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RESUMO 

 

 

Os resíduos sólidos são vistos nos dias de hoje como um grande problema para os gestores 

municipais, pois a medida que a população cresce, consequentemente a geração de resíduos 

aumenta. Assim o gerenciamento e a disposição final destes resíduos se tornam uma das 

maiores preocupações para o poder público. Pois estes resíduos dispostos em áreas 

inadequadas podem vir a causar sérios danos, tanto ao meio ambiente quanto a saúde da 

população, e consequentemente a economia. Deste modo este trabalho tem como objetivo 

fazer uma modelagem geográfica das áreas com maior potencial para instalação de um aterro 

sanitário no município de Presidente Médici-RO. Assim foi possível alcançar o objetivo 

através do método de tomadas de decisões Analytical Hierarchy Process (AHP) e a utilização 

de Sistemas de Informações Geográficas. A partir disto a modelagem foi baseada em critérios 

técnicos, ambientais e sociais, na qual são: distância do centro de coleta, uso do solo, distância 

de corpos de água, distância do núcleo urbano, permeabilidade do solo, distancia de vias de 

acesso e topografia. Os resultados revelaram 3 áreas com bom potencial para a implantação de 

um aterro sanitário no município de Presidente Médici, porém a que teve o melhor potencial 

possui uma área de 633.345,8m² na qual é dez vezes maior do que a necessário para o 

município, e sendo a 2 km do núcleo urbano próximo a BR 364 entre o distrito de Bandeira 

Branca e o município de Presidente Médici. 

 

Palavra-chave: Modelagem geográfica, geoprocessamento, seleção, aterro sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Solid waste is seen today as a major problem for municipality managers, because as the 

population grows, the generation of waste increases. Consequently, the management and 

disposal of these wastes become a major concern for the government; for these waste 

disposed in unsuitable areas might cause serious damage both to the environment and the 

health of the population, and consequently the economy. Thus this paper aims to make a 

geographic modeling of the areas with the greatest potential for the installation of a landfill in 

the municipality of Presidente Medici-RO. This goal was possible to achieve through the 

method of Analytic Hierarchy Process (AHP) and the use of Geographic Information 

Systems. Apart from this, the model was based on technical, environmental and social criteria, 

which are: distance from the center of collection, land use, distance from bodies of water, 

distance from the urban core, soil permeability, distance from access roads and topography. 

The results revealed three areas with the potential for the implementation of a landfill in the 

municipality of Presidente Medici; However, the area that had the best potential has an area of 

633.345,8m² which is ten times larger than necessary for the municipality, and being 2 km 

from the urban center near the BR 364 between the Bandeira Branca district and the 

municipality of Presidente Medici.  

Key words: Geographic modeling, geoprocessing, Selection, Restroom Landfill. 
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INTRODUÇÃO 

 

À medida que a população mundial cresce, consequentemente a produção dos 

resíduos sólidos também aumenta. Essa geração de resíduos tem-se apresentado cada vez 

maior devido a revolução industrial e aos avanços tecnológicos, pois o consumo de 

tecnologias gera resíduos tanto na industrialização quanto no descarte dos bens consumíveis. 

Na metade do século XIX, a composição do lixo era predominantemente de matéria 

orgânica, restos de comida, porém com o avanço da tecnologia, materiais como plásticos, 

isopores, pilhas, baterias de celulares e lâmpadas são presenças cada vez mais constantes na 

coleta (SÁ e GARCIA, 2013). 

Deste modo e de acordo com Layrargues (2002) a obsolescência planejada tem 

acontecido quando as pessoas são obrigadas a consumir bens que se tornam ultrapassados 

antes do tempo, assim a tecnologia tem evoluído a cada dia com mais rapidez e o consumidor 

não tem conseguido acompanhar a aquisição de equipamentos e/ou a realização de trocas com 

a mesma rapidez. 

Isto mostra a inversão que está ocorrendo, pois, a incorporação dessas modernas 

tecnologias deveria vir como ferramentas de melhorias para a qualidade de vida do ser 

humano, com soluções ambientais eficientes. 

Desta maneira, uma das dificuldades está no gerenciamento adequado destes resíduos 

e consequentemente na destinação final, que se constitui na atualidade um dos maiores 

problemas do Brasil e do mundo acarretando problemas ambientais, sociais e econômicos. 

Além disso, ressaltam-se os impactos ao meio socioeconômico. Destes problemas, 

destaca-se o fato de que os resíduos sólidos dispostos em locais inadequados tendem a 

acarretar em impactos para a saúde da população. Haja vista que muito dos resíduos 

produzidos são depositados em lixões a céu aberto, que podem contaminar os solos, as águas 

subterrâneas, superficiais e o ar. Ademais, estes aspectos podem acarretar em impactos 

sociais, que por sua vez resultam em doenças de veiculação hídrica e favorecendo também a 

proliferação de vetores como ratos, baratas e pássaros, que são transmissores de doenças aos 

seres humanos, na qual gera despesas com remédios e exames (BORTOLATTO e AHLERT, 

2012). 

Deste modo aumento de despesas hospitalares e farmacêuticas e consequentemente 

ao sistema único de saúde (SUS) têm interface ao saneamento básico.  
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Estudos do Banco Mundial (1993) citado por Brasil (2007) estimam que o ambiente 

doméstico inadequado, em especial na infraestrutura domiciliar de saneamento básico, 

canalização interna e esgotamento sanitário são responsáveis por quase 30% da ocorrência de 

doenças nos países em desenvolvimento. Guimarães, Carvalho e Silva (2007) explicam que 

investir em saneamento é uma das formas de se reverter o quadro existente. Dados divulgados 

pelo Ministério da Saúde (2010), afirmam que para cada R$1,00 investido no setor de 

saneamento, economiza-se R$4,00 na área de medicina curativa. 

Portanto, a disposição final dos resíduos sólidos urbanos não deve ser apenas baseada 

em técnicas de engenharia adequadas e no tratamento dos resíduos.  Mas, o ponto inicial a ser 

pensado antes de se realizar qualquer outra etapa, é a escolha da área adequada para a 

instalação do aterro sanitário. Desta forma ocasionará, no futuro, o menor impacto possível ao 

meio ambiente, pois esta etapa se baseará em variáveis como: dados geológico-geotécnicos, 

topografia, distância em relação à área urbana, distância do centro gerador, dados 

pedológicos, distância de rodovias e aeroportos, distância dos corpos hídricos, flora e fauna 

do local, acessibilidade, e custo benefício para aquisição da área, etc.  (LIMA E 

GUIMARÃES, 2001). 

Então, o estudo e planejamento de alternativas de localização são dados como um 

importante instrumento de planejamento ambiental.  

Contudo, a escolha de área para a implantação de um aterro sanitário em um 

município não é tarefa simples. Necessita-se de uma equipe técnica capacitada, e um longo 

tempo de pesquisa tanto bibliográfica quanto em campo, o que consequentemente acarretará 

em altos custos financeiros e muito tempo de espera. 

Assim, as geotecnologias, devido a seu potencial para simular alternativas e que 

resultando na avaliação integrada de aspectos técnicos, ambientais, legais, sociais e 

econômicos, podem ser aplicadas à modelagem da locação mais adequada para implantação 

de aterros sanitários. Aliam-se ao potencial das geotecnologias os baixos custos de acesso aos 

sistemas de informação geográficos e imagens orbitais de sensoriamento remoto, consideradas 

as principais ferramentas de análise espacial.1 

Desta maneira, é muito útil a utilização de ferramentas de suporte à decisão, 

favorecendo tanto na organização de dados como também auxiliando na tomada de decisão.  

                                                           
1 A ferramenta pode auxiliar no processo de licenciamento pois faz juntamente uma análise integrada 

com a visão de profissionais de diversas áreas, que se faz importante ao processo de licenciamento. 
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Uma das técnicas que mais merece destaque é o processo analítico hierárquico - 

Analytical Hierarchy Process (AHP), desenvolvida por Saaty (1992), considerada como sendo 

a mais promissora no contexto do processo de tomada de decisão (CÂMARA et al.,2001). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo a identificar áreas 

propicias para a implantação de um aterro sanitário no Município de Presidente Médici – 

Rondônia a partir da utilização de ferramentas de geoprocessamento e método de tomada de 

decisão. 

Desta maneira terá como objetivos específicos: 

a) Elaborar critérios de escolha de área de implantação de aterro sanitário, 

observando-se as Normas Brasileiras pertinentes. 

b) Promover o mapeamento dos parâmetros ambientais, tendo como perspectiva os 

critérios matriciais aplicáveis a modelagem; 

c) Observar áreas potencialmente favoráveis a implantação de um aterro sanitário, 

com base na concepção de mapas temáticos. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos sólidos urbanos são definidos pela NBR 8.419 de 1992 como “resíduos 

sólidos gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais perigosos, 

hospitalares sépticos, aeroportos e portos”. 

Já para Lima (2009) resíduos sólidos urbanos é aquele gerado nas atividades diárias 

em residências, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais, e é constituído 

por restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais, revistas, garrafas, embalagens em 

geral, restos da higiene pessoal, etc. 

Para CEMPRE (1995) a definição para os outros tipos de resíduos é dada assim: 

 Resíduo Comercial: são originados nos estabelecimentos comerciais e de 

serviços como exemplos: lanchonetes, agropecuárias, supermercados, bancos, 

lojas, bares, etc. Esses resíduos são compostos basicamente de papel, 

plásticos, embalagens e alguns materiais orgânicos. 

 Resíduo Público: Originado dos serviços de limpeza pública urbana, restos 

de podas de árvores, limpeza de córregos e terrenos baldios, entre outros. 
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 Resíduo Hospitalar: São resíduos que contêm ou podem conter germes 

patogênicos. São produzidos principalmente em hospitais, clínicas 

veterinárias, laboratórios, farmácias, postos de saúde, etc. 

