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A gestão de aterros exige a aquisição e análise de uma quantidade significativa
de dados espaço-temporais e um controle rigoroso dos aspectos de segurança dos dados
ambientais e geotécnicos envolvidos. Este estudo foi realizado em uma área da Central
de Tratamento de Resíduos (CTR) Nova Iguaçu no município de Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro (Brasil). O objetivo foi demonstrar as vantagens de uma metodologia usando
um protótipo de uma plataforma baseado na Web que incluem um diário de obra
georreferenciado (Blog), um WebGIS, um painel de controle e um módulo de alerta, a
fim de monitorar de forma adequada o risco ambiental de um aterro sanitário durante e
após suas atividades. O protótipo foi projetado para integrar vários instrumentos
geotécnicos, ensaios de sondagens de penetração (SPT), perfis geotécnicos e a
modelagem 3D, monitoramento e equipamentos de superfície para medir a produção de
gás e lixiviado. Os dados obtidos por métodos geofísicos (georadar – GPR e
eletrorresistividade) também foram integrados. O protótipo se mostrou útil para a
tomada de decisão, pois ao realizar uma síntese rápida dos dados de instabilidade do
aterro, e os relacionando aos movimentos de solo e de produção de gases e lixiviado
permitiu ações rápidas pelos gestores do aterro sanitário.
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Landfill management requires the acquisition and analysis of a significant
amount of spatio-temporal data and a tight control of security aspects of the
environmental and geotechnical data involved. This study was held in an area of the
Nova Iguaçu Waste Treatment Center of the municipality of Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro State (Brazil). The objective was to demonstrate the advantages of a
methodology using a web-based prototype platform that include a georeferenced
fieldwork Blog, a WebGIS, a dashboard and an alert module in order to appropriately
monitor the environmental risk of a landfill during and after its activities. The prototype
was designed to integrate several geotechnical instruments, Standard Penetration Test
(SPT) boring, geotechnical sections and 3D modeling, monitoring wells and surface
instruments to measure gas and leachate production. The data obtained by geophysical
methods (Ground Penetrating Radar (GPR) and electro-resistivity) were also integrated.
The prototype proved to be useful for decision-making, performing quick overview of
the data related to landfill, like soil movement and leachate and gas production. It also
permitted stakeholders to take quick actions after the alert emission.
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Capítulo I

Introdução

O crescente aumento da população mundial, o surgimento recente de economias
emergentes fortes (BRICS 1 ) e a alteração no perfil do consumo estão ocasionando
grandes impactos ambientais. Os impactos ambientais de um aterro sanitário
representam um risco potencial à integridade dos ecossistemas. O risco é oriundo dos
impactos causados pelo aterro sanitário no meio ambiente e na saúde da sociedade em
uma perspectiva a médio e longo prazos. Apesar da existência atual de sistemas de
engenharia, controle e proteção ambiental, é importante monitorar e avaliar os riscos
durante as operações do aterro sanitário e principalmente após o seu fechamento.
Nossa sociedade moderna é uma sociedade de consumo. A lista de novos produtos no
mercado está crescendo a cada dia. O mercado de produtos descartáveis é
particularmente forte, de modo que nada é feito para durar (SOUZA et al., 2007). Um
indicador claro é a chamada ‘Era do Recall2’, em que os produtos saem dos fabricantes
sem percorrer todos os processos de verificação de qualidade para atender a dinâmica
do mercado. Nessa lógica, muitas vezes é mais barato substituir um produto defeituoso
por um novo do que repará-lo. O forte crescimento da atividade econômica no Brasil é
caracterizado por uma taxa de desemprego baixa e estável e por um produto interno
bruto (PIB) crescente conferindo um alto poder aquisitivo à população. A maior
capacidade de compra dos brasileiros está fazendo com que a população do país
produza cada vez mais lixo.

1

BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
‘Chamar de volta’ em Inglês. Ocorre com a descoberta de problemas relativos à segurança do
produto.
2
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Os efeitos dos aterros sanitários no meio ambiente, apesar das melhorias técnicas, são
inevitáveis, dependendo somente do fator tempo. A eficácia de solos compactáveis para
conter o chorume é questionável. Segundo ROWE e SANGAM (2002), a durabilidade
das membranas geotexteis utilizadas na impermealização da base dos aterros sanitários
varia dependendo do material e das condições de exposição. A contenção de resíduos
e/ou de seus produtos de degradação, a longo prazo, é improvável. A contaminação
pode estender-se ainda por muito tempo, mesmo após o encerramento do local. Desta
forma, deve-se pensar em uma metodologia adequada para monitorar o risco ambiental
de um aterro sanitário durante suas atividades e após o seu encerramento a fim de evitar
acidentes tal como o deslizamento ocorrido no aterro sanitário Bandeirantes, em São
Paulo em 1991. Por essa razão, a geomática pode desempenhar um papel significativo
na metodologia de acompanhamento do aterro. Segundo GOMARASCA (2009), a
geomática é definida como uma abordagem sistêmica, multidisciplinar e integrada para
selecionar os instrumentos e as técnicas adequadas para coleta, armazenamento,
integração, modelagem, análise, recuperação de informações, transformação, exibição
e distribuição de dados espaciais georreferenciados a partir de diferentes fontes com
características de precisão bem definidas, continuidade e em formato digital.
Com a evolução tecnológica nas últimas três décadas, tivemos avanços significativos
nos instrumentos e na capacidade de geração e transmissão de informações: satélites,
radares, sensores, câmeras, passando por toda a gama de instrumentos de precisão além
da internet, da capacidade dos microchips e, consequentemente, dos computadores.
Paralelamente, todas as ciências também tiveram evoluções expressivas com saltos
importantes no método e no conteúdo para a formação profissional, tornando-os cada
vez mais complexos e abrangentes, potencializando assim a multidisciplinaridade.
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Em todos os setores da economia, a grande questão, atualmente, não está na geração ou
na transmissão de informações, mas sim no processamento, capaz de interpretar e
organizar informações, além de disponibilizar relatórios técnicos rapidamente precisos
para o apoio e suporte à tomada de decisão. A geomática é uma ciência de aplicação
multidisciplinar que traz ferramentas para a aquisição, o processamento e a análise de
dados espaciais.
Este estudo está baseado na hipótese de que a geomática pode apresentar ferramentas
importantes para o monitoramento e o controle de riscos ambientais em aterros
sanitários de forma dinâmica e à menor custo. Neste contexto, o objetivo geral deste
estudo é avaliar as vantagens de uma metodologia utilizando um protótipo de uma
plataforma baseado na Web que tem um diário de campo georreferenciado - Blog, um
WebGIS, um painel de controle (dashboard), e um módulo de alerta que visa monitorar
de forma adequada os riscos ambientais de um aterro durante e após suas atividades,
melhorar a análise conjunta dos dados e acelerar o processo de tomada de decisão. Os
objetivos específicos são: caracterizar a área de estudo pelos métodos de investigação
direta e indireta; integrar os dados dessas investigações assim como a instrumentação
geotécnica mais comumente utilizada em aterros sanitários; e desenvolver um protótipo
de sistema de geodecisão. A avaliação da qualidade da solução em geomática utilizada
foi feita através da utilização da plataforma durante as fases de caracterização,
construção e operação.
A originalidade desse trabalho consiste no estudo de caso de aterro sanitário utilizando
uma metodologia com um protótipo na computação em nuvem com módulos
específicos para tomada de decisão. O trabalho é também uma contribuição para a
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geotecnia ambiental através do seu modelo conceitual de banco de dados com os
instrumentos mais utilizados no monitoramento geotécnico de aterro sanitário.
O Capítulo II apresenta uma revisão bibliográfica sobre os aspectos referentes aos
resíduos sólidos urbanos tais como disposição e caracterização visando melhorar a
compreensão do objeto de estudo; os métodos de investigação geológica-geotécnica
visando caracterizar a área de implementação do aterro sanitário; e a ciência da
Geomática desde a aquisição, processamento e análise dos dados espaço-temporal até
a fase final de divulgação.
O Capítulo III apresenta a parte de material e métodos na qual é feita a descrição da
área de estudo situada no aterro sanitário do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR)
Nova Iguaçu; a apresentação do modelo conceitual de banco de dados, da arquitetura
do protótipo do sistema de geodecisão para aterros sanitários e a cadeia de
processamento implementada; e apresentação da metodologia de aquisição de dados.
O Capítulo IV apresenta o modelo conceitual de banco de dados do sistema e os
resultados do estudo de caso que incluem a análise e processamento dos dados da
instrumentação geotécnica de uma série histórica assim como o processamento e a
interpretação da investigação geológica-geotécnica incluindo os métodos direto e
indireto.
O Capítulo V apresenta a conclusão geral incluindo o resumo das realizações da tese, a
avaliação das limitações deste estudo.
O Capítulo VI apresenta as recomendações para aquisição de dados, assim como para
as melhorias a serem implementadas na metodologia empregada e futuras alterações a
serem programadas no sistema geodecisional.

4

Capítulo II

Revisão de Literatura

2.1 Disposição dos resíduos
O crescimento populacional e o aumento do padrão de vida levam a um crescimento
elevado na produção de resíduos. A necessidade de promover uma gestão adequada dos
resíduos sólidos é evidente para prevenir e reduzir os impactos negativos sobre o meio
ambiente e a saúde pública. Uma mudança nos padrões de produção e de consumo seria
um modo de conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. De acordo
com HUSE (2007), mesmo com a conscientização da sociedade, que passa a reduzir,
reutilizar e reciclar, sempre restam resíduos a serem dispostos.
Segundo MAHLER (2008), a gestão adequada dos resíduos sólidos é necessária pelas
seguintes razões: (a) o lixo é uma ameaça para a saúde humana e ao meio ambiente,
principalmente para os que vivem perto de aterros, devido aos odores desagradáveis, às
emissões gasosas e presença de metais pesados cujas concentrações no ar são
importantes nas proximidades dos aterros; (b) a necessidade de proteção das águas de
superfície contra o escoamento da água da chuva através da superfície de aterros e dos
lixiviados provenientes da decomposição de resíduos orgânicos; (c) a necessidade de
proteção da qualidade das águas subterrâneas abaixo ou próximas aos aterros contra a
infiltração de água proveniente dos aterros; e (d) a necessidade de preservar e conservar
os solos para o armazenamento de resíduos.
Por esses argumentos, é importante depositar os resíduos sólidos em um lugar adequado
com alto padrão de engenharia e mecanismo de acompanhamento para tomada de
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decisão além de ter sistemas de alertas quando são observadas anomalias com as leituras
de instrumentos e sensores.

2.1.1 Tipos de disposição final
Os resíduos domiciliares e urbanos são dispostos de três maneiras: na forma de lixões,
aterros controlados e aterros sanitários. No primeiro caso, o lixão trata da simples
disposição direta de resíduos no solo sem consideração ambiental, apresentando sérias
consequências ao meio ambiente e à saúde pública. O segundo caso, o aterro controlado,
é uma fase intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, ou seja, um antigo lixão que
recebeu ações de engenharia na tentativa de captar o chorume e o gás produzidos. Neste
caso, o resíduo é frequentemente coberto com solo e o chorume não é tratado, sendo
apenas removido. O terceiro caso, o aterro sanitário, é uma disposição baseada em
técnicas de engenharia tais como a impermeabilização do solo, a compactação e a
cobertura diária das células de lixo, a coleta e o tratamento de gases, a coleta e o
tratamento de líquidos residuais, entre outros procedimentos responsáveis em evitar os
aspectos negativos da deposição final do lixo (IPT/CEMPRE, 1995).
A Pesquisa Nacional sobre Saneamento Básico (IBGE, 2008) aponta que mais da
metade das cidades 50,8% coloca os resíduos sólidos em lixões, 22,5% em aterros
controlados e 27,7% em aterros sanitários.
A busca por soluções para a destinação final dos resíduos constitui, portanto, um grande
desafio. Atualmente, a determinação instituída pela Lei 12.305 em 2010 exige que todas
as cidades brasileiras tenham aterros sanitários até 2014 (BRASIL, 2010). Isso mudará
o paradigma e obrigará os municípios a adotarem a forma de deposição de resíduos
sólidos em aterros sanitários exigindo ainda um plano de gestão desses resíduos. Este
panorama proporciona uma excelente oportunidade para a utilização de um sistema
6

integrado de tomada de decisão e de gestão de aterro sanitário com direito de
fiscalização pelos órgãos do meio ambiente, principalemente para aterros de grande
porte.

2.1.1.1 Lixão
De acordo com o IPT/CEMPRE (1995), o lixão é a forma inadequada de disposição
final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo,
sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. No lixão não existe
nenhum controle quanto aos tipos de resíduos depositados nem ao local de disposição
dos mesmos. Nesses casos, resíduos domiciliares e comerciais de baixa periculosidade
são depositados juntamente com os industriais e hospitalares, de alto poder poluidor.
Nos lixões, podem haver outros problemas associados tais como a presença de animais,
a presença de catadores (que na maioria dos casos residem no local), a contaminação
do lençol freático e da água subterrânea, além de riscos de incêndios causados pelos
gases gerados pela decomposição dos resíduos e de escorregamentos, quando ocorre a
formação de pilhas muito íngremes, sem critérios técnicos.

2.1.1.2 Aterros controlados
Segundo a norma NBR 8849 (ABNT, 1985), um aterro controlado caracteriza-se pela
disposição do lixo em local controlado, onde os resíduos sólidos recebem uma cobertura
de solo ao final de cada jornada. Os aterros controlados geralmente não possuem
impermeabilização dos solos nem sistemas de dispersão de chorume e gases, sendo
comum nestes locais a contaminação de águas subterrâneas (IPT/CEMPRE, 1995).
FERREIRA (2006) define o aterro controlado como sendo o confinamento dos resíduos
sólidos através da cobertura com uma camada inerte, geralmente por solo com certa
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predominância de argila. Embora este tipo de disposição minimize alguns dos impactos
normalmente gerados pelos lixões, não apresenta sistemas adequados de
impermeabilização de base, o que compromete a qualidade das águas subterrâneas e
superficiais, já que não há nenhum tratamento do percolado ou dispersão dos gases
gerados pelos resíduos.

2.1.1.3 Aterros sanitários
A norma NBR 8419 (ABNT, 1992) define o aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos
(RSU) como uma técnica de disposição de RSU no solo, sem causar danos à saúde
pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Neste método, são
aplicados princípios de engenharia para confinamento dos RSU à menor área e ao
menor volume possíveis, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada
jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário. Os aterros sanitários são
dotados de impermeabilização de base, tratamento de chorume, dispersão dos gases e
confinamento dos RSU pela cobertura diária com material inerte (argila).
Os aterros sanitários devem ser monitorados considerando os aspectos meteorológicos
(chuvas, velocidade e direção do vento, período de insolação, evapotranspiração e
temperatura ambiente), geotécnicos (movimentos horizontais e verticais e piezometria),
hidrológicos (quantidade e características do chorume e características da água
subterrânea a montante e jusante) e físico-químicos (pressão de gás e temperatura no
interior). O monitoramento visa a coleta de dados que permitam avaliar a sua influência
sobre o meio ambiente. Os efluentes gasosos e líquidos formados são lançados para fora
do depósito e o monitoramento avalia as consequências destes sobre o meio. Na maioria
dos aterros sanitários, são observadas regularidades no acompanhamento das condições
específicas do aterro; do comportamento geomecânico do maciço; da avaliação da
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qualidade dos efluentes do aterro (chorume) e da qualidade das águas subterrâneas
vizinhas, visando investigar a ocorrência ou não de contaminação das águas subsuperficiais (MAHLER, 2008).
De acordo com SILVEIRA (2004), para o confinamento da massa de lixo, os projetos
de aterros sanitários prevêem a proteção do solo com a execução de liners de argila
compactada e aplicação de geotêxteis; o controle geotécnico das camadas de
recobrimento; a execução de redes de coleta dos líquidos percolados e seu
encaminhamento à estação de tratamento, redes de coleta dos gases resultantes das
reações decorrentes da decomposição da matéria orgânica confinada e redes de
drenagem pluvial para impedir que as redes de escoamento de precipitações pluviais ou
corpos d’água existentes na área aumentem o volume dos líquidos percolados; a
implantação de vias de circulação e a altura e inclinação máxima dos taludes de forma
a garantir a estabilidade do aterro. A Figura 1 apresenta a estrutura de um aterro
sanitário para RSU, sem a cobertura final, e a indicação do fluxo do percolado gerado.
A Figura 2 apresenta um perfil esquemático de um aterro sanitário em operação.
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Figura 1 Estrutura de um aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e fluxo do
percolado. A: lençol freático. B: liner mineral. C: liner sintético. D: tubo de
coleta do lixiviado. E: manta de geotextil. F: pedregulho. G: camada de
drenagem. H: camada de solo. I e J: camadas de resíduos intercaladas pela
cobertura diária. K: tratamento do percolado (lagoa) (FREUDENRICH,
2000).

