública. Dentre estas, foi incluído o sítio Cururupe, área do lixåo da cidade, que foi

descartado na pr¡me¡ra fase de seleçäo de áreas devido a sua inserçäo em áreas alagadiças.

Na aud¡ència pública ficou decidido que o aterro sanitário seria implantado no Setor Norte

do município. A decÌsäo desta audiência foi aceita e o síiio escolhido nåo seguiu as recomendações

do meio físico, pois há carència de áreas de empréstimo e incidem afloramentos rochosos

dispersos pratìcamente em toda a área do aterro.



Os exemplos tratados nesta dissertação, principalmente o caso de llhéus (BA) mostram que
qualquer hierarquização quantitativa com pesos e notas em processos de seleção de áreas para

aterros san¡tár¡os, deve contemplar como paråmetros ¡ndependentes a espessura, composiçäo
granulométrica e permeabilidade da camada insaturada; profundidade e var¡açåo do nível d'água;
profundidade e grau de fraturamenlo do substrato rochoso, captaçöes e uso da águas superf¡c¡a¡s a
jusante e área de influência do aterro; e captaçöes e uso das águas subterrâneas a jusante e área

de influência do aterro. Deve-se prever sempre que a contam¡naçåo do solo e das águas

superficiais e subterräneas såo r¡scos potenciais na disposição de resíduos e portanto devem ser
considerados de grande importância na atribuiçåo de pesos.

No caso em que a escolha final de sítios para aterros sanitários esteja v¡nculada a

aprecìaçäo pública, recomenda-se que a comunidade envolvida na queståo, seja esclarecida em

relaçåo aos riscos de contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficia¡s do

empreendimento, caso as alternativas apontadas pela comunidade näo contemplem paråmetros

físicos minimos necessários para receberem um aterro sanitário. A decisäo final da audiência
pública deve ser analisada pelo grupo técnico multidisciplinar que planejou e elaborou o processo

seletivo de áreas, antes da tomada da decisåo final.

No caso de São Paulo (SP) o processo de escolha de áreas ocorreu numa época onde as

exigências ambientais eram relativamente menores, se comparadas a seleção dos sítios de llhéus

e Ju¡z de Fora. Além deste fato, o processo de seleçäo foi lim¡tado pela carência de áreas não

urbanizadas e não proteg¡das por leis e/ou decretos- Apesar disto, os parâmetros do me¡o fís¡co

foram satisfator¡amente obedecidos na escolha do sítio.

No entanto, os resultados do monitoramento das águas superficia¡s e subterrâneas

realizado no Sít¡o Säo Joâo mostram que a qualidade dessas águas eståo comprometidas pela

disposiçäo de resíduos.

De acordo com as características físicas do substrato e do projeto inic¡al do aterro,

esperava-se a näo contaminação deste sítio. Provavelmente esta contam¡naçâo é decorrente da

deficiència operac¡onal do aterro, associada ao receb¡mento excessivo de resíduos, pois o aterro fo¡

concebido para receber 3.000 toneladas de resíduos por dia. Atualmente, depois de oito anos de

operaçåo, recebe d¡ariamente cerca de 6-000 Udia.

Com base na literatura analisada e os estudos de caso nos municípios de llhéus (BA), Juiz

de Fora (MG) e São Paulo (SP) é possível propor" Lrma seqtiência metodológica que atende os

requisitos mínimos do meio físico para a escolha e seleção de sítios para aterros sanitários.

Recomenda-se que todo processo seletivo de áreas para aterros sanrtários obedeça no mínimo o

roteiro metodológico proposto na f¡gura 4.1 .
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