 Resíduo Industrial: Oriundos das atividades industriais. É um resíduo 

variado depende da atividade industrial em que está inserido, podendo ser 

óleos, lodos, cinzas, ácidos, graxas, estopas, corrosivos e etc. 

 

Segundo a Organização Pan-americana da Saúde-OPAS (2008), o problema dos 

resíduos sólidos na grande maioria dos países e particularmente em determinadas regiões vem 

se agravando como consequência do acelerado crescimento populacional, concentração das 

áreas urbanas, desenvolvimento industrial e mudanças de hábitos de consumo. 

Deste modo as constantes mudanças que se tem visto nos produtos tecnológicos 

mostra que os processos de fabricação têm se apresentado com um grande incentivo a 

obsolência de bens de consumo duráveis.  Isso faz parte de uma estratégia de mercado que 

tem como objetivo garantir uma insatisfação com produtos de pouca qualidade, deste modo 

estes produtos parem de funcionar em um curto espaço de tempo, forçando então o 

consumidor a fazer a troca de tempos em tempos por outros produtos (SÁ e GARCIA, 2013). 

Isto mostra que a sociedade passa por um período em que o consumo, a tecnologia e 

a informação ganham velocidades cada vez maiores, uma vez que a coletividade atual é 

baseada no consumo diário de produtos, e grande parte deles é rapidamente descartado como 

resíduos (BORTOLATTO e AHLERT, 2012). 

Segundo Lisboa e Santos (2012) “os resíduos gerados aumentam de maneira 

diretamente proporcional ao acréscimo populacional e à capacidade desta população de 

consumir, o que ocasionará impactos negativos sobre o meio ambiente”. 

Visto isso, o crescente aumento populacional nas cidades tem levado ao acréscimo 

demasiado dos resíduos sólidos domiciliares e industriais, trazendo grandes preocupações, 

principalmente quanto a destinação final adequada (SAMIZAVA et al, 2005).  

Esta preocupação se dá em consequência que a disposição inadequada dos resíduos 

sólidos urbanos causa problemas gravíssimos ao ambiente e à saúde da população, já que as 

cidades não estão preparadas e planejadas para o aumento populacional e a geração em massa 

de resíduos sólidos (BORTOLATTO e AHLERT, 2012). 
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Para Silva (2011) grande parte dos municípios brasileiros, principalmente naqueles 

considerados de pequeno porte, com população de até 20.000 habitantes, a disposição 

inadequada de resíduos sólidos é um problema visível. 

Então para tentar minimizar este transtorno causado nas grandes e pequenas cidades, 

no ano de 2007 foi sancionada a Lei n° 11.445 que em seu Art. 1◦ estabelece as diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. 

Deste modo o Instituto Trata Brasil (2013) definiu saneamento básico como o 

conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a 

finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da 

população e à produtividade do indivíduo, e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o 

saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 

11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 

resíduos sólidos e de águas pluviais. 

Posteriormente, no ano de 2010 foi sancionada a lei 12.305 que traz a obrigação dos 

governos municipais criarem planos para a gestão integrada dos resíduos sólidos, encerrando 

assim com os lixões a céu aberto em um prazo de quatro anos. 

Diante do exposto, os impactos ambientais causados pela inadequada disposição final 

dos resíduos sólidos tem se tornado perante os administradores rotineiramente um processo de 

discussão de políticas públicas, levando vários pesquisadores a se preocuparem com a 

problemática de selecionar áreas tecnicamente mais favoráveis para a implantação de aterros 

sanitários. 

Segundo a NBR 8.419, 1992 aterro sanitário é definido como: técnica de disposição 

de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a 

intervalos menores. 

Os aterros sanitários configuram-se, portanto, como uma maneira correta e segura de 

disposição final do lixo, exigindo para sua eficiência e eficácia que o processo de escolha de 

sua área seja feito de uma maneira minuciosa e atenta para todos os aspectos que interferem 

nesse processo (SILVA, 2011). 



13 
    

Assim a disposição final adequada inicia-se com a seleção de locais favoráveis para a 

implantação do aterro sanitário, principalmente do ponto de vista do meio físico, mas sem 

desconsiderar os aspectos dos meios biótico e socioeconômico (LINO et al, 2008). 

Desta maneira, os aterros sanitários além de projetos técnicos de operação e 

monitoramento adequados, devem ser instalados em locais que possuam características 

ambientais favoráveis, minimizando, deste modo, a poluição e contaminação dos recursos 

naturais (SAMIZAVA et al, 2005). Isto porque, áreas adequadas além de promoverem a 

proteção ao ambiente e à saúde pública, representam menores gastos com as etapas de 

implantação, operação e encerramento do empreendimento, proporcionando economia em 

todo o processo (LINO et al, 2008). 

Contudo, segundo Lima e Guimarães (2001) a avaliação de áreas propícias à 

instalação de aterros sanitários envolve estudos técnicos, legais, ambientais, econômicos, 

sociais e operacionais. Ainda, segundo os autores, quando se precisa avaliar o espaço a nível 

regional todos esses estudos demandariam um custo e um tempo de trabalho que normalmente 

são inviabilizados economicamente, por falta de mão-de-obra especializada pelas pequenas 

prefeituras. 

Nesse sentido, a utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) como 

ferramenta de tomada de decisões é possível eliminar áreas tecnicamente impróprias para 

localização do aterro sanitário. O que reduz em mais de 95% a área do território a ser 

estudada, podendo então trabalhar com mais profundidade os 5% restante. A sua utilização 

fundamenta-se na integração e análise de informações espaciais (mapas temáticos: 

topográficos, hidrológicos, geológicos, pedológicos, vegetação, etc.) e descritivas (laudos 

geotécnicos, sondagens, aspectos geológicos, monitoramento de aquíferos, etc.), permitindo a 

simulação de várias alternativas de planos de disposição e resultando na avaliação integrada 

de aspectos técnicos, ambientais, legais, sociais e econômicos (LIMA e GUIMARÃES, 2001, 

p.1). 

Com isto o Sistema de Informações Geográficas constitui-se atualmente uma das 

melhores ferramentas disponíveis para solucionar problemas de organização de dados em 

modelos espaciais. Contribuindo para um melhor planejamento tanto em repartições públicas 

como em privadas. 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Considerando os aspectos práticos e de natureza técnica ligados principalmente às 

possibilidades de tratamento e disposição dos resíduos em condições satisfatórias, a norma 

brasileira NBR 10.004 (2004), distingue-os em duas classes.  

Classificando-os de acordo com as propriedades dos materiais, como sendo: classe I 

ou (perigosos), os que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente com graus de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade ou patogenicidade, e classe II (não 

perigosos), que se dividem em: classe IIA ou (não inertes), os que podem apresentar 

propriedades tais como  biodegrabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, e 

resíduos classe IIB ou (inertes), classificadas a partir da solubilização de seus constituintes. 

Para os efeitos da NBR 10.004 (ABNT,2004), os resíduos são classificados em: 

a) Resíduos classe I – Perigosos; 

b) Resíduos classe II – Não perigosos; 

 Resíduos classe II A – Não inertes; 

 Resíduos classe II B – Inertes. 

Deste modo segundo Lanza e Carvalho (2006) só poderão ser dispostos no aterro 

sanitário os resíduos de classe II – Não Inertes – segundo as definições apresentadas pela 

NBR 10.004/2004 da ABNT. Sob nenhuma hipótese deverão ser recebidos sólidos de Classe 

I, classificados como perigosos. 

Ainda segundo a Lanza e Carvalho (2006) e observando as condições acima definida, 

poderão ser recebidos, dentre outros: resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar e 

comercial; resíduos de serviços públicos e resíduos de gradeamento, desarenação e lodos 

desidratados das estações de tratamento de água e resíduos sólidos provenientes de industrias, 

comércios e outras origens que tenham classificação como classe II comprovadas por laudo 

técnico conforme normas especificas da ABNT. 

 

1.3 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Segundo o Relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013), a geração total de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

no Brasil em 2013 foi de 76.387.200 toneladas, o que representa um aumento de 4,1%, índice 

que é superior à taxa de crescimento populacional no país no período, que foi de 3,7%. Além 

de tudo, atualmente 60% das cidades brasileiras ainda encaminham os resíduos para locais 

inapropriados. 
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Já dados da ABRELPE (2014) revela que ouve um aumento de cerca de 2,0% no 

índice de geração per capita de RSU e um acréscimo de 2,9% na quantidade total gerada. 

Comparativamente, a população brasileira apresentou no período, um crescimento inferior a 

1,0%. Ainda segundo a ABRELPE, o cenário para a destinação final dos RSU também não 

houve uma mudança significativa, pois apenas 58,4 % dos resíduos tiveram como destino 

aterros sanitários, ou seja, 41,6% ainda estão sendo encaminhado para locais inadequados, 

sendo que estes dados representam 3.334 municípios.  

No Brasil em 2014 foram geradas 215,3 toneladas de resíduos por dia, uma média de 

1,062 Kg por habitante/dia (ABRELPE, 2014). Desta maneira a definição para a disposição 

final dos resíduos sólidos pode ser o conjunto de procedimentos que possibilitam a adequada 

disposição e o confinamento dos RSU e de seus efluentes contaminantes em um ambiente 

restrito, sob controle técnico e monitoramento permanente (PNSB, 2010). 

Já para a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (2010) a disposição final de 

resíduos sólidos é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a 

minimizar os impactos ambientais adversos. 

Neste sentido é importante entender qual a diferença entre um lixão, um aterro 

controlado e um aterro sanitário, para que assim se possa compreender melhor qual o local 

mais propício para a destinação final deste resíduo, e posteriormente ter como cobrar ações 

dos governantes. 

Para Silva (2011), o lixão ou vazadouro consiste em uma forma inadequada e ilegal, 

de disposição de RSU, caracterizado pela simples descarga do resíduo sobre o solo e a céu 

aberto, sem planejamento ou medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. No 

lixão não existe nenhuma preparação prévia do solo e é inexistente um sistema de tratamento 

sobre o lixiviado. A falta de tratamento do chorume permite a contaminação do solo e 

consequentemente, devido a ação da gravidade e das chuvas, o líquido irá percolar e 

contaminar o lençol freático. 