Figura 2 Perfil esquemático de um aterro sanitário em operação (IPT/CEMPRE,
2000).
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2.2 Caracterização dos resíduos
Na literatura podem ser encontradas várias definições para resíduos sólidos. Os
resíduos sólidos podem ser definidos como restos das atividades humanas consideradas
pelos geradores como inúteis ou descartáveis (IPT/CEMPRE, 2000).
De acordo com a definição da norma NBR 10.004 (ABNT, 2004a), resíduos
sólidos são:
“resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de
comunidades de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes
de sistemas de tratamentos de água e esgotos, aqueles gerados em equipamentos
e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou
corpos d’água ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis
em face à melhor tecnologia disponível”.
A norma NBR 10.004 (ABNT, 2004a) descreve diversas maneiras de classificar os
resíduos sólidos: conforme o risco ambiental de contaminação ao meio ambiente, a
origem e a natureza física. Quanto aos riscos potenciais de contaminação, os resíduos
são classificados da seguinte maneira: classe I: perigosos (em função de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou
patogenicidade), classe II A: não perigosos e não inertes (com características de
combustibilidade, solubilidade ou biodegradabilidade), e classe II B: não perigosos e
inertes (com características intrínsecas sem riscos à saúde e quando seus constituintes
solubilizados não apresentam concentrações superiores aos padrões de potabilidade).
Quanto à origem existem quatros classes: o lixo doméstico ou residencial (gerados pelas
atividades diárias da população), o lixo comercial (gerados pelos estabelecimentos
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comerciais), o lixo público (resíduos provenientes dos serviços dos logradouros
públicos) e o lixo de fontes especiais, os quais podem ser provenientes de cinco tipos
de fontes: industriais, de serviços de saúde, radioativos, agrícolas e lixos de portos,
aeroportos e terminais rodoviários.
Os resíduos destinados aos aterros de RSU são constituídos por diversos tipos de
materiais que podem sofrer processos de transformações físico-químicas e biológicas e
a decomposição destes materiais resulta na produção do percolado, também chamado
de lixiviado. Este percolado é formado pela umidade inicial contida nos resíduos e por
fontes externas de água, tais como precipitação, águas subterrâneas, recirculação do
próprio percolado, adição de lodos provenientes de estações de tratamento de águas
residuárias, entre outros. A composição do percolado é variável e está condicionada a
uma série de fatores. A variabilidade da composição dos resíduos aterrados pode
produzir percolados com elevados teores de metais tóxicos, xenobióticos

3

e

microorganismos perigosos à saúde. O percolado é gerado durante todo o ciclo de vida
do aterro, devendo ser monitorado e encaminhado para tratamento por longo período
após o fechamento do aterro. O propósito desse monitoramento é ter um controle
preventivo de situações que possam eventualmente causar danos ao meio ambiente ou
à população do entorno (FERREIRA, 2006).

3

Compostos químicos estranhos a um organismo ou sistema biológico
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2.3 Investigação geológica-geotécnica
2.3.1 Investigação direta
As investigações diretas têm por objetivo permitir a caracterização dos materiais de
subsuperfície e a determinação do nível de água além de auxiliar na avaliação da
variabilidade geológica da área. As investigações diretas de subsuperfície envolvem a
escavação de poço de amostragem e execução de sondagem a percussão entre outros.

2.3.1.1 Sondagem de penetração de solo
O ensaio SPT (Standard Penetration Test) é definido pela norma NBR 6484 (ABNT,
2001) como uma sondagem de simples reconhecimento, indicativo da densidade e da
identificação da consistência dos solos. O ensaio SPT é uma ferramenta importante da
engenharia necessário para o projeto de fundação do futuro aterro durante a fase de
caracterização do solo. Este tipo de teste fornece características visuais e tácteis do solo
perfurado, e o parâmetro de resistência (NSPT). A perfuração é obtida por tradagem e
circulação de água, utilizando-se um trépano de lavagem como ferramenta de escavação.
Amostras do solo são coletadas a cada metro de profundidade por meio de um
amostrador padrão. O procedimento de ensaio consiste na cravação deste amostrador,
usando a queda de um peso de 65 kg caindo a uma altura de 75 cm. O valor NSPT
corresponde ao número de golpes necessário para fazer o amostrador penetrar no solo
a uma profundidade de 30 cm, após a cravação inicial de 15 cm.
A SPT pode ser equipada com torquímetro, instrumento utilizado para medir a
resistência de atrito contra a parte do amostrador cravada no solo. Os valores NSPT de
resistências à cravação permitem avaliar a compacidade e/ou consistência do solo ao
longo da perfuração.
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2.3.1.2 Processamento e modelagem do subsolo
De acordo com (FOLLE et al., 2008), uma investigação geotécnica incompleta leva à
utilização de técnicas de interpolação para suprir os parâmetros importantes do solo
para regiões não amostradas. A sondagem SPT fornece informações relacionadas a um
ponto específico, entretanto, o engenheiro de projeto deve ter informações sobre as
áreas não amostradas para poder efetuar a modelagem do subsolo. Sendo assim, a
utilização de métodos geoestatísticos torna-se necessária (BASARIR et al., 2010). A
krigagem é considerada a melhor estimativa não tendenciosa e o método de
interpolação ideal para previsões geológicas e geotécnicas (OLIVER e WEBSTER,
1990, SUN et al., 2008, SUN, 2012).
A krigagem é um método de interpolação espacial usado em geoestatística que fornece
uma estimativa linear com base na expectativa e na variância espacial dos dados. A
teoria da krigagem foi desenvolvida por Daniel Gerhardus Krige, mas foi formalizada
em exploração mineral por Georges Matheron (MATHERON, 1963). A krigagem
também é conhecida como uma ferramenta matemática para detectar valores extremos,
improváveis ou inconsistentes, com base no valor dos dados vizinhos (CERIOLI e
RIANI, 1999, BÁRDOSSY e FODOR, 2004). O método da krigagem considera a
configuração geométrica dos pontos e a estrutura espacial específica observada para a
variável estimada. A geoestatística baseia-se no conceito de variáveis regionalizadas.
Uma variável regionalizada tem uma estrutura no espaço (uma ou mais dimensões) ou
ao longo do tempo. Uma variável aleatória, pode tomar uma série de valores que estão
associados às probabilidades. Dois pontos localizados próximos um do outro devem ser
mais semelhantes do que duas observações distantes.
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2.3.2 Investigação indireta
Os métodos geofísicos são técnicas de investigação indireta, não invasivos e, portanto,
não destrutivos, empregados em diversas aplicações como meio ambiente, geotecnia,
engenharia e mineração, assim como na identificação de objetos enterrados.
Segundo LAGO et al. (2006), a utilização de geofísica na caracterização de uma área
afetada por substâncias poluentes consiste na detecção e mapeamento da extensão da
área afetada, além de fornecer informações sobre a profundidade da zona saturada,
direção do fluxo subterrâneo e profundidade do substrato rochoso inalterado. Além
disso, na ausência de poços de monitoramento ou outras técnicas diretas de investigação
na área do aterro, a caracterização geológica associada à aplicação de técnicas
geofísicas pode ser uma alternativa para detecção e monitoramento de contaminantes
(MOREIRA e BRAGA, 2009). BAVUSI et al. (2006) também mencionam que as
investigações geofísicas permitem definir bem as fronteiras do aterro sanitário e
localizar as acumulações do lixiviado no interior do depósito de lixo. Os dados da
investigação geofísica podem servir de informação adicional no Sistema de Informação
Geográfica (SIG) quando georreferenciados (STEEPLES, 2001, FISH, 2002). O
georreferenciamento dos dados da investigação geofísica pode complementar os dados
da investigação direta e aumentar a confiabilidade da caracterização do subsolo.
ELIS (1998) demonstrou as possibilidades de aplicação dos métodos geofísicos
elétricos no estudo de áreas de disposição de resíduos. Segundo o autor, esses métodos
podem fornecer, se adequadamente escolhidos e dimensionados, informações
importantes sobre a estrutura dos depósitos e a definição do sentido de fluxo
subterrâneo, assim como outras relações entre os resíduos e as características
geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas do local de estudo (VELOZO, 2006).

15

Segundo ELIS e ZUQUETTE (1995), os métodos e técnicas geofísicas podem ser
utilizados tanto no mapeamento geotécnico, como para obter informações básicas para
fundações, escavabilidade, disposição de resíduos, estradas, poluição, obras enterradas,
estabilidade de taludes, erodibilidade, irrigação e loteamento.
Os levantamentos geofísicos podem contribuir na identificação da contaminação
subterrânea, além de definir as feições geológicas e hidrogeológicas dos locais
investigados. A interpretação dos dados geofísicos pode contribuir para a obtenção de
informações sobre a litologia, estratigrafia, profundidade do nível de água, presença de
falhas ou fraturas, existência de aquíferos, caminhos preferenciais de propagação
subterrânea e outras feições geológicas de interesse (VELOZO, 2006).
A Tabela 1 apresenta os parâmetros físicos utilizados na determinação de seções do
subsolo para diversos métodos geofísicos tais como eletrorresistividade, polarização
induzida, potencial espontâneo, eletromagnético e radar de penetração (GPR) . Esses
métodos geofísicos podem ser utilizados na investigação de contaminação e devem ser
aplicados de forma apropriada, visando obter a melhor resposta e definição. Para tanto,
deve-se analisar as condições locais e os objetivos da investigação, adequando assim o
melhor método. Na Tabela 2 é apresentado o resumo de algumas aplicações e os
métodos geofísicos mais indicados.
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Tabela 1 Métodos geofísicos e parâmetros físicos correspondentes (BRAGA, (1999)
apud (VELOZO, 2006)
Métodos Geofísicos

Parâmetros Físicos

Eletrorresistividade

Resistividade elétrica

Polarização induzida

Variações de voltagem

Potencial espontâneo

Potencial natural

Eletromagnético

Condutividade

Radar de penetração

Constante dielétrica/permissividade

Tabela 2 Comparativo de aplicações dos métodos geofísicos (CETESB, 2001) e
(BRAGA, 1999).
Aplicação
Caracterização
geológica
Direção de fluxo
da água
Detecção de
contaminação
Espessura do
aquífero
Determinação do
nível de água

Eletrorresistividade

Métodos Geofísicos
Polarização
Potencial
EletroInduzida
Espontâneo
magnético

Radar de
Penetração

adequado

adequado

alternativo

alternativo

adequado

adequado

adequado

adequado

adequado

não
recomendado

adequado

alternativo

adequado

adequado

alternativo

alternativo

alternativo

alternativo

adequado

adequado
adequado

não
recomendado
não
não
recomendado recomendado
alternativo

Um fator importante na qualidade do sinal desses métodos geofísicos está relacionado
ao tipo de material e às suas características. Segundo a CETESB (2001), a alta
condutividade elétrica apresentada pelas argilas pode mascarar a detecção da
contaminação devido ao menor contraste entre o valor da condutividade natural do meio
e a condutividade dos contaminantes inorgânicos. Além disso, a presença de argila
atenua a propagação dos campos e ondas eletromagnéticas, reduzindo a profundidade
de investigação dos métodos eletromagnéticos indutivos e do radar de penetração, os
quais atingem suas maiores profundidades de investigação em terrenos arenosos.
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Os sedimentos superficiais não consolidados e os materiais intemperizados tendem a
apresentar maior resistividade e menor teor de argila em relação aos materiais mais
compactados. Assim, esse tipo de meio favorece a aplicação dos métodos de
eletrorresistividade, eletromagnético indutivo e radar de penetração (VELOZO, 2006).
A aplicação desses métodos geofísicos em estudos relacionados à contaminação de solo
e água subterrânea é amplamente relatada na literatura (ELIS e ZUQUETTE,
1997, HYOUNG-SOO e YEONGHWA, 1997, ELIS, 1998, MEJU, 2000, MOURA,
2002, SHIRAIWA

et

al.,

2002, GALLAS

et

al.,

2005, BAVUSI

et

al.,

2006, CHAMBERS et al., 2006, VELOZO, 2006, SOUPIOS et al., 2007, MOREIRA
e BRAGA, 2009).

2.3.2.1 Eletrorresistividade
O método de eletrorresistividade emprega uma corrente elétrica artificial que é
introduzida no terreno através de dois eletrodos (denominados A e B), com o objetivo
de medir o potencial gerado em outros dois eletrodos (denominados M e N) nas
proximidades do fluxo de corrente, permitindo assim calcular a resistividade aparente
em subsuperfície e, consequentemente, a resistividade real através do processo de
inversão (ELIS, 1998). A resistividade (e seu inverso, a condutividade) de solos e
rochas pode ser afetada principalmente pela composição mineralógica, porosidade, teor
de água e natureza dos sais dissolvidos, o que permite a ampla aplicação do método em
estudos ambientais e hidrogeológicos (LAGO et al., 2006). VELOZO (2006) também
afirma que a resistividade do solo é função principalmente da porosidade das
rochas/estruturas e do conteúdo em água, ou seja, uma alta porosidade gera um alto
grau de saturação em água, proporcionando baixa resistividade/alta condutividade.
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O método da eletrorresistividade consiste basicamente no uso de medidas da diferença
de potencial elétrico entre dois pontos do terreno, associadas às distribuições de
correntes elétricas contínuas ou de baixa frequência, de origem artificial, visando
determinar a resistividade elétrica dos materiais geológicos em subsuperfície
(SANTOS, 2003).
Segundo LAGO et al. (2006), o método da eletrorresistividade, devido à eficiência e ao
baixo custo operacional, caracteriza-se como uma ferramenta adequada ao estudo de
áreas de disposição de resíduos. No entanto, a integração com outros métodos
geofísicos pode fornecer informações importantes e também diminuir o problema da
ambiguidade na interpretação dos dados.
Existem duas técnicas básicas para aplicação do método, aquela destinada a exploração
horizontal/lateral, o Caminhamento Elétrico – CE e outra, destinada a investigação
vertical, a Sondagem Elétrica Vertical – SEV (LAGO et al., 2006), sendo que cada um
permite uma gama de configurações de eletrodos, caracterizando a versatilidade do
método.
A técnica da sondagem elétrica vertical (também chamada de arranjo Schlumberger) é
normalmente utilizada quando deseja-se uma informação pontual e consiste em uma
série de determinações de resistividade aparente, em um ponto fixo, a profundidades
cada vez maiores, através da separação crescente entre os eletrodos A e B
(FERNANDES, 1984) tal como apresentado na Figura 3. Em estudos ambientais, esta
técnica desempenha um papel importante na detecção e caracterização da poluição do
subsolo e seus recursos hídricos (LIMA e PORSANI, 1994). Essa técnica também é
usada para detectar variação do perfil litológico.
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A técnica do caminhamento elétrico consiste em obter a variação lateral de resistividade
a profundidades aproximadamente constantes. Para isso, fixa-se um espaçamento entre
os eletrodos e caminha-se ao longo dos perfis, efetuando medidas de resistividade
aparente (ELIS, 1998), tal como apresentado na Figura 4. Essa técnica tem aplicação
no mapeamento de contatos geológicos, identificação de falhas e contaminação.

Figura 3 Representação esquemática de uma sondagem elétrica vertical – Arranjo
Schlumberger (FERNANDES, 1984).

Figura 4 Representação esquemática de um caminhamento elétrico com arranjo
dipolo-dipolo (ELIS, 1998).
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2.3.2.2 Georadar
O georadar ou GPR (Ground Penetrating Radar) é atualmente uma técnica bem aceita
em geofísica, a qual utiliza ondas de rádio para sondagem de terreno.
A existência de numerosos ambientes com perdas de material dielétrico combinados
com o amplo espectro de rádio frequência leva a uma variedade de aplicações de GPR
(JOL, 2009). Uma excelente discussão do uso de GPR para a estratigrafia geológica
pode ser encontrado em BRISTOW e JOL (2003) e de hidrogeologia em RUBIN e
HUBBARD (2005).
O GPR consiste na emissão contínua de ondas eletromagnéticas e na recepção dos sinais
refletidos nas interfaces ou estruturas em subsuperfície. Seu funcionamento baseia-se
na seguinte sistemática: um pulso (onda) de energia eletromagnética é irradiado para o
interior do solo por uma antena transmissora e a energia refletida é captada pela antena
receptora (Figura 5), sendo o sinal, então, amplificado, formatado, armazenado e
apresentado na tela de um notebook.

1

1
1

2

2

2

Figura 5 Princípio do georadar ou GPR (Ground Penetrating Radar) (LIN et al.,
2009).
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Figura 6 Esquema de emissão e reflexão do sinal do georadar ou GPR (Ground
Penetrating Radar) em subsuperfície (AQUINO et al., 2007).

As reflexões da onda eletromagnética em subsuperfície ocorrem nas interfaces de
materiais com diferentes propriedades dielétricas. A propriedade física envolvida neste
fenômeno é a permissividade dielétrica, que é expressa pela constante dielétrica “K”.
No caso de diferentes tipos de solo é possível diferenciá-los em subsuperfícies, uma
vez que suas constantes dielétricas (K) são diferentes (DANIELS, 2004), o que causa
diferenças no padrão de reflexão da onda eletromagnética. A frequência da antena é
escolhida de modo a fornecer a relação mais vantajosa entre a penetração e a resolução
para um determinado objetivo. Ondas de radar de baixas frequências que variam de 10
a 50 MHz apresentam maior profundidade de penetração que as de altas frequências
situadas no intervalo de 100 a 500 MHz, entretanto as ondas de alta frequência
apresentam maior resolução (AQUINO et al., 2007).
Segundo a CETESB (2001), o radar de penetração apresenta as seguintes
potencialidades na investigação de áreas contaminadas: (a) realização de perfis ao longo
de linhas, produzindo seções contínuas e instantâneas; (b) registros gráficos podendo
ser interpretados no campo; (c) boa definição para corpos de poucos centímetros a 1
metro, dependendo da antena a ser utilizada; (d) adequação do equipamento às
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condições locais através da mudança de antenas (altas frequências proporcionam
melhor definição, baixas frequências fornecem maior profundidade de investigação);
(e) profundidades aproximadas e relativas são facilmente estabelecidas, assumindo-se
simples condições e técnicas de interpretação; (f) possibilidade de detecção de
contaminação por compostos orgânicos; e (g) uma ampla variedade de técnicas de
processamento pode ser aplicada aos dados de radar, para aperfeiçoar a interpretação.
No processamento das imagens de georadar foram utilizadas as seguintes etapas: 1)
correção 0 para ajustar o tempo inicial do registro do perfil da primeira onda que chega
a antena receptora; 2) ganho no tempo para compensar perdas de energia devido à
absorção e ao espalhamento geométrico; 3) análise espetral para visualizar o espetro
do perfil para remover os ruídos de alta e baixa frequência; 4) deconvolução para
retirada do efeito da fonte usando filtragem inversa cujo objetivo é melhorar a resolução
do traço sísmico; 5) filtro espacial para fazer o realce de uma linha numa certa direção;
e 6) migração para colocar as camadas em suas posições reais com correção geométrica
das reflexões devidos à existencia de mergulhos ou irregularidades nas interfaces. Uma
descrição mais detalhada dessa metodologia pode ser encontrada em JOL (2009) e
DANIELS (2004).