Segundo a ABNT (NBR 8.849), o aterro controlado é uma técnica de disposição de 

resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusão de 

cada jornada de trabalho. 
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Na visão de muitos pesquisadores tais como Philippi Junior (2004), Bidone e 

Povinelli (1999), e Biana (2007) a disposição em aterro controlado é melhor do que em lixão 

a céu aberto, mas o mesmo ainda assim apresenta uma qualidade inferior ao de um aterro 

sanitário, e este método geralmente é utilizado para municípios de pequeno porte e que não 

possuem condições de construir um aterro sanitário (PNSB, 2010). 

Neste sentido os aterros sanitários é uma forma de disposição final de resíduos 

sólidos urbanos no solo, dentro de critérios de engenharia e normas operacionais específicas, 

proporcionando o confinamento seguro dos resíduos, evitando riscos à saúde pública e 

minimizando os impactos ambientais (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

Além disso, o aterro deverá ser monitorado por um período de 20 anos após o 

encerramento de suas atividades, para que garanta a conversação da área no que se refere a 

coleta e tratamento de chorume, drenagem das águas superficiais, coleta e tratamento de 

gases. Estas áreas deverão ser utilizadas apenas para finalidade recreativas de lazer e 

paisagismo, uma vez que apresentam instabilidade. 

Para tanto, o aterro sanitário deverá ser localizado, projetado, instalado, operado e 

monitorado em conformidade com a legislação ambiental vigente e com as normas técnicas 

oficiais que regem essa matéria (PNSB, 2010). 

Por isso utiliza-se o aterro sanitário como uma forma de depositar os resíduos sólidos 

no solo de maneira controlada, e levando em consideração o impacto ambiental dessa 

disposição, considerando-se de estudos prévios em relação ao desenvolvimento sustentável da 

região em questão (BIANA, 2007). 

Portanto segundo o PNSB (2010), o único tipo de instalação em que ocorre a 

disposição final propriamente dita dos resíduos sólidos urbanos é o aterro sanitário. 

Embora consistindo numa técnica simples, os aterros sanitários exigem cuidados 

especiais, e procedimentos específicos devem ser seguidos desde a escolha da área até a sua 

operação e monitoramento (LANZA E CARVALHO, 2006). 

 Em um aterro sanitário, existem diversos elementos que devem ser projetados e 

planejados com base em critérios de engenharia, tais como sistema de impermeabilização de 

base, sistema de drenagem de águas superficiais, drenagem de líquidos e gases gerados na 

decomposição da massa de resíduos, sistema de cobertura dos resíduos, unidades de 

tratamento de lixiviados e outros (GRS, 2014). 
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1.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE ATERRO 

 

A escolha de locais para disposição de resíduos sólidos é um longo processo, que 

envolve numerosas considerações sobre aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais e 

que deve ter por premissas o menor risco à saúde humana e o menor impacto ambiental 

possível (BROLLO, 2001, p.37). 

Assim, segundo a ABNT (NBR 8419), os critérios básicos que devem ser 

considerados para a seleção de áreas são: zoneamento ambiental; zoneamento urbano; 

acessos; vizinhança; economia de transporte; titulação da área escolhida; economia 

operacional do aterro sanitário (jazidas, etc.); infraestrutura urbana; bacia e sub-bacia 

hidrográfica onde o aterro sanitário se localizará.  

Ainda segundo a norma deve ser levada em conta localização e caracterização 

topográfica, caracterização geológica e geotécnica, caracterização climatológica, 

caracterização de uso da água e do solo, concepção e justificativa do projeto, descrição e 

especificações do projeto como sistema de drenagem superficial, sistema de drenagem e 

remoção do percolado, sistema de tratamento do percolado, impermeabilização inferior e/ou 

superior, sistema de drenagem de gás, já para a operação deve ser levado em consideração 

aspectos como acessos e isolamento da área e empréstimos de material de cobertura. 

Segundo Monteiro (2001) a seleção de uma área para servir de aterro sanitário à 

disposição final de resíduos sólidos urbanos deve atender, no mínimo, aos critérios técnicos 

impostos pelas normas da ABNT (NBR 10.157) e pela legislação federal, estadual e 

Municipal quando houver. 

Deste modo os quadros abaixo apresentam todos os condicionantes relativos às 

normas da ABNT, assim como os aspectos técnicos da legislação atualmente em vigor 

(MONTEIRO et. al., 2001, p.164). No Quadro 1 são apresentados condicionantes com 

critérios econômico-financeiro, já no Quadro 2 traz condicionantes com critérios político-

sociais condicionantes com critérios técnicos e o Quadro 3 apresenta as Condicionantes com 

critérios técnicos. 

 

Quadro 1 -  Condicionantes com critérios ecônomico-financeiro de escolha de área 

para implantação de aterro sanitário. 

 CRITÉRIOS ECÔNOMICO-FINANCEIRO 

CRITÉRIOS  OBSERVAÇÕES 
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Distância ao centro geométrico 

de coleta 

É desejável que o percurso de ida (ou de volta) que os veículos 

de coleta fazem até o aterro, através das ruas e estradas 

existentes, seja o menor possível, com vistas a reduzir o seu 

desgaste e o custo de transporte do lixo. 

Custo de aquisição do terreno 

Se o terreno não for de propriedade da prefeitura, deverá estar, 

preferencialmente, em área rural, uma vez que o seu custo de 

aquisição será menor do que o de terrenos situados em áreas 

industriais. 

Custo de investimento em 

construção e infra-estrutura 

É importante que a área escolhida disponha de infra-estrutura 

completa, reduzindo os gastos de investimento em abastecimento 

de água, coleta e 3 tratamento de esgotos, drenagem de águas 

pluviais, distribuição de energia elétrica e telefonia. 

Custos com a manutenção do 

sistema de drenagem 

A área escolhida deve ter um relevo suave, de modo a minimizar 

a erosão do solo e reduzir os gastos com limpeza e manutenção 

dos componentes do sistema de drenagem. 

 

 

Quadro 2 -  Condicionantes com critérios político-sociais de escolha de área para 

implantação de aterro sanitário. 

 
CRITÉRIOS POLÍTICO-SOCIAIS 

CRITÉRIOS OBSERVAÇÕES 

Distância de núcleos 

urbanos de baixa renda 

Aterros são locais que atraem pessoas desempregadas, de baixa renda ou 

sem outra qualificação profissional, que buscam a catação do lixo como 

uma forma de sobrevivência e que passam a viver desse tipo de trabalho 

em condições insalubres, gerando, para a prefeitura, uma série de 

responsabilidades sociais e políticas. Por isso, caso a nova área se 

localize próxima a núcleos urbanos de baixa renda, deverão ser criados 

mecanismos alternativos de geração de emprego e/ou renda que 

minimizem as pressões sobre a administração do aterro em busca da 

oportunidade de catação. Entre tais mecanismos poderão estar iniciativas 

de incentivo à formação de cooperativas de catadores, que podem 

trabalhar em instalações de reciclagem dentro do próprio aterro ou 

mesmo nas ruas da cidade, de forma organizada, fiscalizada e 

incentivada pela prefeitura. 

Acesso à área através 

de vias com baixa 

densidade de ocupação 

O tráfego de veículos transportando lixo é um transtorno para os 

moradores das ruas por onde estes veículos passam, sendo desejável que 

o acesso à área do aterro passe por locais de baixa densidade 

demográfica. 

Inexistência de 

problemas com a 

comunidade local 

É desejável que, nas proximidades da área selecionada, não tenha havido 

nenhum tipo de problema da prefeitura com a comunidade local, com 

organizações não-governamentais (ONG´s) e com a mídia, pois esta 

indisposição com o poder público irá gerar reações negativas à instalação 

do aterro. 
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Quadro 3 -  Condicionantes com critérios técnicos de escolha de área para 

implantação de aterro sanitário. 

  CRITÉRIOS TÉCNICOS  

CRITÉRIOS OBSERVAÇÕES 

Uso do solo As áreas têm que se localizar numa região onde o uso do solo seja rural ou 

industrial e fora de qualquer unidade de conservação Ambiental 

Proximidade a 

cursos d´água 

relevantes 

As áreas não podem se situar a menos de 200 metros de corpos d´água 

relevantes, tais como, rios, lagos e oceano. Também não poderão estar a 

menos de 50 metros de qualquer corpo d´água, inclusive valas de drenagem 

que pertençam ao sistema de drenagem municipal ou estadual. 

Proximidades a 

núcleos 

residenciais 

urbanos 

As áreas não devem se situar a menos de mil metros de núcleos 

residenciais urbanos que abriguem 200 ou mais habitantes. 

Proximidade a 

aeroportos 

As áreas não podem se situar próximas a aeroportos ou aeródromos e 

devem respeitar a legislação em vigor. 

Distância do 

lençol freático 

As distâncias mínimas recomendadas pelas normas federais e estaduais são 

as seguintes: Para aterros com impermeabilização inferior através de manta 

plástica sintética, a distância do lençol freático à manta não poderá ser 

inferior a 1,5 metros. Para aterros com impermeabilização inferior através 

de camada de argila, a distância do lençol freático à camada 

impermeabilizante não poderá ser inferior a 2,5 metro e a camada 

impermeabilizante deverá ter um coeficiente de permeabilidade menor que 

0,0000010 cm/s. 

Vida útil mínima É desejável que as novas áreas de aterro sanitário tenham, no mínimo, 

cinco anos de vida útil. 

Extensão da bacia 

de drenagem  

A bacia de drenagem das águas pluviais devem ser pequenas, de modo a 

evitar o ingresso de grandes volumes de água de chuva na área do aterro. 

Permeabilidade do 

solo natural 

É desejável que o solo selecionado tenha uma certa impermeabilidade 

natural, com vistas a reduzir as possibilidades de contaminação do 

aquífero. As áreas selecionadas devem ter características argilosas e jamais 

deverão ser arenosas. 

Facilidade de 

acesso de veículos 

pesados  

O acesso ao terreno deve ter pavimentação de boa qualidade, sem rampas 

íngremes e sem curvas acentuadas, de forma a minimizar o desgaste dos 

veículos coletores e permitir seu livre acesso ao local de vazamento mesmo 

na época de chuvas muito intensas. 

Disponibilidade de 

material de 

cobertura 

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a jazidas de 

material de cobertura, de modo a assegurar a permanente cobertura do lixo 

a baixo custo. 

Topografia Esta característica é fator determinante na escolha do método construtivo e 

nas obras de terraplanagem para a construção da instalação. Recomenda-se 

locais com declividade superior a 1% e inferior a 20%. 
Fonte: Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2001). 
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Deste modo, o local com potencial para a implantação de um aterro sanitário deve ser 

aquele que atenda ao maior número de critérios, dando-se ênfase aos critérios de maior 

prioridade. A seleção da melhor área para implantação do aterro sanitário deve ser precedida 

de uma análise individual de cada área selecionada com relação a cada um dos diversos 

critérios apresentados, fornecendo-se a justificativa que permita considerar o critério 

"totalmente atendido", ou "atendido parcialmente através de obras" ou o "não atendido". 

 

1.5 GEOPROCESSAMENTO APLICADO A SELEÇÃO DE ÁREA DE ATERRO 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas os SIGs são ferramentas utilizadas para 

realização de análises espaciais, isto é, não é uma finalidade em si, tampouco uma ciência. 

(DOMINGOS E PIRES, 2009, p. 107). 

Os termos geoprocessamento e SIG não são sinônimos, apesar de estarem 

intimamente ligados. O primeiro pode ser entendido como a disciplina que utiliza técnicas 

matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas e o segundo é 

referente às ferramentas computacionais que são utilizadas para realizar análises complexas 

ao interagir dados de diversas fontes e ao criar banco de dados georreferenciados (CÂMARA 

E DAVIS, 2001, p.01). 

Assim o SIG pode ser considerado um sistema computacional, um conjunto de 

hardware, software, pessoas e dados de natureza geográfica e georreferenciados organizados 

com o objetivo de capturar, armazenar, atualizar e analisar informações georreferenciadas. 

(DOMINGOS e PIRES, 2009, p. 107). 

Segundo Câmara et al (2001) o grande desafio da produção de novas informações em 

um SIG é a capacidade de comparar e avaliar as diferentes possibilidades de geração de novos 

mapas. Como o SIG oferece uma grande quantidade de funções de álgebras de mapas, nem 

sempre é fácil escolher qual a forma de combinação de dados mais adequada para nossos 

propósitos. 

Neste contexto, dispor de ferramentas de suporte à decisão ajuda a organizar e 

estabelecer um modelo racional de combinação de dados. Uma das técnicas mais úteis é o 

processo analítico hierárquico – Analytical Hierarchy Process (AHP), desenvolvida por Saaty 

(1992), considerada como sendo a mais promissora no contexto do processo de tomada de 

decisão (CÂMARA et al, 2001, p.267). 
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Segundo Câmara et al. (2001) o modelo racional de tomada de decisão preconiza 

quatro passos que devem ser seguidos para uma escolha apropriada: 

 Definição do problema: formular o problema como uma necessidade de 

chegar a um novo estado. 

 Busca de alternativas: estabelecer as diferentes alternativas (aqui 

consideradas como as diferentes possíveis soluções do problema) e 

determinar um critério de avaliação. 

 Avaliação de alternativas: cada alternativa de resposta é avaliada. 

 Seleção de alternativas: as possíveis soluções são ordenadas, selecionando-se 

a mais desejável ou agrupando-se as melhores para uma avaliação posterior. 

 

1.5.1 Método Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

Analytic Hierarchy Process (AHP) é um método de tomada de decisão.  Desta 

maneira, o AHP é uma estrutura não linear que permite o uso do pensamento indutivo e 

dedutivo sem silogismo, com diversos elementos que apresentam dependência, trazendo uma 

resposta de análises para que se chegue em uma conclusão (SAATY, 1987). 

 

A AHP é uma teoria com base matemática que permite organizar e avaliar 

a importância relativa entre critérios e medir a consistência dos julgamentos. Requer 

a estruturação de um modelo hierárquico, o qual geralmente é composto por meta, 

critérios, subcritérios e alternativas; e um processo de comparação pareada, por 

importância relativa, preferências ou probabilidade, entre dois critérios, com relação 

ao critério no nível superior. Com base na comparação, a AHP pondera todos os 

subcritérios e critérios e calcula um valor de razão de consistência entre [0, 10], com 

zero indicando a completa consistência do processo de julgamento (CÂMARA et al. 

2001, p.268). 

 

Essa técnica surgiu em 1978, e foi proposta por Thomas Saaty, foi criada para 

solucionar o problema de quando se tem diferentes variáveis que podem vir a afetar na 

tomada de decisão. Essa técnica consiste basicamente na lógica da comparação pareada. 

Neste procedimento, os diferentes fatores que influenciam a tomada de decisão são 

comparados dois-a-dois, e um critério de importância relativa é atribuído ao relacionamento 

entre estes fatores, conforme uma escala pré-definida (CÂMARA et al, 2001, p. 268). 

Para realizar estas comparações é necessário possuir uma escala numérica que 

apresente quantas vezes mais importante um elemento é sobre o outro (SAATY, 2008). Deste 

modo, a Tabela 1 apresenta a escala numérica utilizada para a tomada de decisões. 



22 
    

 

Tabela 1 - Escala fundamental de valores absolutos. 

Intensidade da importância Definição Explanação 

1 Igual importância Duas atividades contribuem 

igualmente para o objetivo 

2 Fraca ou leve  

3 Importância moderada Experiência e julgamento 

favorecem ligeiramente uma 

atividade em detrimento de 

outra 

4 Mais moderada  

5 Forte importância Experiência e julgamento 

favorecem fortemente uma 

atividade em detrimento de 

outra 

6 Mais forte  

7 Muito forte ou demonstrou 

importância 

Uma atividade é muito 

fortemente favorecida sobre 

outra; seu domínio é 

demonstrado na prática 

8 Muito, muito forte  

9 Extrema importância A evidência de favorecimento 

de uma atividade em detrimento 

de outra é da mais alta ordem 

possível de afirmação 

Recíprocos de cima Se a atividade i tem um dos 

números diferentes de zero 

acima que lhe são atribuídas, 

quando comparado com a 

atividade de j, j em seguida, tem 

o valor recíproco, quando 

comparado com i 

A suposição é razoável 

1.1-1.9 Se as atividades são muito 

próximas 

Pode ser difícil atribuir o melhor 

valor, mas, quando comparada 

com outras atividades 

contrastantes, o tamanho dos 

pequenos números não seria 

muito notável, contudo eles 

ainda podem indicar a 

importância relativa das 

atividades. 

Fonte: Saaty (2008). Tradução de Mayk Sales. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A Figura 1 sintetiza a sequência na qual foi empregada na metodologia deste trabalho 

e que posteriormente foi explicada cada item. 
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   Figura 1- Fluxograma de sequência lógica da metodologia utilizada 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Presidente Médici, está localizado na região central do Estado de 

Rondônia, fazendo parte da Mesorregião Leste Rondoniense e Microrregião IV, formada 

pelos municípios de Jaru, Ji-Paraná, Outo Preto D’Oeste, Presidente Médici, Governador 

Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá e Vale do 

Paraiso. 

A área urbana do município localiza-se nas coordenadas geográficas 11º 10’ 10,9’’de 

latitude sul e 61º 54’ 13,0’’ de longitude oeste, sendo a medição efetuada em frente ao Paço 
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Municipal. Sua altitude, no mesmo local é de 218m acima do nível do mar. A Figura 2 

demostra o mapa da localização do município de Presidente Médici-RO. 

 

 

Figura 2- Mapa de localização do município de Presidente Médici- RO.  

 

O município de Presidente Médici, segundo dados do IBGE (2010) possui um total 

de 22.319 habitantes sendo que 13.303 residem na zona urbana e 9.016 na zona rural, e possui 

uma área total de 1758,5 km², com uma densidade demográfica de 12,69 hab./km². 

Em divisão territorial datada em 2005, o município é constituído de 5 distritos: 

Presidente Médici, Estrela de Rondônia, Novo Riachuelo, Vila Bandeira Branca e Vila 

Camargo. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento básico de Presidente Médici – PMSB 

(2012) o clima do município é do tipo tropical úmido, com temperaturas mínimas de 19ºC, 

média de 27ºC e máxima de 35ºC, com duas estações bem definidas sendo uma chuvosa de 

setembro a abril e outra seca de maio a agosto. A estiagem é mais frequente no período de 

agosto a setembro. Sua precipitação pluviométrica média anual alcança de 2.000 a 2.500 mm 

sendo mais intensa nos meses de dezembro a março. 

 

2.1.1 Histórico 
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Em 1915, surgem os primeiros registros sobre a origem do município de Presidente 

Médici, da passagem da comissão de Rondon pela região. Dados Constantes do relatório da 

comissão de Rondon daquele ano informam que a região era habitada por seringueiros e 

trabalhadores do seringal São Pedro do Muqui. 

Os primeiros colonos chegaram ao local da margem da rodovia BR 364, a partir da 

década de 60, instalando-se em quatro barracas ao lado do lamaçal que cobria a estrada. A 

localidade ficou conhecida como “Trinta e Três" por estar a 33 km da Vila de Rondônia, atual 

cidade de Ji-Paraná. 