2.4 Aplicação da Geomática
Na América Latina, assim como em outras partes do mundo, a integração dos avanços
tecnológicos ocorridos nos últimos anos têm contribuído para a disseminação e
popularização da Geomática. Estes avanços devem-se às melhorias nos equipamentos
de aquisição de dados espaciais (incluindo a redução de custos na aquisição e conversão
de dados, e a maior oferta de dados de sensores remotos); às novas tecnologias de
armazenamento de dados de código aberto e comercial; ao maior poder e velocidade de
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processamento; às tecnologias de difusão dos dados processados via Web; e à queda
significativa nos preços dos equipamentos e softwares.
Segundo ROSA (2009), há uma busca crescente por um meio ambiente protegido e
equilibrado, com desenvolvimento sustentado, espaços urbanos planejados, projetos de
engenharia inteligentes, programas de saúde e saneamento eficazes, objetivos estes que
podem ser alcançados com maior facilidade com o domínio da informação espacial.
Neste contexto, os sistemas de informação geográfica podem funcionar como um
instrumento importante na aquisição, análise, modelagem, simulação e construção de
cenários, permitindo um acesso mais rápido e eficiente à informação.

2.4.1 Definição
O nome Geomática vem da palavra geo que em latim quer dizer terra, e mática, que
tem origem na palavra informática. O termo Geomática foi criado na Université Laval
(Canadá) na década de 80 (GOMARASCA, 2009), e posteriormente utilizado em
alguns países da Europa (LAURINI e THOMPSON, 1992). A Geomática é definida
como uma abordagem sistêmica, multidisciplinar e integrada para selecionar os
instrumentos e as técnicas adequadas para coleta, armazenamento, integração,
modelagem, análise, recuperação de informações, transformação, exibição e
distribuição de dados espaciais georreferenciados a partir de diferentes fontes com
características de precisão bem definidas, continuidade e em formato digital
(GOMARASCA, 2009). As técnicas empregadas estão baseadas na aplicação de
modelos matemático-computacionais para a manipulação de informações espaciais
(MEIRELLES et al., 2007).
No Brasil, existe uma certa confusão com o termo geoprocessamento que vem sendo,
muitas vezes, considerado equivalente ao termo Geomática. Segundo CÂMARA et al.
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(2004), o geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas
matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e vem
influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de recursos naturais,
transportes, comunicações, energia e planejamento urbano e regional. As ferramentas
computacionais para o geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação
Geográfica (SIG ou GIS – Geographical Information System), permitem realizar
análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e criar bancos de dados
georreferenciados.
As enciclopédias livres, tais como WIKIPÉDIA (2012) apresentam as seguintes
definições para geoprocessamento:
“O

geoprocessamento

é

o

processamento

informatizado

de

dados

georreferenciados, utiliza programas de computador que permitem o uso de
informações cartográficas (mapas, cartas topográficas e plantas) e informações
a que se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas, podendo
ser utilizado para diversas aplicações.”
“O geoprocessamento é um conjunto de conceitos, métodos e técnicas erigidos
em torno do processamento eletrônico de dados que opera sobre registros de
ocorrência georreferenciados, analisando suas características e relações
geotopológicas.”
Em síntese, existem dois termos com significados bem semelhantes, entretanto, o
geoprocessamento é uma sub-área da geomática, tal como tratado pela SETEC
(Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica), pelos orgãos do MEC (Ministério
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da Educação), que regulariza os Cursos Técnicos em Geomática4 ou Geoprocessamento
(MEC, 2000b), e pela CAPES5, que regulariza os cursos de Pós-Graduação da área.
Segundo o MEC (2000a), na referência curricular da área profissional de Construção
Civil6, a Geomática interage com a área de Construção Civil no posicionamento e no
anteprojeto de grandes obras, como barragens, estradas, canais, etc. A utilização de
bancos de dados espaciais possibilita a prevenção e o controle de riscos ambientais,
definindo as obras necessárias e as formas de execução destas.

2.4.2 Áreas envolvidas
Astronomia

Geodésia

Geóide
Forma e dimensão
da Terra

Elipsóide

Nível do mar
Médio

Nivelamento
fundamentais

Orientação
elipsóides

Redes
fundamentais

Geofísica

Satélite artificial

GPS, Glonass,
Galiléo

Astronomia rápida
possível
em coordenadas absolutas

Topográfia

Levantamento local
em coordenadas relativas
Acompanhamento da
estabilidade

amplo levantamento em
coordenadas absolutas

Espessura das linhas de
nivelamento e de redes

Cartográfia

Atualização de mapa;
Aplicações cadastrais
Para calcular

Levantamento de
campo

Cartografia
topográfica

Levantamento
fotogramétrico

Cartografia
numérica

Geologia, pedologia, cobertura
do uso do solo, hidrografia, etc

Projeções cartográficas
Mapas derivados

Mapas temáticos

Técnicas cartográficas
Sensoriamento remoto

Figura 7 Relações entre os elementos da Geomática (GOMARASCA, 2009)

4

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/geomatic.pdf
http://www.capes.gov.br/
6
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/constciv.pdf
5
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A Geomática envolve disciplinas que são chamadas ciências geodésicas e
geoprocessamento. As ciências geodésicas ajudam definir a forma e as dimensões da
Terra. O geoprocessamento engloba técnicas e processamento de dados espaciais: SIG,
modelagem de banco de dados espaciais, técnicas de suporte à decisão, geoestatística,
e processamento de fotografias aéreas e imagens de satélites. Os conceitos usados pela
Geomática têm origem na matématica, estatística, informática, astronomia, fisíca e
geofisíca. A relação entre os elementos da Geomática é apresentada na Figura 7.

2.4.3 Aquisição de dados
A Geomática interage com a área de Construção Civil no posicionamento e no
anteprojeto de grandes obras. No caso específico de aterros sanitários, as seguintes
técnicas podem ser utilizadas para a aquisição de dados espaço-temporais: (1)
levantamento topográfico detalhado com o uso de estação total e de Sistemas Globais
de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite Systems - GNSS), em particular
o sistema global de posicionamento (Global Positioning System - GPS); (2)
fotogrametria, e (3) sensoriamento remoto.
O LIDAR (Light Detection and Ranging) (Figura 8), uma técnica de sensoriamento
remoto ativa, representa um procedimento alternativo para a medição de deslocamentos
superficiais (OLIVIER et al., 2005). O LIDAR visa determinar algumas características
e mensurar a distância de um objeto pela emissão de feixes eletromagnéticos refletida
pelo objeto irradiado (GOMARASCA, 2009). OLIVIER e GOURC (2007) relata as
vantagens e desvantagens das técnicas de levantamento topográfico em aterro sanitário,
mostrando que o LIDAR é uma técnica flexível e eficiente, com excelente resolução
(entre 5 e 30 mm) para aterro sanitário (Tabela 3). Entretanto, o custo da tecnologia
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LIDAR para a aquisição de dados está fora da realidade financeira dos gestores de
aterros sanitários do Brasil.

Figura 8 Sistema Laser Scanner (Light Detection and Ranging - LIDAR) (à esquerda)
e nuvens de pontos tridimensionais adquiridas (à direita) (OLIVIER e
GOURC, 2005, 2007).

Tabela 3 Vantagens e desvantagens das técnicas de levantamento topográfico em
aterro sanitário (OLIVIER e GOURC, 2007)
Instrumento
Tacômetro
eletrônico
(Estação total)

Nível de
especialidade
Grande (quantidade
de mão de obra)

Inclinômetros de Satisfatório (Serviço
superfície
de Engenharia
especializado)
Fotogrametria

Satisfatório (Serviço
de Engenharia
especializado)

LIDAR

Pesquisa &
Desenvolvimento

Estação GPS

Satisfatório

Vantagens

Desvantagens

- Precisão das medidas
- Equipamento e técnica
limitados
- Custo razoável
- Monitoramento de
perfis contínuos: muito
interessante para o
controle de recalques
diferenciais
- Solução boa para
grandes aterros
sanitários
- Técnica flexível e
poderosa: perfis
múltiplos
- Resolução excelente
- Técnica flexível e
poderosa

- Monitoramento
excessivo para um
grande número de
pontos
- Fixo
- Aplicação limitada

- Pode ser fixado no
compactador

- Precisão fraca na
ausência de póstratamento
- Alto custo
- Técnica recente:
know-how em
progresso
- Alto custo
- Precisão fraca na
ausência de póstratamento
- Pós-tratamento
lento e custoso
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Segundo OLIVIER e GOURC (2007), a fotogrametria também é uma técnica flexível,
eficiente e adequada para grandes aterros sanitários. Segundo GOMARASCA (2009),
uma definição amplamente aceita na de fotogrametria e sensoriamento remoto é :
A arte, ciência e tecnologia para obter informações válidas sobre objetos físicos
e ambiente, através de processos de coleta, medição e interpretação de imagens
(fotográficas ou digitais) e representação analógica ou digital dos modelos de
energia eletromagnética provenientes de sistemas de levantamento (câmeras
fotográficas ou sistemas de scanner), sem contato com os objetos.
Essa técnica foi experimentada por WHITE et al. (2003) com a utilização de fotografias
de dois pontos distintos, definindo dois campos de vista. As fotografias 2D são fundidas
para fornecer coordenadas 3D, na qual cada ponto apresenta uma precisão de 2 a 3 cm,
podendo ser melhorada pelo pós-processamento.
A utilização de técnicas em fotogrametria e LIDAR para criar modelos de terrenos de
aterros sanitários podem mostrar as variações nas camadas de cobertura de argila com
uma precisão centimétrica (GARCIA-QUIJANO, 2006, GARCIA-QUIJANO et al.,
2008). O sensoriamento remoto pode ser utilizado para o levantamento da variação
espacial e temporal da cobertura vegetal em aterros desativados. Sinais espectrais da
vegetação têm sido utilizados com sucesso para a detecção de vazamentos de
contaminantes em aterros sanitários (JENSEN et al., 2003).

2.4.4 Processamento e análise de dados
2.4.4.1 Banco de dados espaciais
O banco de dados espaciais ou geográficos focaliza objetos ou fenômenos localizados
no território, assim como sua geometria, sua descrição, seus relacionamentos e
metadados associados a eles. O banco de dados é composto por uma série de arquivos
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ou tabelas que podem ser conectados ou inter-relacionados através de um item ou
informação comum a dois ou mais destes arquivos.
Antes do início de qualquer trabalho de aquisição de dados, o mundo real deve ser
modelado e a estrutura do banco de dados deve ser definida. A modelagem é um
conjunto de procedimentos e regras a seguir para captar a realidade do cliente e criar
um banco de dados que corresponda às necessidades dessa realidade. O modelo de
banco de dados é utilizado para pensar, documentar e comunicar de forma consistente,
além de facilitar a programação. Como as entidades disponíveis neste estudo são
objetos do mundo real, sua modelagem dentro de um ambiente computacional deve
seguir as seguintes etapas:


Modelo conceitual: descreve um quadro conceitual para a simplificação,
abstração e classificação dos fenômenos e suas relações. Nesta fase, deve-se
definir uma estrutura lógica que especifique o conteúdo do banco de dados;



Modelo físico: transfere os dados especificados lógicos para a estrutura de
implementação em SQL.

Para um projeto de modelagem conceitual de banco de dados adequado deve-se
definir claramente os diferentes conjuntos de dados e diferenciar todos os objetos
possíveis e seus atributos. Nesta fase, a classificação e o agrupamento de classes de
objetos, a redução de redundâncias ou duplicações devem ser cuidadosamente
investigados. Alguns trabalhos de modelagem conceitual relacionados a dados de
campo e de laboratório foram realizados em geotecnia (SON, 2002, McVAY et al.,
2005, ANTONIOU et al., 2008).

30

2.4.4.2 Sistema de Informação Geográfica (SIG)
Um dos sistemas transacionais mais populares do mundo da Geomática para processar
e fazer análise de dados espaciais é o SIG. O primeiro SIG, Canada Geographic
Information System (CGIS), foi desenvolvido em meados dos anos 60 como um sistema
computacional de medição para mapas. O SIG é geralmente usado para analisar dados
espaciais, e os desenvolvimentos recentes nesta área são inúmeros (LONGLEY et al.,
2005).
Existem três definições para SIG, sendo elas baseadas na ferramenta, no banco de dados
e na organização. No primeiro caso, um SIG é definido como um poderoso conjunto de
ferramentas para coletar, armazenar, gerenciar, processar, analisar e disseminar dados
geográficos para o mundo real (BURROUGH, 1986). No segundo caso, um SIG é
definido como um sistema no qual a maioria dos dados é indexada espacialmente, no
qual um conjunto de procedimentos é utilizado a fim de responder às consultas sobre
entidades espaciais no banco de dados (SMITH et al., 1987). No terceiro caso, um SIG
é definido como um conjunto de funções automatizadas que proporciona aos
profissionais

qualificados

a

possibilidade

de

armazenamento,

recuperação,

manipulação e visualização de dados geográficos (OZEMOY et al., 1981). COWEN
(1988) também define um SIG como um sistema de suporte de decisão envolvendo a
integração de dados espaciais referenciados em um ambiente de resolução de
problemas.
Um SIG é composto não apenas de softwares, mas também por metodologias aplicadas,
dados a serem coletados e tratados, hardwares específicos, e recursos humanos
(LONGLEY et al., 2005). O SIG é utilizado para auxiliar a percepção e a compreensão
dos fenômenos espacialmente distribuídos.
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No banco de dados de um SIG, os dados são provenientes de várias fontes, tais como
mapas topográficos e temáticos com dados contextuais, sensoriamento remoto,
geofísica (por exemplo dados de radar), instrumentação e sensores, e outras medições
de campo como poços assim como outros conjuntos de dados espaciais e não espaciais
que podem ser integrados e utilizados em diferentes processos de decisão.
A maioria dos estudos realizados sobre a aplicação de SIG em aterros sanitários visam
determinar o melhor local de implantação, através do cruzamento de várias informações
espaciais tais como elevação, declividade, malha rodoviária, áreas urbanizadas,
geologia, recursos hídricos, uso da terra, locais sensíveis, pontos de abastecimento de
água e qualidade do ar (HAASTRUP et al., 1998, SUMATHI et al., 2008, SHARIFI et
al., 2009, NAS et al., 2010).
Estudos de SIG intra-sítio de um aterro sanitário visando à análise espacial do
comportamento e a monitoração de riscos são raros na literatura (THRANE et al.,
2005, JENSEN et al., 2009); no caso de WebGIS, estudos são inexistentes. THRANE
et al. (2005) desenvolveram uma aplicação SIG para auxiliar na revisão dos dados
históricos, acompanhar os resultados de monitoramento de forma acessível e facilitar a
gestão dos dados para um planejamento e um monitoramento eficientes. Na Figura 9 é
apresentado um modelo de um SIG contendo o histórico geotécnico, incluindo dados
de monitoramento geotécnico da instrumentação (inclinômetros, piezômetros, placas
de recalque e sensores de recalque). O acompanhamento de instrumentos com o SIG,
juntamente com uma completa e crítica interpretação dos dados são elementos cruciais
para obter uma maior segurança e um desempenho satisfatório.
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Figura 9 Sistema de Informação Geográfica (SIG) (à esquerda), e visualização 3D da
composição das celulas de resíduos com o histórico das movimentações de
solo gravado pelos inclinômetros (à direita) (CADDEN et al., 2005).