A imigração ficou mais intensa a partir de 1970, onde originou os conflitos litigiosos 

com o proprietário das terras, Sr. José Milton de Andrade Rios, que acusava os colonos 

imigrantes de grileiros e invasores de suas terras. As terras ocupadas pelos colonos estavam 

situadas entre os igarapés Preto e Leitão, que segundo o pretenso proprietário, faziam parte da 

Fazenda Presidente Hermes, de sua propriedade. 

O INCRA tentava impedir a fixação dos colonos no local por não haver uma 

definição sobre a posse de terras, quanto se era do Senhor Milton Rios ou da União. O 

lugarejo crescia com a chegada de novos colonos. 

Diante da situação, o INCRA/RO criou o setor Leitão que era uma extensão do 

Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto para assentar dentro das normas os colonos. O 

vilarejo ficou como sede do projeto que surgia. O nome foi definido em plebiscito pelos 

moradores (IBGE, 2010). 

 

2.2 MATRIZ DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Selecionar a área de implantação de um aterro sanitário requer a avaliação de 

parâmetro técnicos mínimos, como apresentado nas Tabela 2 e 3. Desta maneira, para atender 

critérios impostos pela legislação deve-se primeiro levar em conta a seleção da área que 

atenda primeiro aos critérios de implantação para que, posteriormente seja realizado a sua 

construção.  
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Tabela 2 - Critérios de seleção de área de implantação de aterro sanitário e 

seus respectivos graus de prioridade. 

Critérios Prioridade 

Atendimento ao sistema de 

licenciamento ambiental estadual e à 

legislação ambiental em vigor 

1 

Atendimento aos condicionantes 

político-sociais 

2 

Atendimento aos principais 

condicionantes econômicos 

3 

Atendimento aos principais 

condicionantes técnicos 

4 

Atendimento aos demais 

condicionantes econômicos 

5 

Atendimento aos demais 

condicionantes técnicos 

6 

Fonte: Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2001). 

 

 

 

Tabela 3 - Pesos dado aos critérios de seleção de área de aterro de acordo 

com a sua prioridade.  

Prioridade dos 

critérios 
Peso 

1 10 

2 6 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

Fonte: Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2001). 

 

Como pode ser observado na Tabela 5 sugerido por (MONTEIRO et. al., 2001) os 

critérios podem ser resumidos a: atendimento a legislação, atendimento a condicionante 

técnicos e atendimento a condicionantes econômicos. Desta maneira, criar uma metodologia 

que priorize exorbitantemente apenas um grupo de critérios pode resultar em uma 

metodologia tendenciosa, uma vez que todos classificam e eliminam uma área durante o 

processo de seleção do local de implantação de um aterro sanitário. Deste modo, neste 

trabalho foi considerado os critérios especializáveis dentro do conjunto que atende a 

legislação, atendimento aos critérios técnicos de seleção da área do aterro e atendimento a 

condicionante econômica. Além disso, os resultados podem facilitar outras análises que 

podem vir a ser realizados em todas a áreas. Sendo esta etapa considerada preliminar e um 

subsídio para as demais. 
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Ainda segundo (MONTEIRO et. al., 2001) cada prioridade adotada durante a seleção 

da área de aterro possui um peso. Neste trabalho foi realizado a conversão dos pesos para o 

enquadramento a metodologia utilizada, que é o método AHP. 

Desta forma, os dados técnicos de construção de um aterro sanitário, levam em conta 

a capacidade de criação de arquivos vetoriais e a sua conversão para matriz e posteriormente a 

sua importação para o SIG, sendo apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Matriz de importância adotados no método AHP. 

Classes 

Distância 

Centro de 

coleta 

Uso 

do 

solo 

Distância 

corpo 

d'água 

Distância 

do núcleo 

urbano 

Permeabili

dade 

Distânci

a vias de 

acesso 

Topogra- 

fia 

 

Distância. centro 

de coleta 
1 0.3 0.2 1 3 3 3 

Uso do solo 3 1 0.1 0.3 5 3 3 

Distância. corpo 

d'água 
5 7 1 5 7 7 5 

Distância. do 

núcleo urb. 
1 3 0.2 1 5 3 5 

Permeabilidade 0.3 0.2 0.1 0.2 1 1 1 

Distância. vias 

de acesso 
0.3 0.3 0.1 0.3 1 1 0.3 

Topografia 0.3 0.3 0.2 0.2 1 3 1 

Fonte: Próprio Autor (2016). 

 

 

3.2.1 Critérios Econômico-financeiro 

 

Dentre os critérios econômicos e financeiros foi utilizado apenas a distância até o 

centro de coleta, uma vez  que foi possível especializar tal critério. Para isto, importou-se o 

arquivo vetorial da base de dados do IBGE com a representação espacial dos dados de setores 

censitários. Posteriormente foi selecionado os municípios do estado de Rondônia, em seguida 

selecionado o município de Presidente Médici. Só então, com os setores do município de 

Presidente Médici é que houve a segregação entre os setores classificados como área urbana e 

rural. Com este dado foi aplicado a ferramenta “dissolve” para então definir o centro da sede 

municipal, onde ocorrem as coletas de resíduos. Nesta etapa foram classificados os pesos de 

acordo com as distâncias em relação ao núcleo urbano de maneira que distâncias inferiores a 2 

km recebeu peso não favorável (1) a instalação do aterro, entre 2 e 3 km do núcleo recebeu o 
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peso favorável (100), 3 e 4 km (90), 4 e 5 km (80), 5 e 6 km (70), 6 e 7 km (60), 7 e 8 km 

(50), 8 e 9 km (40), 9 e 10 km (30), 10 a 12 km (20), 12 km em diante recebeu peso 1. 

 

3.2.2 Critérios Técnicos 

 

Dentre os critérios técnicos foram analisados o uso e ocupação do solo, proximidade 

com corpos hídricos, proximidade com núcleo urbano, permeabilidade do solo natural, 

facilidade de acesso do veículo, vida útil mínima e topografia.  

Para analisar o critério uso e ocupação do solo foram utilizadas imagens capturadas 

pelo satélite Landsat – 8, sensor Operator Land Imageator (OLI), com resolução espacial de 

30 metros e 15 metros na banda pancromática. A aquisição foi feita através do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) referente a data de 25/07/2015, ponto e órbita 068-

231 assim como a imagens do ponto e órbita 067-231. 

Depois da aquisição as bandas 4, 5 e 6 foram importadas para o SIG onde foi 

utilizada a composição de falsa vermelho, verde e azul, respectivamente. Em seguida foi 

aplicado o método de fusão, que permitiu aumentar a resolução espacial do pixel para 15 m. 

Desta forma iniciou-se o Processamento Digital de Imagens (PDI), que teve como objetivo 

principal classificar o uso e ocupação do solo na área de estudo. O PDI destaca-se 5 etapas: 

sendo elas aquisição, pré-processamento, processamento, interpretação e reconhecimento de 

padrões (GONZALEZ E WOODS, 2000). Para isto foram importadas as imagens para o 

software SPRING, onde o PDI foi executado. Nesta etapa, para aplicar um método de 

classificação supervisionado, foi necessário coletar amostras de cada uso e ocupação 

identificado na etapa de reconhecimento. A partir desta etapa foi criada as seguintes classes: 

corpos hídricos, floresta, Antropizada e área urbana, que posteriormente foram convertidos 

em matriz com os pesos 1, 1, 100 e 1, respectivamente. Assim ao final desta etapa foi 

confeccionada a carta imagem, que está apresentada nos resultados, Figura 4. 

Para a utilização de dados relacionados a hidrografia foi utilizado as imagens 

capturadas por sensor ativo proveniente da Shuttle Radar Topography Mission- SRTM, que 

são Modelos Digitais de Elevação com resolução espacial de 90 m. As imagens deste sensor 

que compreenderam a área de estudo são: SC-20-Z-C e SC-20-Z-A. Através da ferramenta 

“hidrology” do ArcGIS foi determinada as linhas hidrográficas da área de estudo que serviram 

de referência para a determinação das APPs de corpo hídricos. Durante o processamento das 

imagens foram selecionados o corpo hídrico da 10ª até a 4ª ordem pelo método de 
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classificação de Strahler. Com os corpos hídricos apresentaram largura inferior a 10 m a APP 

considerada foi de 30 m, delimitado através da ferramenta buffer. Desta forma, a partir das 

linhas hidrográficas foram selecionadas as nascentes e então aplicado a ferramenta buffer com 

um raio de 50 m que corresponde a APP de nascentes.  Com as áreas de APP definidas, estas 

foram convertidas unificadas e convertidas para arquivos matricial, sobre o qual foi aplicado a 

ferramenta de distância entre os corpos d’água, que são os interflúvios e seus pesos de acordo 

com a distância. Os respectivos pesos foram: até 45 m, receberam peso desfavorável (1), entre 

50 e 200 m receberam peso intermediário (50), acima de 200 m recebeu peso favorável (100).  

A matriz de custo da proximidade com o núcleo urbano foi gerada a partir do arquivo 

dos setores censitário no núcleo urbano em que foi aplicado o “dissolve”. Com este produto 

foi criado um arquivo vetorial localizado no centro do núcleo urbano para que a ferramenta de 

medição de distância fosse aplicada. Desta forma, foram criados intervalos de distâncias do 

núcleo urbano e seus respectivos pesos, sendo eles: até 2 km recebeu 1, entre 2 e 10 km peso 

100 e acima de 10 km recebeu o peso 50. 

Para determinar a permeabilidade do solo foi utilizado o arquivo vetorial de solos 

que correspondessem a área de estudo. A partir de tal dado foi realizado a pesquisa na 

literatura e que revelou a aptidão de permeabilidade dos solos em alta, média e baixa. Deste 

modo, os solos com alta permeabilidade receberam o peso 1, média permeabilidade 50 e os de 

baixa 100. 

O critério facilidade de acesso foi ponderado pois o deslocamento dos veículos no 

interior do aterro também gera custo. Desta forma, esse critério foi avaliado a partir da 

distância da rodovia até a possível área de deposição, de maneira que distância até 1000 m da 

rodovia receberam peso 100, entre 1000 e 2000 m receberam o peso 80, entre 2000 e 3000 m 

receberam o peso 60 e a partir de 3000 até 4000 m recebeu peso 40 e a partir de 4000 peso 20. 

Para determinar a topografia da região foram utilizadas as imagens do SRTM junta a 

ferramenta “slope” do ArcGIS. Desta forma a declividade foi determinada em graus, uma vez 

que o código florestal determina que encostas de morro com inclinação acima de 45° são APP 

e para a implantação do projeto de construção é necessária declividade superior a 1% e 

inferior a 20%. 

Para descobrir a área mínima para o projeto de um aterro sanitário no município de 

Presidente Médici, utilizou-se a metodologia empregada por BRASIL (2011), que traz uma 

tabela relacionando a população total urbana com o número de hectares mínimos para o aterro 

sanitário e demais obras. 
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Com todos os dados convertidos para dados matriciais e a matriz de importância dos 

dados analisados foi determinado o peso de cada parâmetro e através destes aplicados a 

ferramenta “Map Algebra”, os pesos estão disponíveis na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Pesos atribuídos aos parâmetros de acordo com a sua 

importância. 

Parâmetro Peso 

Distância centro de coleta 10,3 

Uso do solo 13,3 

Distância corpo d’água 46,1 

Distância Núcleo Urbano 17,2 

Permeabilidade 3,7 

Distância vias de acesso 3,8 

Topografia 5,3 

Fonte: Próprio Autor (2016). 

 

Deste modo a Equação Abaixo descreve o cálculo da matriz de custo total da 

delimitação de áreas com potencial para a implantação do aterro sanitário no município de 

Presidente Médici – RO. 

𝐶
𝑡=

(𝑃𝑑𝑐𝑐∗𝐶𝑑𝑐𝑐)+(𝑃𝑢𝑠∗𝐶𝑢𝑠)+(𝑃𝑑𝑐𝑎∗𝐶𝑑𝑐𝑎)+(𝑃𝑑𝑛𝑢∗𝐶𝑑𝑛𝑢)+(𝑃𝑝∗𝐶𝑝)+(𝑃𝑑𝑣𝑎∗𝐶𝑑𝑣𝑎)+(𝑃𝑝𝑡∗𝐶𝑝𝑡)

∑𝑃

     Equação (1) 

Os pesos citados na Equação 1 são proveniente da Tabela 5, já os custos de cada 

variável foi apresentado ao longo do texto. 

Assim, Ct = Valor da matriz de custo total; Pdcc = Peso da distância centro de coleta, 

Cdcc = Custo matriz distância de centro de coleta, Pus = Peso uso do solo, Cus = Custo uso 

do solo; Pdca = Peso distância corpo d’água; Cdca = Custo matriz distância corpo d’água; 

Pdnu = Peso da distância do núcleo urbano; Cdnu =  Custo matriz da distância do núcleo 

urbano; Pp = Peso da permeabilidade; Cp = Custo permeabilidade; Pdva = Peso distância vias 

de acesso; Cdva = Custo distância vias de acesso; Pt = Peso parâmetro topografia; Cpt = 

Custo parâmetro topografia. 

Com isso, foi construída uma matriz de custo total o que é o resultado final, mostrado 

então as áreas potenciais para a implantação de um aterro sanitário no município de 

Presidente Médici. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1 DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

3.1.2 Caracterização dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

O serviço de limpeza urbana do município é de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, sendo os serviços de: varrição, limpeza 

de terrenos baldios, limpeza de vias públicas e outros, a cargo da Prefeitura, que acondiciona 

os resíduos em recipientes estacionários. 

Já a coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos são feitos por uma empresa 

Terceirizada do Município de Ji-Paraná, Coolpeza S/A. 

A coleta destes resíduos é realizada 2 vezes por semana em cada setor, sendo que a 

empresa fez uma divisão de três setores para facilitar a coleta. Segundo a Coolpeza é 

recolhido uma média de 10,7 toneladas de resíduos diariamente, sendo esta coleta feita 26 

dias por mês, totalizando um total de 278,2 toneladas mês. A coleta e o transporte são feitos 

por um caminhão tipo compactador e a mão de obra empregada é realizada por 3 garis e um 

motorista. 

A cobertura dos serviços de limpeza e coleta domiciliar alcança 98% dos domicílios. 

(PMSB, 2012). 

Até meados do mês de abril do ano de 2016 os resíduos coletados eram transportados 

até o ponto de transbordo que se localizava a aproximadamente 10 km do núcleo urbano do 

município, no sentido de Cuiabá e as margens da BR 364. Este local de transbordo era o 

antigo lixão do município na qual não possuía nenhuma obra especifica para conter os 

impactos negativos que este transbordo poderia vir a ocasionar. Posteriormente este resíduo 

era recolhido por uma carreta tipo LS com capacidade de 28 toneladas e enviado para a cidade 

de Vilhena, na qual o município de Presidente Médici havia um contrato de consórcio com a 

empresa MFM soluções ambientais. 

Como dito anteriormente, os resíduos eram levados para o município de Vilhena, 

mas devido o aterro sanitário do município de Cacoal ter conseguido a liberação dos órgãos 

ambientais e ter entrado em funcionamento o município de Presidente Médici começou a 

dispor os resíduos diariamente no aterro do município de Cacoal, que fica a aproximadamente 

7 km do  núcleo urbano de Presidente Médici, pois segundo a prefeita se torna mais barato 

para o município. 
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3.1.3 Diagnóstico dos Resíduos em Presidente Médici 

 

Os resíduos gerados no município de Presidente Médici eram depositados em um 

aterro sanitário no município de Vilhena. Verificou-se a necessidade de dispor estes resíduos 

em uma área de transbordo dentro município de Presidente Médici para posteriormente ser 

transportado para a destinação final adequada. Segundo Monteiro (2001), essas estações de 

transbordo têm como principal objetivo obter o aumento da massa específica dos resíduos 

visando a redução das despesas com transporte.  

Neste local é sugerido a realização de triagem prévia dos resíduos sólidos através de 

cooperativa de catadores, atividade que pode gerar renda e emprego, e reduzir ainda mais a 

massa de resíduo a ser transportada para o aterro sanitário.  Observou-se, porém, que a área do 

antigo lixão e antiga área de transbordo dos resíduos sólidos urbanos do município de 

Presidente Médici estava localizado fora das áreas propícias para esse tipo de atividade, sendo 

que se localizava as margens da BR- 364 e a menos de 50 metros de corpos hídricos. O novo 

código Florestal Lei nº 12.651/2012 no capitulo 2, Artigo 4º, inciso IV, dispõe sobre a 

delimitação das APP, e estabelece que se considera Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, para efeitos desta lei: “As áreas no entorno das nascentes e dos olhos 

d`água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 

metros”. Outro agravante é que este local não possui nenhuma obra de engenharia adequada 

para o exercício desta atividade, como um galpão coberto evitando as intempéries da natureza 

como sol, chuva e ventos, e solo impermeabilizado evitando a percolação de lixiviados e 

possíveis danos aos mananciais e lençóis freáticos e até mesmo o solo em si. Estes problemas 

são ilustrados na Figura 3. 

 

 

A B 
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Figura 3 - Imagens da área do antigo lixão do município de Presidente Médici- RO. 

Fonte-  

Fonte: Próprio Autor (2016). 

 

A imagem A e B da Figura 2 ilustra a rampa e um dos locais onde ocorria a 

disposição dos resíduos, é possível observar na imagem o acumulo de chorume na qual é 

facilmente drenado pelo solo. Já nas imagens C e D também da Figura 2, é possível observar 

que a área do antigo lixão está localizada em uma área de Buritizal na qual também, é 

considerada uma APP. 

 Como já foi relatado anteriormente, o município não se utiliza mais desta técnica de 

transbordo, e a área onde ocorria esta disposição temporária dos resíduos foi fechada, e pelo 

que mostra a Figura 4 está sendo realizada um estudo para a elaboração do plano de 

recuperação de áreas degradadas (PRAD) para a área afetada. 

 

                      Figura 4 - Entrada do antigo lixão do Município de Presidente Médici- RO 

                      Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

C D 
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3.2 CÁLCULO DA ÁREA MÍNIMA DO ATERRO SANITÁRIO PARA O 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI. 

 

A tabela 6 apresenta a relação entre o número de habitantes de um município e o 

tamanho da área mínima para um aterro sanitário com vida útil de 20 anos. 

 

Tabela 6 - Área mínima por habitante 

Faixa de População (habitantes) Área Mínima (ha) 

Até 2.000 1 

De 2.001 a 5.000 2 

De 5.001 a 10.000 4 

De 10.001 a 20.000 6 

De 20.001 a 50.000 10 

De 50.001 a 100.000 20 

De 100.001 a 150.000 25 

De 150.001 a 250.000 35 

De 250.001 a 500.000 55 

De 500.001 a 750.000 95 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Deste modo como o município possui atualmente 13,303 habitantes na zona urbana e 

tem uma projeção para o ano de 2036 de13,936 habitantes na zona urbana e que se enquadra 

na faixa de 10.001 a 20.000, na qual a área mínima para o aterro sanitário deverá atender 6 

hectares ou um total de 60.000 m² de área. 

 

3.3 DISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS ADOTADOS 

 

Para a seleção da área de implantação existem vários critérios a serem utilizados. 

Como já foi citado anteriormente, na metodologia neste trabalho procurou-se trabalhar 

principalmente com os critérios técnicos que é o mínimo necessário para uma obra de 

tamanha importância. Deste modo, além dos critérios técnicos trabalhou-se com a distância do 

centro geométrico de coleta que faz parte dos critérios econômico-financeiro. 