2.4.4.3 WebGIS
O crescimento rápido da Web e a criação de aplicações de código aberto e comercial
permitiu o desenvolvimento de WebGIS com ferramentas provenientes de GIS ou SIG
tradicionais. A capacidade de um WebGIS interagir dinamicamente com um ambiente
distribuído a partir de uma plataforma cruzada para cliente/servidor tornou-se uma
ferramenta interessante para ser utilizado e acessar a informação espacial. Esse
desenvolvimento possibilitou a obtenção de mapas em tempo real, mapas que
compartilham fontes de dados atualizados frequentemente, e uma redução dos custos
relacionados a hardwares e softwares.
Para fins comerciais, as tecnologias são bem documentadas e podem conter recursos
avançados, entretanto o custo dessa tecnologia é alto. No sistema de código aberto, o
desenvolvimento é feito pelas comunidades e pode ser usado gratuitamente, entretanto
eles podem conter uma documentação insuficiente. Os sistemas de código aberto estão
se desenvolvendo rapidamente com o envolvimento de um grande número de pessoas.
Entre os exemplos de WebGis comerciais, podemos citar: ArcGIS Server da
Environmental Research Institute (ESRI), GeoMedia WebMap da Intergraph,
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MapXtreme da MapInfo e MapGuide da Autodesk; enquanto nos exemplos de código
aberto estão: Leaflet, GeoServer, MapServer e OpenLayers.
Um protótipo de WebGIS (AMAMiR) com uma arquitetura similar à esse estudo
(utilizando tecnologia de código aberto - GeoServer e OpenLayers) foi desenvolvido
para monitorar encostas em tempo real na cidade de San Martino di Finita na Itália.
Esse protótipo revelou-se uma ferramenta poderosa, com boa relação custo-benefício,
podendo ser instalado em qualquer lugar e utilizado para apoiar o processo decisório
dos administradores locais, a fim de gerir os riscos e proteger a população (GABRIELE
et al., 2009).

2.4.5 Aspectos particulares do código aberto
O termo código aberto, ou open source em inglês, foi criado pela Open Source
Initiative7 (OSI) e refere-se a um software conhecido também como software livre. O
código aberto nos garante a disponibilidade das fontes. Esta característica é
fundamental e garante a sustentabilidade de suas aplicações. Se a editora interrompe o
desenvolvimento e a manutenção do software em um produto, o usuário está livre para
fazer o download da fonte a fim de garantir seu próprio desenvolvimento. Além disso,
o usuário está autorizado a ajustar o software em função das suas necessidades.
O software livre é geralmente concebido em arquitetura aberta e escalável, pois eles
cumprem as normas emitidas por organismos independentes tais como World Wide
Web Consortium (W3C) ou International Organization for Standardization (ISO).
Desta forma, qualquer pessoa pode, por sua participação especial, adicionar e melhorar
a aplicação global de um software. A maioria dos softwares de mapeamento livre atende
aos padrões do Open Geospatial Consortium (OGC). O trabalho desenvolvido pelo

7

http://www.opensource.org/
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OGC tem garantido a normatização das geotecnologias, possibilitando a criação de
ambientes com sistemas totalmente interoperáveis (UCHOA et al., 2005).
Outra vantagem do software livre é o custo. Entretanto, o software livre não é
necessariamente gratuito: as condições em que o usuário pode operar são detalhadas no
contrato de licença. Existem muitos tipos de licença, a mais famosa é a General Public
License (GPL), a qual define diferentes graus de "liberdade" de funcionamento, tais
como o uso gratuito ou não, dependendo do livre retorno sobre o investimento. Não
devemos considerar apenas o custo de aquisição, mas também os custos de suporte,
treinamento e manutenção dos aplicativos. Portanto, o usuário deve ser cauteloso sobre
este aspecto e assegurar que o investimento inicial moderado não oculte os custos de
exploração e sejam maiores do que aqueles obtidos com um sistema proprietário.
Um dos problemas do código aberto é que os programas são muitas vezes difíceis de
gerenciar. Existem três tipos de intervenção em torno do software: o programador
responsável pelo seu desenvolvimento, o administrador responsável pela sua instalação
e o usuário. A questão é que muitas vezes o sistema de código aberto exige grandes
habilidades e experiência no desenvolvimento para administrar a aplicação.

2.4.6 Os serviços Web da Open Geospatial
Consortium (OGC)
O Consórcio Open Geospatial8 (OGC) tem a missão de conduzir o desenvolvimento
global, a disseminação e a compatibilização de padrões abertos e arquiteturas que
viabilizem a integração de dados geográficos e serviços com as mais diversas

8

http://www.opengeospatial.org/
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aplicações e incentivem a geração de negócios na área de geotecnologias. Em soluções
SIG, diversos padrões OGC são utilizados tais como apresentados na Figura 10.
As especificações do padrão (standard9) definem as interfaces padrões para os sistemas
de mapeamento que lhes permitem comunicar em uma linguagem comum, enquanto o
processamento das consultas é único para cada sistema. Estas interfaces são fachadas
que escondem as peculiaridades de cada sistema.

Figura 10 Visão geral sobre o uso de padrões OGC em soluções SIG (ANDRADE
TAMBASCIA et al., 2006) apud (TEIXEIRA et al., 2004).

A concepção do OGC está ligada às empresas de soluções proprietárias e diversas
instituções de ensino e pesquisa. Entre as empresas, podemos citar alguns exemplos
bem conhecidos no mercado de geotecnologia: Oracle, Autodesk, Bentley, Intergraph,
ESRI, etc. Com relação às instituições de ensino e pesquisa, podemos citar:
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, etc.

9

Prática ou produto amplamente conhecido ou empregado, especialmente devido à sua excelência.
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Dentro da arquitetura do protótipo proposta no capítulo seguinte, serão abordadas três
especificações da OGC:


Simple Feature Standard (SFS)



Web Mapping Service (WMS)



StyledLayer Descriptor (SLD)

A especificação SFS define um formato, de acordo com o padrão SQL para
armazenamento, leitura, análise e atualização de “feições simples” (dados geográficos).
O OGC define uma “feição simples” como uma composição de atributos espaciais e
metadados. Estas feições são baseadas em geometrias 2D com interpolação linear entre
os vértices (Figura 11).

Figura 11 Esquema das feições da especificação SFS (Simple Features Specification)
da OGC (Open Geospacial Consortium).
O PostGIS10 é o módulo do PostgreSQL11 (SGBD de código aberto) que implementa
essa especificação e estende as geometrias para 4 dimensões com inúmeras
funcionalidades adicionais. A extensão PostGIS adiciona uma série de tipos de

10
11

http://postgis.refractions.net/
http://www.postgresql.org/
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manipulação de dados geográficos. Os tipos de dados e funções nativas do PostgreSQL
não são suficientes para operações de grande complexidade, além de não contemplarem
a especificação da OGC - SFS. A Figura 12 ilustra o esquema da extensão da geometria
e das informações de referência espacial nas tabelas das feições com uma
implementação SQL que adiciona um atributo do tipo de geometria (Geometry_Column
(GID)).

Figura 12 Esquema para as tabelas das feições usando SQL com o tipo geometria
(HERRING, 2006)
A especificação WMS para a visualização de mapas na Internet define quatro
protocolos (GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo e DescribeLayer) que permitem
a leitura de múltiplas camadas de informações (layers) georreferenciadas, contendo
vetores e/ou imagens. Essa conexão permite somente a consulta de dados, sendo todo
o processo de renderização do mapa feito no servidor. Com isso, o cliente recebe uma
imagem que corresponde a uma visualização do mapa, de acordo com as camadas
(vetoriais ou matriciais) solicitadas (UCHOA et al., 2005). Os formatos de imagem são
PNG, GIF e JPEG ou em formatos vetorais, como o SVG.
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Dos quatro protocolos WMS, dois foram utilizados no protótipo desenvolvido neste
estudo, os quais são definidos da seguinte forma:
1. GetMap: retorna o mapa com os parâmetros geoespaciais e dimensionais bem
definidos (tamanho, formato, método de projeção, área geográfica e camadas de
informações correspondentes às especificadas pelo cliente) (Tabela 4).
Tabela 4 Protocolo GetMap (QUEIROZ et al., 2007).
Parâmetro
VERSION
REQUEST
LAYERS
STYLES
SRS
BBOX
WIDTH
HEIGTH
FORMAT
TRANSPARENT
BGCOLOR
EXCEPTIONS

Valores
1.3.0
GetMap
Lista separada por “,”
Lista separada por “,”
EPSG:4326
Xmin, ymin, xmax, ymax
800
600
image/png
True ou False
0xFFFFFF
Inimage

Obrigatório
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

Um exemplo da função GetMap com o layer haztec:aterro (asbuilt do aterro) no
servidor de mapa Geoserver pode ser visualizado na Figura 13.

Figura 13 Função GetMap no Geoserver
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2. GetFeatureInfo: retorna as informações associadas a uma região específica do mapa
tal como apresentado na Tabela 5 e no exemplo retornado nessa função na Figura 14.
Tabela 5 Protocolo GetFeatureInfo (QUEIROZ et al., 2007).
Parâmetro
VERSION
REQUEST
Parâmetros da requisição GetMap
QUERY_LAYERS
I
J
INFO_FORMAT
FEATURE_COUNT

Valores
1.3.0
GetFeatureInfo
Lista separada por “
Lista separada por “
Coluna do Pixel
Linha do Pixel
Default: MIME
Default: 1

Obrigatório
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não

Figura 14 Apresentação do resultado da função GetFeatureInfo.

A especificação SLD é um formato de uma linguagem de estilos para produção de
mapas. A idéia é permitir o controle visual dos mapas produzidos por um serviço WMS.
O SLD apresenta quatro protocolos (GetCapabilities, DescribeLayer, GetMap, e
GetLegendGraphic), dos quais foi utilizado somente o GetLegendGraphic, o qual é
definido da seguinte forma:
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GetLegendGraphic: forma de obter a legenda de um estilo. Por exemplo,
aplicando o hyperlink a seguir retorna uma legenda na janela do navegador
como na Figura 15:

http://geovoxel.com.br/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&F
ORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=haztec:v_hazs_borehole

Figura 15 Função que retorna uma legenda.

2.4.7Arquitetura
Uma arquitetura em 3 camadas (Figura 16), comumente usada em aplicações web, a
camada 1 - cliente; a camada 2 - intermediária; e camada 3 - servidor.

Camada 1

Serviço de
mapas

Interface do
usuário

Camada 3

Camada 2

Serviço de banco
de dados

Banco de dados

Serviço de
arquivos
Armazenamento de arquivos
Serviço de
comunicação

Aplicação remota

Figura 16 Arquitetura três camadas de aplicações WebGIS (ADNAN et al., 2010).
Segundo ADNAN et al. (2010), a interface de usuário é a camada 1, enquanto todas as
funções de lógica de negócios se encontram na camada 2. A parte lógica do negócio é
definido como a parte da aplicação web que contém todas as partes funcionais. Por
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exemplo, se um aplicativo web está acessando dados de um banco de dados georeferenciado, a parte da aplicação web que lê os dados do banco de dados é dito ser a
lógica de negócios. A parte funcional inclui um serviço de mapeamento que produz e
exibe os mapas para os utilizadores. O serviço de mapa interage com o serviço banco
de dados a fim de recuperar os dados a partir do banco de dados, conforme necessário.
Serviços de arquivos e comunicações só são necessárias em determinados cenários. O
serviço de arquivo grava os dados em arquivos XML, enquanto o serviço de
comunicações interage com outras aplicações remotas, a fim de receber transmissões
ao vivo dos dados, conforme necessário.
Os servidores são computadores com softwares especiais capazes de responder às
perguntas dos clientes. Eles também aguardam as solicitações de clientes nos diferentes
navegadores (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera) e retornam uma página da
Web para o cliente, em resposta a uma solicitação Hyper Text Markup Language
(HTML). HTTP (Hyper Text Transfert Protocol) é o protocolo de comunicação entre
servidores e clientes.
Essas páginas da Web podem ser de dois tipos: estática ou dinâmica. Uma página
estática não pode ser personalizada pelo usuário, porque ela é processada e armazenada
no servidor, antes do início do servidor. Este tipo de site é denominado estático e não
está conectado a um banco de dados. As páginas dinâmicas são feitas em tempo real e
podem ser adaptadas de acordo com as solicitações do usuário. Estes locais são, então,
conectados aos bancos de dados. A maioria dos sites de mapeamento é dinâmica e gera
mapas com base nos parâmetros transmitidos pela solicitação HTTP do cliente. Por
exemplo, pode-se hospedar um banco de dados em uma máquina diferente, a qual por
sua vez hospeda o servidor web.
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Capítulo III Material e Métodos
3.1 Caracterização da área de estudo
A Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Nova Iguaçu foi inaugurada em 2003,
com uma previsão de vida útil de 20 anos. Ocupa uma área de 1.200.000 m2, situada à
latitude de 22° 40' 37" Sul, longitude de 43° 28' 51 Oeste e altitude de 35 m, no
município de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense, parte da região metropolitana do
Rio de Janeiro. Atualmente, com uma área de 524 km², Nova Iguaçu é o quarto maior
município do Estado de Rio de Janeiro, ultrapassando os 795.212 habitantes, e
apresenta uma densidade demográfica bruta de 1.517,9 hab/km (IBGE, 2010). O aterro
sanitário foi construído de acordo com as normas brasileiras NBR 8419 (ABNT, 1992)
em uma região caracterizada por grandes áreas planas e limitadas por morros (Figura
17), o que possibilitou a construção do aterro com uma geometria ideal para o
confinamento e estabilidade do maciço de resíduos e totalmente impermeabilizado para
evitar a contaminação das águas e dos solos. Para a impermeabilização da base do
terreno foi colocada uma camada de 1,10 m de solo argiloso compactado com
baixíssima permeabilidade, protegida por manta de polietileno de alta densidade
(PEAD). A manta de PEAD garante uma maior proteção, impedindo a percolação do
chorume no solo e no lençol freático. Segundo (BORTOLAZZO, 2011), a região dispõe
de áreas de grandes jazidas naturais de solos silte-argilosos que são propícias para serem
utilizadas como área de empréstimo para a cobertura diária dos resíduos. Também
segundo o mesmo autor, a área possui dois sistemas aquíferos, sendo o primeiro
aquífero o cristalino correspondente à zona de ocorrência das rochas ígneas e
metamórficas do embasamento cristalino do Pré-Cambriano. O segundo aquífero é
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representado por rochas do regime sedimentar e corresponde aos depósitos
sedimentares do quaternário, que estão presentes na área sob a forma de depósitos
aluvionares,

constituídos

predominantemente

de

cascalhos,

areias

e

siltes

inconsolidados.

Figura 17 Aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Nova
Iguaçu junto ao maciço terroso. Fonte: Google Earth ® (2010)
A CTR Nova Iguaçu também efetua a drenagem das águas pluviais para evitar sua
contaminação pelo chorume. Os taludes das células têm proteção vegetal para evitar a
erosão, e todo o solo a ser utilizado para cobertura do lixo é extraído do próprio local.
A CTR Nova Iguaçu, atualmente administrada pela empresa HAZTEC Novagerar, foi
licenciada pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) para receber resíduos urbanos
e industriais classe II A e B de acordo com a classificação da norma NBR 10.004
(ABNT, 2004). A CTR Nova Iguaçu é composta por quatro vales de disposição de
resíduos (Figura 18), sendo que cada vale é composto por células de resíduos sólidos e
industriais. A Figura 19 apresenta a evolução da CTR Nova Iguaçu entre 2004 e 2009.
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Vale 1

Vale 2
Vale 3

Vale 4

Figura 18 Configuração final da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Nova
Iguaçu (S.A.PAULISTA, 2003).

2004

2006

2008

2009

Figura 19 Evolução do aterro sanitário entre 2004 a 2009 na CTR Nova Iguaçu usando
a função linha do tempo. Fonte: Google Earth ® (2012)
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O Vale 4 da CTR Nova Iguaçu (Figura 20) foi o objeto deste estudo, sendo
acompanhado a partir do início das operações da nova área de disposição de resíduos
em 2009, com cerca de 27.000 m2. O Vale 4 foi implementado com um sistema de
drenagem e canalização para as águas fluviais. O sistema de impermeabilização de
fundo foi composto por uma camada de argila compactada de 1 m de espessura, com
permeabilidade inferior à 10-7 cm/s e uma geomembrana de polietileno de alta
densidade (HDPE) de 1,5 mm de espessura, protegida por um colchão drenante de solo
de 0,60 m antes da deposição dos resíduos. O Vale 4 terá 15 células de resíduos sólidos
de 5 m de espessura cada (HAZTEC.NOVAGERAR, 2010).

Figura 20 Vale 4 da CTR Nova Iguaçu (HAZTEC.NOVAGERAR, 2012).
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3.1.1 Climatologia
De acordo com a classificação de Köppen-Geiger12, a região onde se localiza a CTR
Nova Iguaçu apresenta um clima subtropical (Aw), com verão quente (A) e inverno
seco (w), tropical chuvoso de região de floresta. A temperatura média anual é de 23,4°C
com um valor mínimo médio mensal de 20,3°C no mês de julho, na estação de inverno,
e um valor máximo médio mensal de 26,7°C em fevereiro, na estação de verão.
A estação metereológica da CTR Nova Iguaçu foi desativada em 2008 e atualmente é
utilizado um pluviômetro do tipo Ville de Paris instalado na área. (BORTOLAZZO,
2011) coletou dados de precipitação na CTR Nova Iguaçu de março de 2003 a dezembro
de 2010. A estação pluviométrica de Anchieta (latitude 22º 49’ 36” Sul e longitude 43º
24’ 11” Oeste) é a mais próxima da CTR Nova Iguaçu, a 18 km de distância, e é operada
pela Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEORIO), a
qual fornece dados pluviométricos a cada 15 minutos, através do sistema Alerta Rio.
Os avisos meteorológicos do Alerta Rio foram integrados no painel de controle do
protótipo do sistema. Os dados de precipitação do pluviômetro e evaporômetro
coletados em 2011 também foram estocados no banco de dados do protótipo a fim de
comparar com os fenômenos ocorridos nos gráficos dos instrumentos.
Segundo (BORTOLAZZO, 2011), as médias mensais das leituras pluviométricas da
CTR Nova Iguaçu, efetuadas entre 2003 e 2010 (Figura 21), mostraram que durante a
estação chuvosa entre os meses de setembro e março houve uma oscilação
pluviométrica entre 222 e 81 mm respectivamente, com um pico de 244 mm no mês de
dezembro. São os meses com os maiores riscos de ocorrências de deslizamentos. Os
índices mais baixos de precipitação ocorreram entre os meses de abril e julho oscilando

12

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at
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respectivamente entre 58 e 69 mm. A precipitação média mensal foi de 140,5 mm, e o
total médio anual foi de 1686,5 mm.