Sabe-se que é de suma importância levar em consideração os aspectos econômico-

financeiro, pois saber quais os terrenos são da prefeitura e o valor de aquisição de cada terreno 

dependeria muito de cada setor. No entanto para este estudo o valor de aquisição de 

propriedades não foi considerado na metodologia, uma vez que a valorização dos imóveis 

varia tanto no tempo quanto espaço, podendo ainda vir a sofrer valorizações pela implantação 
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de empreendimentos. Da mesma forma, não foi considerado as propriedades de domínio 

público, pois as propriedades do município podem não apresentar características mínimas 

necessárias para a instalação de um aterro sanitário. Diante das possibilidades de mercado, 

não pode ser descartado a criação de uma economia mista para a implantação aterro sanitário, 

pois uma obra deste porte pode não apenas ser pública, mas também privada. 

Desta maneira, critérios político-sociais também não foram considerados mesmos 

sabendo que a distância de núcleos urbanos de baixa renda são um problema, pois em muitos 

locais existem pessoas sem qualificação profissional e vê a catação dos resíduos como uma 

forma de sobrevivência.  

 Segundo Biana (2007), a interdisciplinaridade das questões ambientais sugere uma 

equipe multidisciplinar atuante e qualificada em várias áreas do conhecimento, que 

compreenda desde os mecanismos de biodegradação, processos de triagem e reciclagem dos 

materiais, o aproveitamento energético do biogás, estudos epidemiológicos, reinserção 

socioeconômica dos catadores, dentre outras ações para se implantar e instalar um aterro 

sanitário. 

Deste modo, o problema social pode ser minimizado se colocado em prática o art.8 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual prevê o incentivo a criação e o 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associações de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. Assim, torna-se o que era um problema como um 

benefício tanto para a população quanto para o meio ambiente. 

Outro aspecto que é citado como importante é o acesso à área através de vias com 

baixa densidade de ocupação, pois o tráfego de veículos que transportam o lixo são um 

transtorno para os moradores das ruas. Neste caso, é sugerido que o transporte seja realizado 

por veículos que não permitam o derramamento de chorume pelas vias públicas. 

A seguir serão apresentadas todas as variáveis, analisadas em função dos pesos de 

importância de cada critério adotado, para que se possa encontrar o local com maior potencial 

para a implantação do aterro sanitário do município de Presidente Médici-RO, utilizando o 

método de comparação pareada. 

 

 

3.4 CRITÉRIOS TÉCNICOS 

3.4.1 Classificação do Uso e Ocupação do Solo 
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A maneira que é realizado a ocupação de uma área, conjurado por processos naturais 

e sociais, juntamente com os impactos que isto pode ocasionar sobre os sistemas ecológicos, 

altera de maneira significativa o ambiente e as paisagens ali existentes. Deste modo, é preciso 

analisar maneiras para oferecer alternativas para o futuro da região, gerando o menor impacto 

possível. 

Assim sendo, fazer a classificação do uso e ocupação do solo é essencial para 

verificar a maneira como cada área de um território está sendo utilizado, podendo então estes 

dados ser usados como subsídios para o planejamento futuro de uma determinada região. Com 

isto, os legisladores podem se basear nos dados para uma melhor política de uso da terra, 

gerando consequentemente um melhor desenvolvimento para a região. 

A Figura 5 e a Tabela 7 apresentam a quantificação e a percentagem das classes de 

uso e cobertura do solo no município de Presidente Médici-RO. 

 

 
Figura 5 - Mapa das classes de uso e cobertura do solo no município de Presidente Médici-RO. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Tabela 7 - Quantificação das classes apresentadas no mapa 

Uso do solo 

 

Área 

(Km²) % Relativa ao Total 
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Água 11,7 0,6 

Área Antropizada 1088,7 62,3 

Núcleo urbano 7,8 0,4 

Vegetação 642,7 36,7 

Total 1750,9 100,0 

              Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

A área aproximada do município é de aproximadamente 1758,5 km², porém na 

classificação foi de aproximadamente 1750,9 km². Observou-se então, que a predominância 

do uso do solo no município é de Área Antropizada na qual engloba também a área de 

pastagem, o que totalizou 62,2% da área, ou seja, mais da metade do município, isto mostra 

que a agropecuária é uma das principais atividades econômicas do município com a criação 

de gado. Como citado na metodologia este critério recebeu um peso 100 sendo então 

favorável. 

Já a área ocupada por vegetação totalizou 36,7%. Foi possível observar que no 

município existem muitos corpos hídricos e a maioria deles ainda possui matas ciliares em 

volta o que contribuiu para este valor significativo de vegetação. Sendo assim o critério de 

vegetação (florestas e matas ciliares) recebeu um peso 1, sendo considerado como 

desfavorável. 

A percentagem relativa total referente a áreas com água foi baixa, com apenas 0,67% 

o que pode ser visto é que apenas algumas represas aparecem na classificação junto com o 

principal rio que corta a cidade, rio Machado ou Ji-Paraná. Os rios e igarapés menores ficaram 

cobertos por matas ciliares não podendo ser classificados. Também como citado 

anteriormente este critério também recebeu peso 1, como sendo desfavorável, pois a 

legislação brasileira em sua LEI N° 9.433/97 que trata da lei das águas, restringe a construção 

de qualquer tipo de empreendimento com potencial poluidor as margens ou próximos de 

corpos hídricos. 

Pela classificação foi possível delimitar perfeitamente o núcleo urbano do município 

como também alguns outros povoados e vilas que resultaram em 0,45% da área total. Deste 

modo, como a norma da ABNT (NBR 10.157/87) mostra, existe um raio mínimo ao redor de 

tais áreas necessárias para a construção do aterro sanitário. Assim sendo, este critério na 

classificação recebeu um peso1, desfavorável. 

 

3.4.2 Proximidade Com Corpos Hídricos 
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Nesta etapa, realizou-se a modelagem selecionando como favoráveis, pouco 

favorável e não favoráveis a partir das distâncias dos corpos hídricos, como pode ser visto na 

Figura 6. 

 Assim de acordo com a Lei Federal 12.651/2012 não pode haver nenhum 

empreendimento a menos de 50 metros de corpos d´água, sendo estas áreas consideradas 

como Áreas de Proteção Permanente (APP´s), sendo restritas à implantação do aterro 

sanitário. Deste modo, foi modelado como desfavorável, peso (1) aquelas áreas com 

distâncias inferiores a 50 metros, e pouco favorável peso (50) as áreas com distâncias entre 50 

e 200 metros, e com ótimo potencial favoráveis, peso (100), áreas com mais de 200 metros de 

distância.  

Evitando assim, a contaminação destes corpos hídricos caso ocorra algum imprevisto 

no empreendimento. 

 

 

Figura 6 - Distância dos corpos hídricos. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Obedecer a distância estabelecida é de suma importância, pois na Lei nº 9.605/1998 

no capitulo 4, art. 54 º, inciso V. cita que caso ocorra a contaminação de corpos hídricos por 
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algum empreendimento, como o lançamento ou o derramamento de resíduos sólidos, líquidos, 

ou gasosos, ou detritos, óleos ou substancias oleosas, seria enquadrado como um crime 

ambiental. 

 

 

3.4.3 Proximidade Com Núcleo Urbano 

 

A Figura 7 mostra os resultados da modelagem na qual buscou selecionar áreas com 

o objetivo de que não seja tão próximo ao núcleo urbano para que os impactos externos do 

aterro não prejudiquem a comunidade local, e nem tão distante para evitar despesas abusivas 

com transporte e gasto com manutenção dos equipamentos de coleta na qual se percorrer uma 

grande distância gastará mais combustível e consequentemente acarretará em maior desgaste 

dos veículos. Com isto foi atribuído peso (1) desfavorável para distâncias até 2 quilômetros, 

peso (50) pouco favorável para distâncias acima de 10 quilômetros e peso (100) para 

distâncias entre 2 e 10 quilômetros. 

 

 

Figura 7 - Proximidade com o núcleo urbano. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 



40 
    

 

A distância com o núcleo urbano se faz necessário, pois, em uma obra como um 

aterro sanitário de alto impacto ambiental sempre existirá os impactos de entornos, na qual a 

população que vive envolta do empreendimento sofrera um certo impacto negativo, tanto pela 

geração de odores desagradáveis como por ruídos advindos das maquinas que operam o 

aterro, fumaça, poeira e principalmente a presença de vetores, acarretando problemas a saúde 

da população. Deste modo como realizado por este trabalho e de acordo com Lima (2009) que 

afirma que o local mais apropriado para um aterro sanitário deve estar afastado da 

aglomeração urbana a uma distância mínima de 2km, observando ainda o plano diretor do 

município.  

 

3.4.4 Permeabilidade Natural Do Solo  

 

Como se pode observar na Figura 8, o município de Presidente Médici possui a sua 

maior parte solos com alta permeabilidade sendo eles constituídos pelos Argissolos 

Vermelho-Amarelo Distrófico, que é um solo muito arenoso o que o torna suscetível a erosão; 

Neossolo Litólicos Distróficos, são solos com pouca profundidade e grande presença de 

rochas o que elevam o risco de erosão; Argissolos Vermelhos Eutróficos, na qual possui solos 

com textura arenosa desde a superfície do solo até no mínimo 50 cm e no máximo 100 cm de 

profundidade, sendo então suscetíveis a erosão. E apenas uma pequena parcela é composta 

por solos de baixa permeabilidade que é o Cambissolo Háplicos Ta Eutróficos, na qual possui 

argila de atividade alta e alta saturação por bases (V ³ 50%) na maior parte dos primeiros 

100cm do horizonte B (EMBRAPA, 2006). 
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Figura 8 - Permeabilidade do solo natural. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Deste modo esta etapa procurou modelar como propício e com um peso maior as 

áreas com solo com baixa permeabilidade natural, visto que caso ocorra algum acidente no 

local do aterro, terá um tempo maior para acionar o plano de emergência, tendo como 

princípio uma maior dificuldade dos resíduos líquidos se infiltrarem no solo. Porém como 

pode ser observado na Figura 7, o município de Presidente Médici possui quase que em sua 

totalidade solos altamente permeáveis. Para este estudo foi utilizado os dados disponibilizados 

pela EMBRAPA com baixa escala. Assim é extremamente recomendado realizar análises de 

solo mais detalhada nas áreas com alto potencial. 

 

 

 

3.4.5 Facilidade De Acesso Do Veículo 

 

A Figura 9 demonstra a modelagem baseada nas áreas com distâncias favoráveis e 

desfavoráveis de vias de acesso como estradas e rodovias, sendo até 1000 metros recebeu 
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valor 100 sendo o mais favorável e a partir de 1000 foi diminuindo o peso. Como pode ser 

observado o município possui várias estradas de acesso o que facilita para o transporte, e 

consequentemente na economia. 

 

 

Figura 9 - Facilidade de acesso do veículo. Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Tendo em vista a facilidade de acesso e economia no transporte se faz necessário que 

o acesso ao terreno do aterro deva ter pavimentação de boa qualidade, sem rampas íngremes e 

sem curvas acentuadas, de forma a minimizar o desgaste dos veículos coletores e permitir seu 

livre acesso ao local de vazamento mesmo na época de chuvas muito intensas (IBAM, 2001). 

 

3.4.6 Topografia 

 

Nesta etapa, como pode ser observado, na Figura 10 adotou-se na modelagem a 

topografia da área em estudo, sendo então considerado desfavoráveis áreas com inclinação 

superior a 20 % e pouco favorável as áreas com inclinação inferior a 1%, sendo considerado 

como área favorável e com bom potencial as áreas com a inclinação dentro do limite de 

inclinação de 1 e 20% ou seja, representa uma inclinação mínima e a máxima, que é de 45°, o 
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equivalente  a 100 % na linha de maior declive, sendo considerado pelo Código florestal Lei 

n° 12.727/2012 como encosta de morro e, por isso é determinado que seja uma APP. 

  

 

Figura 10 - Topografia. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Assim se faz necessário analisar os aspectos como localização de unidades de 

proteção ambiental e de conservação, áreas com riscos ambientais identificados como áreas de 

inundação, instabilidade de encostas e com riscos de erosão, na qual se configuram como 

áreas com declividades elevadas, não atendendo assim aos critérios estabelecidos (RECESA, 

2008). 

 

 

3.5 CRITÉRIOS ECONÔMICOS-FINANCEIRO 

 

3.5.1 Distância Até O Centro De Coleta 
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Como pode ser observado na Figura 11 foi atribuído peso de 1 a 100 sendo que 1 é 

considerado uma área desfavorável e 100 favorável, assim a dois quilômetros do centro de 

coleta é uma área 100% desfavorável. A partir de 2 km recebe o peso 1 (100% favorável) e 

conforme as distâncias vão aumentando se tornam cada vez menos favoráveis até atingir 12 

km, na qual a partir deste ponto já se torna desfavorável a implantação, pois se tornaria um 

custo financeiro muito elevado para o transporte dos resíduos. 

 
 

 

Figura 11 - Distância até o centro de coleta. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

A distância do centro de coleta ou distância do centro gerador é o local de transbordo 

ou o local onde é realizado a coleta dos resíduos. Para Melo (2001) este critério é 

recomendado para que a área se situe em um local com uma distância segura para as 

residências, porém, o mais próximo possível do centro gerador, evitando gastos abusivos com 

transporte e evitando que o caminhão percorra longas distâncias onde pode ocorrer acidentes, 

ocasionando tanto danos materiais, como a vida e ao meio ambiente. 

 

3.6 ÁREAS POTENCIAIS PARA IMPLATAÇÃO DO ATERRO 
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A Figura 12 representa o resultado da modelagem através da comparação pareada 

entre todos os critérios adotados. Deste modo, a modelagem resultou na divisão de 5 (cinco) 

potencialidades diferentes, na qual a que recebeu uma nota entre 630-2.675 foi considerada as 

áreas com o pior potencial para a implantação do aterro, na qual estas áreas estão 

representadas pela tonalidade de cor em vermelho, e a partir que esta nota foi aumentada, 

consequentemente a potencialidade da área também aumentou. E como pode ser observado a 

área que recebeu uma nota de 6.001-6.238, foi a que apresentou a área com a melhor 

potencialidade, na qual está representada pela tonalidade de verde escuro e na qual apresenta 

uma área de 13.578.190,56m². As áreas que ficaram no intervalo de menor e maior nota, 

foram consideradas menos favoráveis. 

Além disso, constatou-se que o antigo lixão não se localizava em uma área com 

potencialidades para a construção de um aterro sanitário, ou qualquer empreendimento deste 

gênero, como o que até a pouco tempo estava sendo usado como a área de transbordo. Porém 

como mostrado anteriormente na Figura 3, esta área já passa por um plano de recuperação de 

áreas degradadas (PRAD). 

Com os dados da modelagem e a partir da Figura 12, criou-se outro mapa da Figura 

13, no qual destacou-se a área com o melhor potencial, e a partir desta se subdividiu em mais 

3 (três) categorias potenciais 1,2 e 3, tendo como melhor área a número 1 e assim 

consecutivamente. Sendo assim, a área potencial 1, como indicado como mais favorável se 

atinge a área mínima necessária para a implantação do aterro sanitário, possuindo uma área 

dez vezes maior que a necessária para a implantação do aterro sanitário no município, sendo 

de 633.345,8m². Esta área está localizada a 2 km da área urbana do município e próximo a Br-

364 sentido Porto velho nas latitudes 11° 8'28.77"S e longitude 61°53'59.83"O. 

É possível constatar que a área com potencial 1 da Figura 13 está localizada entre o 

núcleo urbano de Presidente Médici e a Vila Bandeira Branca, na qual é um distrito de 

Presidente Médici e possui um pouco mais de 200 habitantes. Destaca-se o fato de que ainda 

não existe uma coleta de resíduos neste distrito. Deste modo a localização desta área facilitará 

grandemente a coleta neste local. 

Um fato importante a se observar,  é que o peso do critério de distância do núcleo 

populacional teve uma grande influência nos resultados, o que está de acordo com a norma, 

pois é de grande eficácia não somente os aspectos técnicos, mas também os aspectos 

econômicos, e a distância do núcleo urbano tornando-se muito importante e escolhendo uma 

área muito distante no núcleo populacional acarretaria um custo elevado no transporte e 
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consequentemente maior custo de manutenção nos veículos de coleta. Se fosse selecionado 

uma área muito próxima, acarretaria danos sociais e impactos negativos para a população de 

entorno. Porém mesmo verificando que este critério teve um peso significativo, a modelagem 

não se absteve dos demais critérios, o que se pode observar que estas áreas estão afastadas de 

corpos hídricos, e somente em áreas antropizada. 

 

 

Figura 12 - Mapa dos pesos das áreas com valores das potencialidades para construção de aterro 

sanitário (Matriz de Custo Total). 

Fonte: Próprio Autor (2016) 
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Figura 13 - Mapa do município de presidente Médici com as áreas potencialmente favoráveis para 

construção de aterro sanitário. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

 

Ressalta-se a existência de outras áreas com potencial tão bom quanto as que foram 

apresentadas na categoria 1, neste caso as áreas com potencial 2 possui o equivalente a 

4.846.961,51m² e a área com potencial 3 equivale 8.097.883,25 m². 

Porém o processo de análise não deve apenas se limitar a estas áreas, pois como 

mostra a Figura 12, existem outras áreas que podem ser aproveitadas para este tipo de 

empreendimento. Para todos os casos se faz necessário uma pesquisa in loco para caracterizar 

outros fatores determinantes. Ou seja, mesmo com a modelagem computacional, é preciso 

verificar outros critérios que a modelagem não nos proporcionou. Como por exemplo a 

profundidade do lençol freático, direção dos ventos, taxa de infiltração do solo, e aspectos 

econômicos como custo de aquisição do terreno, etc. Deste modo, o grau de detalhamento das 

variáveis poderia ser aumentado, tendo dados mais completos tanto qualitativos quanto 

quantitativos. 
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Todavia a modelagem como uma ferramenta preliminar se mostrou muito eficiente 

servindo como um instrumento de eliminação de áreas, facilitando nas etapas posteriores, pois 

tendo o mapa com as áreas favoráveis diminui e muito o trabalho de localização e gasto com 

análises de áreas desfavoráveis. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível constatar, neste trabalho, que o uso dos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), aliado a Metodologia do Analytical Hierarchy Process (AHP), é de grande 

valia no processo de seleção de áreas para um aterro sanitário tanto para um município de 

pequeno porte. 

O uso do SIG demonstrou como facilitador no processo de escolha, tanto reduzindo 

custos, tempo e principalmente com redução do corpo técnico para a etapa inicial de 

pesquisas. 

A seleção de áreas através da modelagem geográfica foi satisfatória, apresentando 

três áreas potenciáveis para a implantação de um aterro sanitário no município. Ademais, foi 

detalhado que a área do antigo lixão do município está fora da delimitação das áreas 

modeladas como favoráveis. 

Porém é de suma importância que se trabalhe com o maior número de critérios 

possíveis, na qual trará um maior grau de detalhamento e consequentemente confiabilidade no 

trabalho. Sendo também muito importante após a realização da modelagem geográfica analise 

in loco das áreas selecionadas para que se obtenha um maior grau de confiança dos 

parâmetros aplicados e demais normas técnicas necessárias. 

É recomendado que para a instalação de um aterro sanitário se tenha uma equipe 

multidisciplinar para ter uma melhor compreensão de todos os riscos e impactos ambientais 

que um empreendimento deste porte venha a causar no meio, prevenindo assim futuros 

problemas. 

Se faz necessário ainda, antes da construção de uma obra deste nível de impacto, 

uma conversa com a população de entorno, buscando ideias para minimizar os impactos 

negativos que possam a vir serem causados. 

Sendo também obrigatório conforme a resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro 

de 1986 promover a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus 

impactos ambientais e discussão do relatório de Impactos ao meio ambiente (RIMA). 
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