Figura 21 Médias mensais de precipitação na Central de Tratamento de Resíduos
(CTR) Nova Iguaçu (2003 – 2010) (BORTOLAZZO, 2011).
Na Figura 22, observa-se que em 2011 houve algumas variações em relação as médias
mensais de precipitação entre 2003 e 2010. Em 2011, o total médio anual de
precipitação foi de 1517 mm. Nos meses de janeiro, março e abril houve um aumento
significativo das precipitações enquanto os meses de maio a outubro foram menos
chuvosos que a média de 2003 a 2010. Por esta razão, não é prudente basear-se somente
no histórico das precipitações, é importante estar preparado para intervir em casos de
ocorrências de precipitação que possam representar riscos de deslizamentos e manter
um alto nível de acompanhamento do aterro.
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Figura 22 Médias mensais de precipitação na Central de Tratamento de Resíduos
(CTR) Nova Iguaçu em 2011.

Figura 23 Médias mensais de evapotranspiração potencial na Central de Tratamento
de Resíduos (CTR) Nova Iguaçu (2003 – 2010) (BORTOLAZZO, 2011).

Figura 24 Média mensal de evapotranspiração na Central de Tratamento de Resíduos
(CTR) Nova Iguaçu em 2011.
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De acordo com (BORTOLAZZO, 2011), o valor médio máximo de evapotranspiração
potencial de 2003 a 2010 foi de 149 mm no mês de janeiro e o mínimo de 46 mm no
mês de junho (Figura 23). A evapotranspiração média mensal foi de 96 mm e o total de
1152,5 mm. O déficit mais intenso do balanço hídrico ocorreu de março a junho,
considerando o período com menos chuvas, onde a evapotranspiração superou a
precipitação (Figura 25). O balanço hídrico é baseado na relação existente entre a
precipitação e a evapotranspiração.

Figura 25 Balanço hídrico referente às médias mensais de precipitação e
evapotranspiração na CTR Nova Iguaçu (2003 – 2010) (BORTOLAZZO,
2011).

3.1.2 Disposição dos resíduos na CTR Nova Iguaçu
A CTR Nova Iguaçu recebeu em 2011 uma média diária de 3000 toneladas de resíduos
sólidos urbanos e industriais. A Tabela 13 apresenta a quantidade de resíduos recebidos
na CTR Nova Iguaçu de 2003 a 2011.
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Tabela 13 Quantitativo de resíduos depositados por origem no aterro da CTR Nova
Iguaçu de 2003 à 2011 (modificado da HAZTEC.NOVAGERAR, 2012).
Nova Iguaçu – EMLURB (Toneladas)
Período

Domiciliar
Ordinário

Público
Granel

Entulho
Limpo

Varrição

Lodo

Grandes
Geradores

Total

2003*
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

102.994,68
140.686,26
145.113,37
170.778,21
171.693,25
162.216,95
181.981,16
181.357,37
188.984,19

86.609,68
191.104,67
100.010,86
123.026,34
177.663,76
141,889,87
98.636,23
107.461,42
133.671,1

134,82
39,84
55.601,08
54.971,27
14.351,91
9.568,66
120,06
178,876
113,788

180,52
157,51
804,22
1.439,07
167,8
42,69
2,8
0
0

0
198
590
284
202
103
17
82,26
7,206

44.171,00
241.662,00
487.274,00
188.705,00
253.038,93
509.479,83
564.472,58
642.498,91
771.995,2

234.090,70
573.848,28
789.393,53
539.203,89
617.117,65
823.301,00
845.229,83
931.578,84
1.094.971,48

135080,304

2794,61

1483,466

3.703.297,45

6.448.735,20

3.703.297,45

6.448.735,20

100
57,43

100 %
100 %

1.445.805,44
1.018.184,06
Total
individual
Total de
resíduos
15,79
% Individual 22,42
% Total
* A partir de fevereiro de 2003.

2.745.437,75
2,09
42,57

0,04

0,02

3.1.3 Dados geotécnicos
Ensaios de caracterização do solo da CTR Nova Iguaçu, seguindo a norma NBR
7181/84 foram realizados por HUSE (2007), permitindo a obtenção da curva
granulométrica apresentada na Figura 26. O solo foi caracterizado como sendo uma
areia silto-argilosa, visto que, em sua composição, há mais de 50% de areia. Estas
informações descritivas referentes às características do solo da região do aterro foram
anexadas ao objeto aterro do protótipo do sistema como informação contextual. HUSE
(2007) também determinou a densidade real dos grãos (2,67 g/cm3), e os limites de
liquidez (44,5%) e de plasticidade (21,12%) do solo, seguindo as normas NBR 6459/84
e NBR7180/84, respectivamente. O ensaio de compactação do tipo Proctor Normal,
realizado de acordo com a NBR7182/86, apresentou uma umidade ótima de
aproximadamente 24,5%, correspondendo ao peso específico aparente seco de 1,52
g/cm3 (Figura 27).
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Figura 26 Curva granulométrica do solo da Central de Tratamento de Resíduos (CTR)
Nova Iguaçu (HUSE, 2007).

Figura 27 Compactação do tipo Proctor normal para o solo (HUSE, 2007).
A caracterização do solo da CTR Nova Iguaçu foi realizada pelo teste de penetração
padrão (SPT) de acordo com a norma NBR 6.484 (ABNT, 2001) para determinar as
características geotécnicas do perfil, do nível de água e das características de resistência
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do solo. No protótipo foram incluídas as análises de 20 sondagens que mostram que a
área da CTR Nova Iguaçu é composta predominantemente de silte, argila para solos
arenosos, com ocorrências localizadas de fragmentos de rocha e cascalho, com boas
características para uso em aterros compactados.

3.1.4 Instrumentação do aterro
A Figura 28 apresenta a proposta do projeto de engenharia para a implementação da
composição das células de resíduos do Vale 4 da CTR Nova Iguaçu assim como a
instrumentação. A instrumentação utilizada para monitorar o Vale 4 foi composta por
23 marcos superficiais, 3 piezômetros, 1 pluviômetro e 70 poços de monitoramento
(PDR) para medir a concentração de gás com o medidor de gases GEM™ 2000.

Figura 28 Proposta do projeto de engenharia para a implementação da composição
das células de resíduos do Vale 4 da CTR Nova Iguaçu assim como a
instrumentação (HAZTEC NOVAGERAR, 2010).
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Os marcos superficiais correspondem a pontos de referência fixos para controle dos
deslocamentos horizontais e verticais (recalque) do maciço de resíduos, tal como
apresentado no anexo II (Figura 122). A distribuição dos marcos superficiais foi
definida em função das necessidades de avaliação e interpretação do comportamento
deformacional do maciço pela empresa Haztec Novagerar que é responsável pela CTR
Nova Iguaçu. Os marcos foram alinhados ao longo de seções transversais aos taludes
do aterro, possibilitando a instrumentação de segmentos representativos do maciço. O
controle dos marcos foi realizado com o auxílio de levantamento topográfico pela
equipe de topografia com a estação total.
Os piezômetros instalados permitiram identificar os valores ou níveis de pressões
neutras (níveis piezométricos) no interior do maciço do aterro, devido à presença de
percolados e gases, tal como apresentado no anexo II (Figura 123 e 124). O
monitoramento do nível de chorume e gás nos piezômetros foi feito semanalmente. O
nível de saturação de chorume no maciço de resíduos é feito adequadamente por
medições das cotas do nível da lâmina de chorume nos PDR e nos poços de coleta de
biogás instalados no topo do aterro juntamente com a medição feita nos piezômetros.
Os dados coletados foram inseridos no protótipo do sistema via arquivo CSV (commaseparated values) no formulário Web por um carregador de arquivos.
Além dessa instrumentação instalada, para a modelagem conceitual do banco de dados
do protótipo foi incorporada a instrumentação geotécnica comum de aterro sanitário,
composta por inclinômetro, perfilômetro, placa de recalque, aranha magnética e célula
de pressão. A instrumentação da Geokon13 que foi integrada no protótipo do sistema
foi composta pelo piezômetro (modelo 4500S), inclinômetro (modelo 6000),

13

http://www.geokon.com/products/
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perfilômetro (modelo 4650), aranha magnética (modelo 1900) e célula de pressão
(modelo 4800).

3.2 Investigação direta
3.2.1 Modelagem do subsolo a partir de dados de
sondagens
Através do uso da geomática, esse estudo mostra como a modelagem e
georreferenciamento dos dados da investigação direta, por exemplo de sondagens SPT,
podem ajudar na fase de caracterização do solo do vale 4 da CTR Nova Iguaçu. Sendo
assim, os dados da sondagem SPT foram integrados ao protótipo do sistema. Os
atributos extraídos dos boletins de sondagens foram estocados em um banco de dados
através de formulários online. As sondagens foram georreferenciadas no WebGIS,
permitindo o acesso por um simples clique para todas as informações armazenadas. Os
dados foram exportados do protótipo e importados no software RockWorks para serem
utilizados na criação do modelo 3D do subsolo. Várias técnicas de interpolação,
incluindo abordagens geoestatísticas tal como krigagem foram utilizadas para mapear
a distribuição espacial das propriedades geotécnicas derivadas dos ensaios SPT.
Uma vez criado o banco de dados, as sondagens puderam ser apresentadas no
RockWorks como uma sondagem SPT individual (Anexo I) para examinar a
profundidade, a litologia, o nível de água e os valores de NSPT ou como sondagens
SPT múltiplas visando ter uma visão em perspectiva do conjunto de dados. Antes da
interpolação dos dados, foi definido o espaçamento dos nós para determinar a densidade
do modelo voxel 14 . LOSIER et al. (2007) explicam que o modelo de voxel é uma
14

Um voxel é o homólogo 3D do pixel 2D, um elemento volumétrico que representa um valor em uma
grade discreta regular no espaço tridimensional (KAUFMAN et al., 1993).

55

decomposição regular do espaço em voxels, sendo importante escolher o tamanho
apropriado dos voxels para a extensão espacial dos objetos a serem modelados. A
seleção dos espaçamentos X e Y é determinada pela distância entre as sondagens mais
próximas. A seleção do espaçamento Z também é importante para a resolução dos dados
de sondagens. Se os dados variam a cada metro na sondagem, o espaçamento do nó
deve ser inferior a um metro. Um espaçamento mais denso nem sempre é o melhor,
pois, dependendo da capacidade de processamento do computador, pode aumentar o
tempo de modelagem e renderização.
Os dados litológicos das sondagens SPT foram interpolados através de um algoritmo
específico de modelagem sólido, chamado de "lithoblending horizontal". O
lithoblending é um algoritmo do vizinho mais próximo com busca restrita ao plano
horizontal XY em torno do nó do modelo que está sendo calculado.
Os dados do NSPT das sondagens SPT foram estocados em RockWorks como P-dados
e interpolados com o auxílio do algoritmo anisotrópico do inverso ponderado da
distância (IDW). O IDW oferece uma interpolação baseada na ponderação do vizinho
mais próximo. Este método atribui um valor ao nó do voxel com base na média
ponderada dos dados dos pontos vizinhos, ou seja, todos os pontos ou direcionalmente
localizados, usando ponderação variável fixo ou expoentes. No algoritmo anisotrópico
IDW são utilizados todos os pontos de controle disponíveis para a modelagem inversa
da distância, isto é, ele procura o ponto mais próximo em cada setor de 90 graus em
torno do nó.
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3.3 Investigação indireta
3.3.1 Aquisição de dados na área de estudo através
de métodos geofísicos
Na fase de caracterização do subsolo da área de estudo foi utilizado o método geofísico
de georadar (GPR) enquanto na detecção de bolsões de lixiviado durante a operação do
Vale 4 foi utilizado o levantamento pelo método de eletrorresistividade. A utilização
conjunta do GPR e dos dados de investigação direta tal como sondagem SPT auxiliam
na detecção dos contrastes das propriedades físicas em subsuperfície, os quais podem
estar correlacionados à variação do material geológico presente.

3.3.2

Levantamento GPR

Para a aquisição dos dados de GPR, foi utilizado um TerraSIRch SIR-3000 da empresa
Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI), com duas antenas de frequência central de
200 MHz (5106A blindada) e 80 MHz (3200 não blindada). Essas antenas
proporcionam um detalhamento de alta e baixa profundidade, com alcance de até 30 m
com a antena de 80 MHz (Figura 29). O objetivo primordial do levantamento GPR é a
identificação do topo rochoso e a diferenciação litológica.

Figura 29 Utilização das duas antenas GPR: 200 MHZ (à esquerda) e 80 MHZ (à
direita) na área estudada da CTR Nova Iguaçu com a equipe formada por
Louis-Martin Losier, Felipe Alves e Paulo Garchet.
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Foram executados 14 linhas GPR com a antena de 200 MHz (ida e volta) e 7 linhas com
a antena de 80 MHz (apenas ida) no levantamento do dia 19 de dezembro 2009, visando
proporcionar a cobertura completa da área a ser investigada, conforme pode ser
observado nas Figuras 30 e 31 A e B. Os perfis de GPR obtidos totalizaram 80 m de
distância linear nas maiores linhas e 65 m transversalmente, sendo estes suficientes para
avaliar a condição da terraplanagem, as feições geológicas e determinar o topo rochoso.
Os dados de campo da antena não blindada foram adquiridos através de perfilagem
contínua, com arranjo dipolo, que corresponde ao deslocamento simultâneo das antenas
transmissora e receptora com uma separação constante entre elas.
Um ensaio de velocidade com o Common Mid Point (CMP) foi realizado tal como
apresentado na Figura 31 C. Este ensaio tem a finalidade de determinar a velocidade de
propagação das ondas eletromagnéticas no subsolo. As antenas transmissora e receptora
não blindadas foram se distanciando com intervalo regular predeterminado a partir de
um ponto fixo central.

Figura 30 Localização da área de levantamento GPR no vale 4 da CTR Nova Iguaçu
(delimitação da área em vermelho).
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(A)

(B)

(C)
Figura 31 (A) Linhas de medição GPR com a antena blindada (=14 linhas). (B) Linhas
de medição GPR com a antena não blindada (=7 linhas). (C) Ensaio de
velocidade com o Common Mid Point (CMP)
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3.3.3

Levantamento de eletrorresistividade

O levantamento dos dados de eletroresistividade foi realizado em abril de 2011 pela
empresa Intergeo comercio e serviço em geofísica aplicada. No vale 4, foram
levantadas 8 linhas identificadas na Figura 32, em direção noroeste. A metodologia de
levantamento para criar as seções de tomografia elétrica foi o arranjo dipolo-dipolo com
espaçamento de 25 m entras linhas. A distância das linhas é de 250 m.

8

5
6
7

1
2
3
4

Figura 32 Linhas em direção noroeste do levantamento de eletrorresistividade.
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3.4 Protótipo do sistema de geodecisão
3.4.1

Arquitetura

A escolha dos componentes do protótipo do sistema foi feita a partir do sistema GVX15,
e esse sistema foi customizado para atender especificamente as necessidades de aterros
sanitários.
A acessibilidade é outro conceito importante desta plataforma desenvolvida com a
possibilidade de trabalhar com a computação em nuvem, mais conhecida pelo nome
cloud computing. O conceito de computação em nuvem refere-se à utilização da
memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores
compartilhados e interligados por meio da Internet, seguindo o princípio da computação
em grade.
O armazenamento de dados é feito em servidores que podem ser acessados de qualquer
lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas,
serviços ou de armazenamento de dados. O acesso aos programas, serviços e arquivos
é remoto, através da Internet. O uso desse modelo é mais viável do que o uso de
unidades físicas.
A arquitetura do protótipo do sistema apresentado na Figura 33 foi montado a partir de
componentes de código aberto. Essas componentes serão descritas em seguida. Os
diversos módulos que compõem o sistema foram desenvolvidos utilizando as
linguagens de programação Python e Javascript.

15

O sistema GVX é propriedade da empresa Geovoxel (http://www.geovoxel.com.br)
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Figura 33 Arquitetura do protótipo do sistema.

Apache
O APACHE, , mantido pela Apache Software Foundation16 é um software instalado em
um servidor que gerencia e disponibiliza os conteúdos (páginas ou aplicações Web) por
meio de diferentes navegadores da Internet. Ele é o gerenciador de conteúdo de Internet
mais bem sucedido e utilizado no mundo e é muito estável. Existem versões disponíveis
para vários sistemas operacionais e são freeware.
Nessa arquitetura o Apache foi colocado de frente. Ele tem flexibilidade de criar vários
virtual hosts cada um apontando para um sistema, por exemplo determinada pasta que
representa projeto plone (/portal), ou apontando para o servidor de mapa
(/geoserver/web) na porta 8080.

16

http://www.apache.org/
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ZOPE / PLONE
O ZOPE 17 (Z Object Publishing Environment) é um servidor de aplicações Web
desenvolvido em Python, de código aberto, especializado em gestão de conteúdos,
portais e aplicações personalizadas. O ZOPE é também um framework (Content
Management Framework – CMF), o qual prevê as ferramentas necessárias aos
desenvolvedores para criação de CMS (Content Management System) complexos, tal
como o Plone.
O Plone18 é um gerenciador de conteúdos CMS, de código aberto, poderoso e flexível
que permite adicionar e editar facilmente diferentes tipos de conteúdos na Web. O CMS
é uma ferramenta que permite a uma variedade de profissionais capacitados ou não de
criar, editar, gerenciar e publicar uma variedade de conteúdos por um conjunto de regras
e processos. Entre as características do Plone estão a portabilidade, a usabilidade, as
camadas, a segurança, o gerenciamento de usuários, os produtos disponíveis e a
documentação detalhada.
O núcleo do sistema é o Plone. Nessa arquitetura, o Plone está integrando diversos
módulos programados em javascript e python incluindo: 1) um diário de obra, 2) um
Dashboard; 3) um WebGIS; 4) uma Central de Entrada/Saída de dados; e 5) um Módulo
de Alerta. Os módulos 1) diário de obra, 4) central de entrada/saída de dados e 5)
módulo de alerta foram inteiramente desenvolvidos em Python e JavaScript, também
usando biblioteca jQuery e interagindo com o banco de dados do PostgreSQL. O
módulo Dashboard usa também essa mesma linguagem de programação mas incorpora
também a biblioteca Highchart para disponibilizar gráficos dinâmicos. Finalmente, o

17
18

http://www.zope.org
http://www.plone.org
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módulo WebGIS incorpora a bibliotéca Openlayers com algumas ferramentas
padronizadas de GIS. O WebGIS usa o servidor de informação geoespacial com seu
geowebcache para disponibilizar os mapas na Web. As camadas são carregadas no
Geoserver através de uma conexão no banco de dados espacial (PostGIS). Alguns
aplicativos do WebGIS foram desenvolvidos em JavaScript.

PostGIS (PostgreSQL)
PostGIS 19 é um módulo para suporte espacial ao PostgreSQL 20 (SGBD de código
aberto). Ele segue os padrões de interoperabilidade da OGC, permite ao PostgreSQL
de ter banco de dados espaciais e disponibiliza o uso de operações e de análises
espaciais através de SQL aplicado no banco de dados. Ele segue o SQL para objetos
simple “Simple Features for SQL” (SFSQL) da OGC.
Como SGBD, o PostgreSQL foi escolhido por possuir um módulo geográfico que
implementa o SFS: PostGIS.
As principais vantagens do banco de dados espacial (PostgreSQL com PostGIS),
quando comparado ao formato armanezado em GIS, como shapefile, são: (a) a edição
dos atributos do banco de dados, sem utilizar um GIS desktop; (b) a realização de
consultas e seleções de atributos; (c) a realização de consultas e funções de topologia
do Open GIS Consortium (igual à; é diferente de; cruza; contém; está contido; ...); e (d)
o suporte WFS-T. Estas características adicionais fazem do banco de dados espacial
uma ferramenta privilegiada de armazenamento de informação geográfica.

19
20

http://postgis.refractions.net
http://www.postgresql.org
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Para criar um arquivo de banco de dados PostGIS de um arquivo GIS desktop, como o
shapefile, pode-se usar o Shp2pgsql, a função integrada ao módulo de administração de
PostGIS (pgAdmin).

GeoServer
O GeoServer21 é um servidor de informação geoespacial OGC, escrito em Java e foi
desenvolvido usando a biblioteca Geotools 22 . O seu principal uso consiste na
publicação de dados através de mapas/imagens. Ele permite configuração na Web via
uma interface gráfica do usuário (armazenado em xml) e possui capacidades
transacionais com suporte para o compartilhamento de edição. O SLD (Styled Layer
Descriptor) é utilizado para a representação dos estilos. Os formatos disponíveis de
entrada são: PostGIS, Shapefile, SQL Server, DB2, SVG, Oracle, MySQL, WFS, TIFF
e GeoRaster e de saída são: Openlayers, imagens (JPG, GIF, PNG), KML/KMZ, SVG,
PDF, GeoJSON e GeoRSS. O GeoServer implementa os padrões OGC: WMS, WFS,
WCS, WFS-T.
A aplicação GeoServer é capaz de disponibilizar o WFS com a opção de escrita e leitura,
ou seja, ela implementa o WFS de forma transacional. Com o GeoServer é possível que
uma aplicação leia as feições de diversos repositórios e também atualize as mesmas
através de XML (GML) (UCHOA et al., 2005).

GeoWebCache
O GeoWebCache é uma solução servidor com capacidade de cache e de renderização
que segue a especificação WMS da OGC. Ele cria seu próprio cache local dos tiles23

21

http://geoserver.org
http://sourceforge.net/projects/geotools
23
A menor unidade de imagem em cache é conhecido como um tile
22
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no HD de qualquer servidor WMS tal como Geoserver. A principal vantagem é a
possibilidade de criação de mapas estilizados com carregamento rápido, do tipo Google
Maps.

OpenLayers
O Openlayers24 é o principal suporte MetaCarta usando biblioteca JavaScript orientado
a objetos (Prototype.js e Rico library). Ele permite adicionar mapas a qualquer site Web
enquadrando no Openlayer.js. Ele possui componentes fáceis de usar como os APIs de
mapeamento Google Maps e MSN Virtual Earth. Existem dois formatos de entrada:
Tile sources (Virtual Earth, Worldwind, Yahoo & Google Maps e WMS); Vector layer
(KaMap, MapServer, GeoRSS, WFS e KML). Ele também possui várias ferramentas
padronizadas como zoom, pan e ferramentas configuradas como medição de distância
e de área, de edição vetorial (criar ponto, linha e polígono). O OpenLayers segue as
especificações WMS e WFS da OGC.

Highchart
Highcharts 25 é uma biblioteca de gráficos escrito em JavaScript, oferecendo uma
maneira de adicionar gráficos interativos em site ou aplicação Web. Highcharts
atualmente suporta linha, spline, área, areaspline, coluna, barra, pizza e tipos de gráficos
de dispersão. Ele funciona em todos os navegadores modernos, incluindo o iPhone /
iPad. Essa biblioteca é gratuita para organizações sem fins lucrativos, estudantes,
universidades, escolas públicas e sites pessoais não-comerciais.

24
25

http://www.openlayers.org
http://www.highcharts.com/
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jQuery
jQuery é uma biblioteca JavaScript de código aberto do GPL – GNU General Public
License. Em suma, isso significa que pode-se utilizar a biblioteca gratuitamente tanto
em desenvolvimento de projetos pessoais como comerciais. A jQuery foi criada com a
preocupação em ser uma biblioteca em conformidade com os padrões Web, ou seja,
compatível com qualquer sistema operacional, navegador e com suporte total para as
CSS 3. Ele se destina a adicionar interatividade e dinamismo às páginas Web,
incrementando de forma progressiva e não obstrutiva a usabilidade, a acessibilidade e
o design, enriquecendo a experiência do usuário (SILVA, 2010).

3.4.2

Modelagem conceitual do banco de dados

Um modelo de implementação do banco de dados foi feita com a plataforma SQL
Power Architect26 (Figura 34), a qual permite a criação de uma estrutura coerente do
banco de dados. O SQL Power Architect apresenta funcionalidades úteis de modelagem
de banco de dados para aplicações que tenham um certo grau de complexidade. É uma
ferramenta de código aberto podendo também ser utilizada em projetos com Oracle,
SQL Server, MySQL, entre outros.
O modelo conceitual foi criado de acordo com os atributos brutos ou processados
descritos nos manuais de cada tipo de instrumento a ser armazenado no banco de dados.
Também foram elaboradas tabelas para armazenar arquivos (PDF, DXF, DWF, DOC,
XLS, JPEG) associados aos objetos (instrumentos e sondagens), além de ter campo para
registrar/identificar o autor da inserção ou modificação de dados. A estruturação e a
uniformização desses dados espaço-temporais de maneira adequada em um banco de

26

http://www.sqlpower.ca/page/architect
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dados favorece e potencializa o rendimento da sua análise. Uma vez o modelo elaborado,
o SQL Power Architect gera um código SQL de implementação de todas as tabelas com
seus atributos e relações. Cada atualização do modelo de implementação permite gerar
um novo código SQL para criar ou atualizar a tabela. As tabelas de instrumentação do
modelo de implementação do protótipo do sistema construído com SQL Power
Architect serão apresentadas na seção dos resultados.

Figura 34 Construção do modelo de implementação de banco de dados do protótipo
no SQL Power Architect.

3.4.3

Módulos do protótipo

A Figura 35 apresenta o fluxograma do protótipo baseado no sistema GVX. O item 1 é
relacionado à instrumentação que inclui o levantamento topográfico, a instrumentação
geotécnica e sensores, o georadar (GPR) e o modo de armazenamento e transmissão

68

desse dados. O item 2 corresponde à aquisição e estocagem dos dados da
instrumentação via formulário Web, arquivo excel, arquivos GIS e CAD, modelos 2D
e 3D, imagens aéreas e de satélite. O item 3 é o processamento dos dados adquiridos e
armazenados no banco de dados, O item 4 está relacionado à apresentação desses dados
via arquivos digitais, impressão personalizada, Internet, e dispositivos móveis. O item
5 corresponde à aplicação do protótipo incluindo os módulos do sistema da Geovoxel
utilizados no aterro sanitário da CTR Nova Iguaçu e na integração dos seus dados.

Figura 35 Fluxograma do protótipo baseado no sistema GVX.
No sistema da Geovoxel, são encontrados os seguintes módulos: (a) tela de
autenticação: permite o acesso restrito ao sistema e às informações do projeto. Contém
funções de resgate de senha e contato; (b) página inicial: fornece dados do Alerta Rio,
as condições meteorológicas atuais e alertas do dia dos instrumentos; (c) Diário da
Obra: registra todas as informações importantes sobre cada dia de atividade na
construção de um empreendimento. Acumula os comentários técnicos, registros de
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ocorrências, perguntas e dúvidas, respostas descentralizadas (ferramenta baseada na
Internet), podendo arquivar texto, fotos e desenhos. Função ‘multi-upload’
implementada; (d) Downloads: Espaço dedicado à organização e acúmulo dos arquivos
como plantas, fotos, textos, etc. Possui inteligência de busca seletiva e avançada por
nome do arquivo, data, conteúdo, etc. Podem ser habilitados acessos diferenciados
como, por exemplo: usuário que somente faz download’s, upload’s e/ou atualizar seus
arquivos, e onde este material pode ser usado em relatórios, reuniões, entre outros. (e)
Painel de controle (Dashboard): Aqui são catalogados todos os instrumentos
envolvidos no projeto, tendo seus dados processados e exibidos em gráficos dinâmicos
atualizados em tempo real ou tabela. Possui a vantagem de exibição simultânea de
leituras e indicação dinâmica de posição de leitura, permitindo a comparação de
diversos instrumentos simultaneamente. (f) WebGIS 2D: são georreferenciados todos
os instrumentos envolvidos no projeto, tendo seus dados processados e exibidos em
gráficos. WebGIS disponibilizado com a integração das informações cartográficas, de
ocupação, do posicionamento dos instrumentos e da área crítica do projeto. Possui
diversas funções como:


Análise espacial (por exemplo, mostrar os marcos superficiais com maior
recalque com interpolação pelo inverso da distância);



Integração com Google Maps e Open Street Maps (OSM);



Indicação automática das informações disponíveis para cada instrumento;



Busca por nome de instrumento e gráficos por item selecionado;



Funções de análises métricas (medida de distância e área).
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3.4.4

Aquisição de dados espaciais

Para o monitoramento do aterro, benchmarks de superfície foram utilizados com
marcos fixos, irremovíveis, instalados fora da área de disposição (nível de referência e
posição relativa). Durante o levantamento, os deslocamentos horizontais e verticais
foram medidos a partir dos marcos superficiais. A aquisição dos dados foi realizada
através de levantamento diário para ver a evolução do recalque no tempo. Os dados de
localização do marcos superficiais foram adequiridos no sistema de projeção SAD69 e
reprojetados no banco de dados no sistema WGS84 para ficar no mesmo sistema que a
informação contextual do aterro sanitário.
A análise da leitura topográfica desses pontos de referência consiste basicamente na
determinação:


Deslocamento vertical (velocidades) acumulados;



Deslocamento horizontal (velocidades) acumulados;



Avaliação da tendência da condição de estabilidade de taludes,
dependendo da direção do deslocamento resultante vertical x
deslocamento horizontal.

O ângulo de inclinação é indicativo do comportamento do movimento do marco
superficial em três dimensões, e é determinado pelo arco tangente da divisão entre o
deslocamento horizontal e deslocamento vertical. Estima-se que se o ângulo de
deslocamento é inferior a 45 graus, deslocamento vertical maior do que o deslocamento
horizontal, o movimento resultante do marco superficial tende a deslocamento aceitável
em termos de estabilidade do aterro e indica que a compactação do aterro está ocorrendo.
Um ângulo de deslocamento superior a 45 graus, deslocamento horizontal maior do que
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o deslocamento vertical, pode resultar em algumas fissuras e rachaduras no maciço de
resíduos.
O piezômetro permitiu avaliar os níveis de pressão no interior da massa do depósito de
resíduos produzidos pela presença de lixiviado e de gás. O monitoramento constante
dos piezômetro e dos marcos superficiais permite avaliar a estabilidade do aterro. As
medições de precipitação com o pluviômetro, quando analisadas em conjunto com
piezômetros e leituras de fluxo de chorume permitiram uma avaliação da eficiência de
drenagem superficial. O analisador de gases GEM™ 2000 foi utilizado para analisar a
composição do gás de aterro (% de CH4, CO2 e volume de O2) e calcular o fluxo de
poços de monitoramento.
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Capítulo IV Resultados
O Capítulo IV apresenta o processamento e a interpretação da investigação geológicageotécnica incluindo os métodos direto e indireto. Apresenta também os resultados da
análise e do processamento dos dados da instrumentação géotécnica de uma série
histórica do Vale 4 da CTR Nova Iguaçu.

4.1 Modelagem do subsolo
A resolução do modelo foi de 1 m (X) × 1 m (Y) × 1 m (Z). A discretização resultante
foi de 700 nós X × 540 nós Y × 60 nós Z, tendo assim 23.133.701 nós voxel.
Os dados de litologia foram interpolados com o algoritmo lithoblending em um modelo
sólido exibido como um modelo voxel (3D). O modelo voxel permitiu a criação de
seções 3D em malha proporcionando uma visão global da litologia subsolo (Figura 31),
e seções 2D transversais que proporcionaram uma visão local de litologia do subsolo.
O WebGIS do prototipo foi então utilizado para georreferenciar as seções transversais
criadas a partir do modelo 3D.
O RockWorks permitiu agrupar as litologias das sondagens a fim de criar a estratigrafia,
que são camadas distintas na natureza. Para a modelagem estratigráfica, o algoritmo de
interpolação krigagem foi utilizado.
Os valores NSPT foram utilizados para classificar a consistência e a compactação do
solo (NBR 6.484, 2001). Os valores de N obtidos a partir das sondagens da CTR Nova
Iguaçu foram entre 2 e 47 golpes com uma média de 18 golpes. Esses dados foram
interpolados usando o algoritmo anisotrópico do inverso ponderado da distância (IDW).
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A interpolação do nível de água também foi feita utilizando o algoritmo IDW com a
medida da profundidade do lençol de água em cada sondagem SPT. O modelo
isocontour do nível de água pode auxiliar na determinação da direção do movimento
das águas subterrâneas e detectar a leitura delineadora (outliner).
No WebGIS do protótipo foram georreferenciados as sondagens SPT individual ou
múltipla; os produtos resultantes da modelagem 3D tais como litologia, estratigrafia,
valores NSPT; as seções transversais (Figuras 36 e 37); o nível de água (Figura 38); e
a simulação de escoamento superficial e mapas de isocontour do topo da rocha. O
mapeamento desses dados durante a fase de caracterização do local podem auxiliar o
engenheiro geotécnico no processo de decisão sobre a fase de construção do aterro
sanitário. A visão global dos produtos de modelagem também pode auxiliar a avaliação
das condições do subsolo para o projeto de fundação e do sistema de drenagem. Por
exemplo, as seções transversais podem ser utilizadas para ilustrar as condições
geológicas da futura área do projeto.

Figura 36 Localização das sondagens SPT com os perfis 3D do vale 4 (seções
transversais) extraído de modelo 3D litológico.
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Figura 37 Localização das sondagens SPT com os perfis 3D do vale 4 (seções
transversais) extraído de modelo 3D NSPT.

Figura 38 Nível de água com as curvas de nível do solo.
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4.2 Processamento e georreferenciamento dos dados
GPR
A rotina de processamento dos dados GPR obedeceu algumas operações semelhantes
às técnicas de processamento de dados sísmicos, uma vez que nas altas frequências de
atuação do método, a onda eletromagnética se comportou de forma similar à
propagação de uma onda elástica, sofrendo, assim, reflexões e refrações.
O processamento dos dados GPR foi realizado com o auxílio do software Radan, v.7
(GSSI). A Figura 39 mostra a diferença entre uma imagem não processada no formato
RAW e uma imagem processada com as seguintes etapas utilizadas: (1) correção do
tempo zero, (2) ganhos no tempo, (3) análise espectral, (4) ganhos no tempo, (5)
deconvolução, (6) ganhos no tempo, (7) filtro espacial, (8) ganhos no tempo, (9)
migração com correção topográfica, (10) ganhos no tempo e (11) conversão
tempo/profundidade.
A etapa 1 (correção do tempo zero) permitiu ajustar o tempo inicial do registro do perfil,
ou seja, da primeira onda que chega à antena receptora. Para compensar as perdas de
energia devido à absorção e espalhamento geométrico, os ganhos no tempo (linear,
constante e exponencial) foram aplicados aos dados. A etapa 3 (análise espectral)
consiste em visualizar o espectro do perfil, a fim de remover os ruídos de alta e baixa
frequência, utilizando-se filtros. Finalmente, para a migração e a conversão de tempo
para a profundidade foi utilizada a velocidade de 0,068 m/ns, obtidos com o CMP
(common-midpoint) de análise de velocidade, que corresponde aos solos argiloarenosos.
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Figura 39 Comparação entre a imagem inicial RAW da linha 29, sem a correção do
zero (à esquerda) e a imagem processada (à direita).
As imagens processadas e interpretadas no Anexo II (Figuras 108 à 112) foram
georreferenciadas no protótipo do sistema (Figura 40) e podem ser consuldas por um
simples click na linha. O conjunto de dados acessível e georreferenciado permite ao
engenheiro ter uma visão conjunta da informação relacionada à fase de caracterização
do solo. As sete imagens da antena não blindada foram descartadas por interferência de
ruídos e dificuldades para localização do tempo zero. Isso é típico problema de antenas
não blindadas em áreas urbanas ou periféricas. Também foram descartadas duas linhas
transversais (ida e volta) da antena blindada por causa do ruído no sinal.
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Figura 40 Linhas de GPR georreferenciadas no protótipo do sistema. Consulta da linha
35 que foi processada e interpretada.

4.3 Interpretação dos dados de eletrorresistividade
O processamento dos dados da eletrorresistividade fornecida pela empresa Intergeo
permitiu detectar as regiões de bolsões de lixiviado pela resistividade do subsolo no
vale 4. Os perfis do imageamento foram georreferenciados no sistema (Figura 41) para
poder identificar as regiões exatas que precisam uma operação de drenagem desse
lixiviado. Uma alta resistividade superior à 30 Ohms/m pode indicar uma região
parcialmente saturada pelo lixiviado como nas seções de eletro-resistividade no Anexo
III (Figuras 113 à 120) e no mapeamento na Figura 121.
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Figura 41 Georeferenciamento das linhas de eletrorresistividade

4.4 Análise dos resultados do protótipo
4.4.1 Modelagem do banco de dados
As tabelas do modelo conceitual referente aos instrumentos que serão descritos a seguir
referem-se ao modelo apresentado em anexo (ANEXO IV).
A tabela “t_gens_instrument” (Figura 42) do modelo conceitual de banco de dados
corresponde à tabela central dos instrumentos, onde todos os instrumentos são
registrados. A tabela apresenta os seguintes atributos: identificador de registro (ID) dos
tipos de instrumentos, ID do projeto, indentificador (nome), número serial do
instrumento, coordenadas de localização do instrumento e altitude, número do datum,
zona UTM, tipo de inclinômetro (se for o caso), descrição, usuário que incluiu o
instrumento, data de criação, IP do usuário, usuário que realizou modificações no
registro, bandeira (flag) indicando se o instrumento está ativo ou inativo, tipo de
piezômetro (se for o caso) e geometria.
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Figura 42 Representação da tabela “t_gens_instrument” do modelo conceitual de
banco de dados correspondente à tabela central dos instrumentos.

4.4.1.1 Inclinômetro
A tabela “t_gend_data_inclinometer” (Figura 43) apresenta os dados coletados e
processados do inclinômetro e tem como atributos o identificador do instrumento, a
data coletada, a profundidade, a direção A0, a direção A180, a direção B0, a direção
B180, os dados processados com a mudança de direção A, a mudança de direção B, o
deslocamento acumulativo A, o deslocamento acumulativo B, o flag indicando se o
instrumento está ativo ou inativo, o usuário que incluiu o registro, a data de criação, o
IP do usuário e a bandeira indicando se o dado registrado foi marcado para um alerta
automático via e-mail.

80

Figura 43 Representação da tabela “t_gend_data_inclinometer” do modelo conceitual
apresentando os dados coletados e processados do inclinômetro.
A tabela “t_gend_inclinometer_type” (Figura 44) apresenta os dados de calibração do
fabricante com os seguintes atributos: nome da empresa, modelo, fator de correção,
fator de precisão, usuário de criação, data de criação, usuário que realizou alterações e
data das alterações.

Figura 44 Representação da tabela “t_gend_ inclinometer_type” do modelo conceitual
apresentando os dados de calibração do fabricante.
A tabela “t_gend_config_alert_inclinometer” (Figura 45) apresenta o valor limite
médio na direção A, o valor limite médio na direção B, a bandeira ativa caso o valor
limite médio na direção A esteja selecionado, a bandeira ativa caso o valor limite médio
na direção B esteja selecionado, usuário de criação, data de criação, IP do usuário,
usuário que realizou alterações, data das alterações e o IP do usuário que alterou.
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Figura 45 Representação da tabela “t_gend_config_alert_inclinometer” do modelo
conceitual.
A Figura 46 mostra a forma de inserção de um novo instrumento via formulário Web.
Esse formulário permite gravar essa informação no modelo de banco de dados
apresentado. Os formulários são inteligentes e detectam informações com erros de
digitação, como por exemplo, se uma coordenada está fora da área do projeto. Nesse
caso de erro, o formulário envia um alerta vermelho indicando o campo que contém o
erro tal como mostrado na Figura 46.

Figura 46 Exemplo de inserção de um inclinômetro.
A Figura 47 mostra o formulário de um inclinômetro inserido no sistema. Após a
inserção do novo instrumento “inclinômetro”, novas opções ficam disponíveis tais
como o ID que foi atribuído, o usuário que efetuou a última atualização, um campo para
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anexar arquivos ao instrumento (imagens, vídeos, relatórios e dwg do Autocad) e uma
caixa para inserção e consulta dos dados do instrumento.

Figura 47 Exemplo de formulário de um inclinômetro.
A Figura 48 mostra a sequência (wizard) de importação dos dados. O datalogger do
aparelho de leitura do inclinômetro gera um arquivo CSV durante a coleta de dados.
Esse arquivo CSV é carregado manualmente no sistema que reconhece o cabeçalho
onde estão a descrição do instrumento e também onde as leituras começam. Esse wizard
é um passo a passo até a estocagem das leituras no banco de dados.

Figura 48 Wizard de importação de dados no formulário do inclinômetro.
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Uma vez carregado os dados no sistema via wizard de importação, o gráfico dinâmico
pode ser consultado no próprio formulário do inclinômetro tal como apresentado na
Figura 49.

Figura 49

Gráfico dinâmico do inclinômetro.

4.4.1.2 Perfilômetro
A tabela “t_gend_data_settlement_profiler” (Figura 50) apresenta os dados coletados e
processados do perfilômetro e tem como atributos o identificador do instrumento, a data
coletada, a distância da medição, a leitura do sensor, a leitura da estação de referência,
a temperatura, a temperatura da estação de referência, a altura do sensor, o recalque
medido, a bandeira indicando se é a medição inicial, a bandeira indicando se o
instrumento foi deletado, o usuário que incluiu o registro, a data de criação e o IP do
usuário.
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Figura 50 Representação da tabela “t_gend_data_settlement_profiler” do modelo
conceitual apresentando os dados coletados e processados do perfilômetro.
A tabela “t_gend_constant_settlement_profiler” (Figura 51) apresenta os dados de
calibração do perfilômetro com os seguintes atributos: fator de calibração, fator termal,
altura da estação, usuário de criação, data de criação, IP do usuário, usuário que realizou
alterações, data das alterações e IP do usuário que realizou essas alterações.

Figura 51 Representação da tabela “t_gend_constant_settlement_profiler” do modelo
conceitual apresentando os dados de calibração do perfilômetro.
A tabela “t_gend_config_alert_settlement_profiler” (Figura 52) apresenta os dados de
configuração das alertas do perfilômetro com os seguintes atributos: recalque máximo,
bandeira caso o alerta esteja ativo, usuário de criação, data de criação, IP do usuário,
usuário que realizou alterações, data das alterações e IP do usuário que realizou essas
alterações.
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Figura 52 Representação da tabela “t_gend_config_alert_settlement_profiler” do
modelo conceitual apresentando os dados de configuração das alertas do
perfilômetro
A Figura 53 mostra um perfilômetro inserido no sistema com sua constante de
calibração e o valor limite de recalque. O formulário do perfilômetro também possui
funções para adicionar arquivos e um wizard de importação de dados manuais.

Figura 53 Exemplo de formulário do perfilômetro.
O gráfico dinâmico da Figura 54 mostra as últimas 10 leituras do perfilômetro,
entretanto pode-se realizar mais leituras selecionando um período maior na linha de
tempo abaixo do gráfico principal.
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Figura 54 Exemplo de gráfico contendo 10 leituras de recalque do perfilômetro.

4.4.1.3 Placa de recalque
A tabela “t_gend_data_settlement_plate” (Figura 55) apresenta os dados coletados e
processados da placa de recalque e tem como atributos o identificador do instrumento,
a data coletada, a altura medida, o recalque calculado, a bandeira indicando se é a
medição inicial, o usuário que incluiu o registro, a data de criação e o IP do usuário.

Figura 55 Representação da tabela “t_gend_data_settlement_plate” do modelo
conceitual apresentando os dados coletados e processados da placa de
recalque.
A tabela “t_gend_config_alert_settlement_plate” (Figura 56) apresenta os dados de
configuração dos alertas da placa de recalque com os seguintes atributos: recalque
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máximo, bandeira caso o alerta esteja ativo, usuário de criação, data de criação, IP do
usuário, usuário que realizou alterações, data das alterações e IP do usuário que realizou
essas alterações.

Figura 56 Representação
da
tabela
“t_gend_config_alert_settlement_plate”
apresentando os dados de configuração das alertas da placa de recalque.
A Figura 57 mostra um exemplo de gráfico de leitura de uma placa de recalque
consultado diretamente no formulário do instrumento depois da inserção de dados.

Figura 57 Exemplo de um gráfico de leitura de uma placa de recalque.

4.4.1.4 Aranha magnética
A tabela “t_gend_magnetic_spider” (Figura 58) apresenta os dados de instalação da
aranha magnética e tem como atributos o identificador do instrumento, a profundidade
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instalada da aranha, a descrição, o usuário que incluiu o registro, a data de criação, o IP
do usuário, usuário que realizou alterações, data das alterações e IP do usuário que
realizou essas alterações assim como a bandeira indicando se o instrumento está inativo.

Figura 58 Representação da tabela “t_gend_magnetic_spider” apresentando os dados
de instalação da aranha magnética.
A tabela “t_gend_data_magnetic_spider” (Figura 59) apresenta os dados de leitura e
processados da aranha magnética e tem como atributos o identificador da aranha
instalada em profundidade proveniente da tabela “t_gend_magnetic_spider”, o ID do
instrumento, a data da leitura, a profundidade do datum da aranha, o recalque, a
bandeira que indica a leitura inicial, o usuário que incluiu o registro, a data de criação,
o IP do usuário, a bandeira que indica se a aranha é ativa, usuário que realizou
alterações, data das alterações e IP do usuário que realizou essas alterações.

Figura 59 Representação da tabela “t_gend_data_magnetic_spider” apresentando os
dados de leitura e processados da aranha magnética.
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A tabela “t_gend_config_alert_magnetic_spider” (Figura 60) apresenta os dados de
configuração das alertas das aranhas magnéticas com os seguintes atributos: recalque
máximo, bandeira caso o alerta esteja ativo, usuário de criação, data de criação, IP do
usuário, usuário que realizou alterações, data das alterações e IP do usuário que realizou
essas alterações.

Figura 60 Representação
da
tabela
“t_gend_config_alert_magnetic_spider”
apresentando os dados de configuração das alertas das aranhas magnéticas.
A Figura 61 apresenta um exemplo de 5 aranhas magnéticas cravadas em diversas
profundidades em um furo de sondagem a fim de observar a compressão ou expansão
de camadas de solo de um aterro.
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Figura 61 Exemplo de 5 aranhas magnéticas cravadas em diversas profundidades em
um furo de sondagem.

4.4.1.5 Célula de pressão
A tabela “t_gend_pressure_cell_type” (Figura 62) apresenta os dados de configuração
da célula de pressão e tem como atributos a empresa, o modelo, a escala de saída, o ID
da unidade, a bandeira que indica se o instrumento está inativo, o usuário que incluiu o
registro, a data de criação, o usuário que realizou alterações e data das alterações.
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Figura 62 Representação da tabela “t_gend_pressure_cell_type” apresentando os
dados de configuração da célula de pressão.
A tabela “t_gend_constant_pressure_cell” (Figura 63) apresenta os dados de calibração
da célula de pressão e tem como atributos a faixa de plena pressão, o fator de calibração,
o módulo de elasticidade do solo, a expansão termal do fluido, a espessura do fluido, o
raio da célula, o fator termal, a contante do fator de correção, o usuário de criação, a
data de criação, o IP do usuário, o usuário que realizou alterações, a data das alterações
e o IP do usuário que realizou essas alterações, o ID do tipo de célula de pressão, a
leitura inicial em dígito e a temperatura inicial.

Figura 63 Representação da tabela “t_gend_constant_pressure_cell” apresentando os
dados de calibração da célula de pressão.
A tabela “t_gend_data_ pressure_cell” (Figura 64) apresenta os dados coletados e
processados da célula de pressão e tem como atributos o identificador do instrumento,
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a data coletada, a voltagem da medição, a temperatura, a pressão barométrica, a pressão,
a bandeira que indica a leitura inicial, a bandeira indicando se o instrumento foi deletado,
o usuário que incluiu o registro, a data de criação e o IP do usuário, assim como a leitura
em dígito.

Figura 64 Representação da tabela “t_gend_data_ pressure_cell” apresentando os
dados coletados e processados da célula de pressão.
A tabela “t_gend_config_alert_ pressure_cell” (Figura 65) apresenta os dados de
configuração do alerta da célula de pressão com os seguintes atributos: pressão máxima,
bandeira caso o alerta esteja ativo, usuário de criação, data de criação, IP do usuário,
usuário que realizou alterações, data das alterações e IP do usuário que realizou essas
alterações.

Figura 65 Representação da tabela “t_gend_config_alert_ pressure_cell” apresenta os
dados de configuração do alerta da célula de pressão.
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A Figura 66 mostra a consulta do gráfico da célula de pressão dentro do formulário do
próprio instrumento. Pode-se observar um exemplo do aumento da tensão vertical total
e a estabilização dessa tensão.

Figura 66 Exemplo de gráfico da célula de pressão dentro do formulário do próprio
instrumento

4.4.1.6 Piezômetro de corda vibrante
A tabela “t_gend_piezometer_vw_type” (Figura 67) apresenta o tipo do piezômetro de
corda vibrante e tem como atributos a empresa, o modelo, o usuário que incluiu o
registro, a data de criação, o usuário que realizou alterações e data das alterações.

Figura 67 Representação da tabela “t_gend_piezometer_vw_type” apresentando o tipo
do piezômetro de corda vibrante.
A tabela “t_gend_data_ piezometer_vw” (Figura 68) apresenta os dados coletados e
processados do piezômetro de corda vibrante e tem como atributos o identificador do
94

instrumento, a data coletada, a leitura em dígito, a leitura em Hertz, a temperatura, a
pressão, o usuário que incluiu o registro, a data de criação e o IP do usuário assim como
a leitura em digito.

Figura 68 Representação da tabela “t_gend_data_ piezometer_vw” apresentando os
dados coletados e processados do piezômetro de corda vibrante.
A tabela “t_gend_constant_ piezometer_vw” (Figura 69) apresenta os dados de
calibração do piezômetro de corda vibrante e tem como atributos a leitura inicial em
dígito, a leitura inicial em Hertz, a leitura inicial de temperatura, o coeficiente a de
pressão, o coeficiente b de pressão, o coeficiente c de pressão, o fator de calibração, o
fator termal, o fator de barométrico, a profundidade, o nível do mar, usuário de criação,
data de criação, IP do usuário, usuário que realizou alterações, data das alterações e IP
do usuário que realizou essas alterações.

Figura 69 Representação da tabela “t_gend_constant_ piezometer_vw” apresentando
os dados de calibração do piezômetro de corda vibrante.
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A tabela “t_gend_config_alert_ piezometer_vw” (Figura 70) apresenta os dados de
configuração do alerta do piezômetro de corda vibrante com os seguintes atributos:
pressão máxima, bandeira caso o alerta esteja ativo, usuário de criação, data de criação,
IP do usuário, usuário que realizou alterações, data das alterações e IP do usuário que
realizou essas alterações.

Figura 70 Representação da tabela “t_gend_config_alert_ piezometer_vw”
apresentando os dados de configuração da alerta do piezômetro de corda
vibrante.
A Figura 71 mostra um exemplo de gráfico de piezômetro de corda vibrante mostrando
a poro-pressão no tempo com a possibilidade de poder comparar mais de 2 instrumentos
de uma mesma família no gráfico.

Figura 71 Exemplo de gráfico de piezômetro de corda vibrante mostrando a poropressão no tempo.
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4.4.1.7 Marcos superficiais
A tabela “t_gend_data_ benchmark” (Figura 72) apresenta os dados coletados e
processados dos marcos superficiais e tem como atributos o identificador do
instrumento, a data coletada, a coordenada x, a coordenada y, a altura, o recalque
calculado, a bandeira que indica a leitura inicial, a bandeira que indica se o instrumento
está inativo, o usuário que incluiu o registro, a data de criação e o IP do usuário, a leitura
em dígito, o usuário que realizou alterações, a data das alterações e o IP do usuário que
realizou essas alterações, o deslocamento calculado em xy, o ângulo de deslocamento,
a velocidade xy de deslocamento, a velocidade de recalque, a soma dos recalques, a
soma do deslocamento em xy, a soma do ângulo de deslocamento, a soma da velocidade
de deslocamento em xy, e a velocidade do recalque em z.

Figura 72 Representação da tabela “t_gend_data_ benchmark” apresentando os dados
coletados e processados dos marcos superficiais.
A tabela “t_gend_config_alert_ benchmark” (Figura 73) apresenta os dados de
configuração da alerta do marcos superficiais com os seguintes atributos: deslocamento
máximo em x, deslocamento máximo em y, o recalque máximo, bandeira caso o alerta
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esteja ativo para o deslocamento em x, bandeira caso o alerta esteja ativo para o
deslocamento em y, bandeira caso o alerta esteja ativo para o recalque, usuário de
criação, data de criação, IP do usuário, usuário que realizou alterações, data das
alterações e IP do usuário que realizou essas alterações.

Figura 73 Representação da tabela “t_gend_config_alert_ benchmark” apresentando
os dados de configuração da alerta do marcos superficiais.
A Figura 74 mostra dois tipos de gráficos de marcos superficiais no dashboard: o
recalque em função do tempo (à esquerda); e a velocidade de deslocamento xy (cm/dia)
em função do tempo (à direita).

Figura 74 Exemplos de gráficos de marcos superficiais no dashboard: recalque em
função do tempo (à esquerda) e velocidade de deslocamento xy (cm/dia) em
função do tempo (à direita).
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4.4.2 Protótipo do sistema em operação
O protótipo do sistema utilizado neste estudo de caso foi projetado para armazenar e
fornecer todos os dados espaciais produzidos durante todo o ciclo de um projeto de
aterro sanitário, envolvendo as fases de caracterização da área, de construção e de
operação. A plataforma integrou vários tipos de instrumentos em um ambiente
georreferenciado, permitindo importar seus dados, armazenando-os em um banco de
dados, processar e apresentar a sua leitura através de gráficos dinâmicos, com análise
geoespacial. As informações foram processadas e apresentadas através de mapas
dinâmicos, permitindo também a configuração e emissão de avisos para cada
instrumento. A plataforma pode ser acessada de qualquer computador, de telefones
celulares e outros dispositivos móveis sem a necessidade de instalações específicas.
LOSIER et al. (2011) informam que o protótipo é baseado em um complexo sistema de
segurança e de gerenciamento de conteúdo que permite a interação entre trabalhadores
de campo e engenheiros, analistas de dados, e gestores do projeto. As informações das
instrumentações e sensores foram desenvolvidas para serem acessadas por vários
profissionais envolvidos na tomada de decisão.
As características do protótipo envolveram: 1) tela de autenticação (Figura 75) para o
acesso restrito ao sistema e às informações do projeto. Contém funções de resgate de
senha e contato; 2) página inicial (Figura 76): fornece dados do Alerta Rio, as condições
meteorológicas atuais e alertas do dia dos instrumentos; 3) controle de acesso (Figura
77) onde é possível consultar o histórico dos acessos por usuário, IP, e data de entrada;
4) um diário de obra (Figura 78) para acompanhar as atividades de campo e o controle
da evolução do projeto (histórico de trabalho); 5) um Dashboard (Figura 79) para a
análise de gráficos dinâmicos on-the-fly com a combinação de um ou mais instrumentos
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e consulta de tabelas de dados ao mesmo tempo em um ambiente integrado; 6) um
WebGIS (Figuras 80 e 81) para apresentar os dados espaciais a partir de levantamento
e instrumentos geotécnicos apenas clicando em um objeto do mapa dinâmico, e ter uma
visão global das leituras com as técnicas de interpolação IDW on-the-fly; 7) uma
Central de Entrada/Saída (Figura 82) para upload e download de todos os tipos de
arquivos e imagens associadas ao projeto, para adicionar e gerenciar a configuração de
instrumentos (valor limite definido pelo usuário) e carregamento de dados, para
adicionar e gerenciar as sondagens; e 8) um Módulo de Alerta (Figura 83) que permite
configurar e enviar alertas para a leitura do instrumento.
A estabilidade do aterro foi acompanhada através da análise do painel de controle
(visualização de gráficos múltiplos de instrumentos) e do sistema de alerta avançado
que envia o aviso aos usuários, em caso de qualquer valor inadequado medido por
instrumentos no campo. A configuração desses alertas é executada pelo engenheiro
geotécnico ou gestor do projeto. As interpretações foram baseadas nas leituras planoaltimétricas dos marcos superficiais, realizadas com estação total e importadas no
protótipo do sistema através de formulários Web de importação.

Figura 75 Tela de autenticação.
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Figura 76 Página inicial dos alertas meteorológicos e dos instrumentos.
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Figura 77 Controle de acesso.
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Figura 78 Diário de obra.

103

Figura 79 Módulo de painel de controle (Dashboard) do protótipo (na esquerda a tabela de dados de um marco superficial e na direita o gráfico).
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Figura 80 Módulo WebGIS do protótipo mostrando a concentração de metano.

105

Figura 81 Perfil georreferenciado no protótipo.
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Figura 82 Central de inserção de instrumentos.
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Figura 83 Módulo de Alerta.
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A Tabela 6 mostra os níveis de alerta utilizados para avaliar as condições de estabilidade
do aterro como uma função da velocidade de deslocamento horizontal e vertical
medidos pelos marcos superficiais. A interpretação de seus valores depende da análise
conjunta das velocidades de deslocamento horizontal e vertical e do ângulo de
deslocamento. Quatro níveis de alerta foram determinados e definidos no sistema pelo
responsável geotécnico do aterro (HAZTEC.NOVAGERAR, 2011). Os dados foram
incluídos no nível verde – aceitável quando as velocidades de deslocamento horizontal
ou vertical (cm/ dia) foram inferiores ou igual a 2,5 cm/ dia; nível amarelo – quando
as velocidades de deslocamento horizontal ou vertical situaram-se entre 2,5 e 10 cm/
dia, sendo necessário uma intervenção localizada; nível laranja – quando as velocidades
de deslocamento horizontal ou vertical situaram-se entre 10 e 35 cm/ dia, sendo
necessário parar as operações no aterro e realizar uma intervenção localizada; e nível
vermelho - quando as velocidades de deslocamento foram superiores a 35 cm/ dia,
indicando que todas as operações devem ser interrompidas para evitar uma ruptura
eminente do aterro. Tais critérios de avaliação foram aplicados durante as estações
chuvosas em análise conjunta do comportamento dos marcos superficiais em uma seção
especial do aterro.
Tabela 6 Critérios utilizados para avaliar as condições de estabilidade do aterro
(HAZTEC.NOVAGERAR, 2011).
Nível de
Alerta
Verde
Amarelo
Laranja

Velocidade de
deslocamento
(cm/dia)
V ≤ 2,5
2,5 < V ≤ 10
10 < V ≤ 35

Periodicidade de
leitura recomendada
Semanais
2 dias
Diária

Vermelho

V > 35

Diária

Nível de tomada de
decisões e ações
preventivas
Nível aceitável
Intervenções localizadas
Paralisação das
operações no aterro e
intervenção localizada
(drenagem)
Paralisação das
operações, e início da
evacuação por causa de
uma ruptura eminente
do aterro
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A avaliação dos valores de deslocamento vertical e horizontal (ou velocidades de
deslocamento vertical e horizontal) permitiu identificar as tendências de estabilização
(consolidação de massa) ou instabilidade (abertura de fissuras e rachaduras na massa)
do aterro sanitário. As velocidades de deslocamento (cm/dia) são relativas ao período
entre as duas leituras mais recentes, que geralmente corresponde a uma semana com
marcos superficiais dentro de valores aceitáveis. A relação entre os deslocamentos
verticais e horizontais é igual à relação entre as velocidades de deslocamento vertical e
horizontal, desde que, para o cálculo das velocidades, ambas sejam divididas pelo
mesmo número de dias.
Com base nas velocidades de deslocamento, os valores positivos ou negativos dão uma
indicação de direção, sempre com relação à leitura anterior. No caso de velocidades de
deslocamento horizontal, o valor positivo corresponde à velocidade no sentido
transversal ao declive dirigido para o exterior do aterro (direção da ruptura e do
escorregamento de resíduos), enquanto que o valor negativo corresponde à velocidade
com a direção transversal ao declive dirigido para o interior do aterro (direção da
compactação dos resíduos). No caso de velocidades de deslocamento vertical, o valor
negativo corresponde à direção e a velocidade de expansão do declive (expansão),
enquanto que o valor positivo corresponde à direção e a velocidade de compactação dos
resíduos (recalque).
O módulo de alerta (Figura 83) registrou as velocidades de deslocamento horizontal e
vertical entre os dias 10 de novembro de 2010 e 29 de dezembro de 2011. Um total de
89 alertas amarelos e 1 alerta laranja foram enviados por e-mail. A maioria dos valores
de deslocamento vertical e horizontal de um total de 830 leituras apresentou nível
aceitável, de acordo com os critérios definidos na Tabela 6.
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Durante a análise dos ângulos de deslocamento entre novembro 2010 e dezembro 2011,
64 marcos superficiais do Vale 4 apresentaram ângulo de deslocamento superiores a 45
graus com uma velocidade de deslocamento entre 2,5 < V ≤ 10 cm/ dia e exigiu
intervenções localizadas para evitar fissuras e rachaduras no aterro, as quais poderiam
levar a problemas de instabilidade. Esses problemas foram resolvidos e as leituras
retornaram para valores aceitáveis.
Em setembro 2011, o Vale 4 recebeu 3 piezômetros que foram instalados, e o nível da
água neste vale começou a ser controlado através da leitura de piezômetros e poços de
gás. As observações dos dados piezômétricos de outubro a dezembro de 2011 têm
mostrado pouca variação do nível de chorume, menos de 50 cm.
Para a concentração de gás, um total de 1.250 leituras de 70 pontos de medição foram
estocados no protótipo do sistema, entre janeiro e dezembro de 2011. O CH4 mostrou
variação entre 30 e 70% e o CO2 entre 20 e 50%. Quando os valores de leitura de O2
estão entre 10 e 20%, CH4 apresenta valores muito baixos situados entre 0 e 30%, e o
CO2 entre 0 e 20%. Apenas 55 valores de O2 se situaram entre 10 e 20%. O módulo
WebGIS tem uma interpolação on-the-fly (IDW) do CH4 ou CO2 que ajuda a ter uma
visão espacial global da variação da concentração de gás (Figura 84).

Figura 84 Módulo WebGIS do protótipo mostrando a concentração de metano num
dispositivo móvel smartphone HTC.
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Finalmente, a avaliação dos recursos humanos, do tempo gasto e dos custos para a
metodologia utilizando o sistema mostra que o maior ganho está no processamento de
dados (Figura 85). Para os custos de levantamento, não há diferenças entre as
metodologias com ou sem o uso do sistema. Para o levantamento de gás foi necessário
um total de quatro pessoas, sendo um topógrafo, um assistente para o levantamento
topográfico e dois técnicos. Para estes estudos, foram necessários mensalmente dois
dias para a leitura topográfica e dois dias para a leitura de gás o que corresponde a um
total de 48 dias por ano. O custo anual para o levantamento foi de R$ 132.000 cerca de
R$ 11.000 por mês, independente da utilização ou não do sistema. No entanto, o
processamento de dados mostrou vantagens importantes com a utilização do sistema.
Sem o sistema, o processamento dos dados necessitou de dois profissionais em cerca
de dois dias mensais, o que corresponde a um custo total de R$ 78.000, cerca de
R$ 6.500 por mês. Com o sistema, os dados são processados on-the-fly e por esta razão
não há a necessidade de dois profissionais para efetuar essa tarefa. O sistema também
reduz o risco de erro durante a digitação de dados e nenhum tempo é gasto com essa
tarefa. O custo do tratamento com o sistema é de R$ 48.000, cerca de R$ 4.000 por mês,
que inclui a hospedagem na nuvem e a manutenção. Outra vantagem da metodologia
utilizando um sistema é o acesso rápido à informação e uma síntese rápida ao longo do
tempo para o suporte de decisão dos gestores.
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Figura 85 Recursos humanos, tempo e custos necessários para o monitoramento anual do aterro sanitário, com e sem a utilização do sistema.
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Capítulo V

Conclusões e recomendações

O Capítulo V apresenta a conclusão geral do trabalho baseado nos objetivos e hipóteses
propostos neste estudo assim como um resumo das realizações da tese e uma avaliação
das limitações deste estudo. Esse capítulo também apresenta as recomendações em
relação à aquisição de dados, as melhorias a serem implementadas na metodologia
empregada e as futuras alterações a serem programadas no sistema geodecisional.

5.1 Conclusões
Este estudo apresentou uma metodologia que tinha por objetivo utilizar um protótipo
com módulos específicos para ajudar a melhorar e apoiar a caracterização, a construção
e a operação de um aterro sanitário. Essa tecnologia fornece um ambiente específico,
útil e seguro para controlar o nível de acesso à informação; acompanhar as atividades
de campo e o controle da evolução do projeto (histórico de trabalho); analisar gráficos
dinâmicos (Dashboard) e mapas (WebGIS); carregar e baixar todos os arquivos e
imagens associadas ao projeto; adicionar e gerenciar instrumentos ou sondagens e
carregamento de dados em formulários inteligentes; definir níveis de alerta para os
instrumentos ou sensores.
As vantagens do protótipo demonstradas neste estudo de caso foram: A) a redução de
recursos humanos, de tempo gasto e dos custos para o processamento de dados; B) a
presença de um ambiente integrado para o gerenciamento da instrumentação em
construções e ambientes perigosos com monitoramento centralizado, contínuo e
organizado das informações e das variáveis envolvidas; C) a expansão da colaboração
entre os envolvidos do projeto permitindo um acesso multi-usuário e o
compartilhamento de arquivos caracterizando uma transparência entre os gestores; D)
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o acesso descentralizado às informações com um grande número de detalhes acessíveis
instantaneamente; D) a interpolação on-the-fly de leitura específica para, por exemplo,
a concentração de gás e recalque; e E) a integração de um produto de software comercial
conhecida como AutoCAD, ArcGIS, e RockWorks entre outros.
Nos últimos anos, os avanços tecnológicos tem contribuído para auxiliar engenheiros
geotécnicos. Este trabalho na área de ciências da Geomática demonstrou algumas das
funcionalidades e vantagens do protótipo do sistema para acompanhar nos processos
decisórios um aterro sanitário nas fases de caracterização, de construção e de operação.
Durante a caracterização do local, os produtos de modelagem de sondagens SPT foram
utilizados no WebGIS para ter uma visão global e um acesso rápido das condições do
subsolo e da superfície para o projeto de fundação e do sistema de drenagem. Durante
a construção e operação do aterro, o monitoramento dos instrumentos geotécnicos
permitiu reduzir custos e riscos, aumentando o desempenho operacional e permitindo
tomar decisões com mais agilidade e maior grau de precisão e de visão conjunta, através
da Web e sem a instalação de qualquer software.
Em resumo, esse estudo demonstrou que a geomática pode apresentar ferramentas
importantes para o monitoramento e o controle de riscos ambientais em aterros
sanitários utilizando uma metodologia com um protótipo na computação em nuvem
com módulos específicos para tomada de decisão de forma dinâmica e à menor custo.
O estudo também é uma contribuição para a geotecnia ambiental com seu modelo
conceitual de banco de dados e poderá ser um passo inicial para estudos futuros.
Entre as vantagens gerais do sistema, pode-se citar os seguintes itens: 1) ambiente
integrado, o qual permite o armazenamento, a organização e o processamento
centralizado de dados de sensores, instrumentos e medições, reduzindo custos e
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aumentando o desempenho operacional; 2) monitoramento contínuo, com emissão
automática de alertas de risco; 3) georeferenciamento de toda a informação e
instrumentação; 4) fornecimento de visão do conjunto - síntese da informação; 5)
geração e visualização instantânea de gráficos e mapas; 6) interface intuitiva, de fácil
aprendizado; e 7) ambiente customizável, o qual permite gerar soluções voltadas para
outros segmentos de mercado, de forma relativamente rápida e eficiente.
As vantagens técnicas do sistema devem-se ao ambiente em ‘cloud computing’, o qual
minimiza custos com hardware e Tecnologia da Informação (TI) em geral e minimiza
riscos de perda de dados; ambiente Web integrado, o qual garante o acesso remoto,
seguro e sem a necessidade de instalações especiais; o sistema é compatível com
diversos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).
Os benefícios tecnológicos relacionados ao uso deste tipo de protótipo para projetos
geotécnicos podem estar presentes em três níveis: (i) nível estratégico - reduz o risco
envolvido na operação e na maximização dos investimentos, (ii) nível tático – apresenta
grande contribuição para a tomada de decisões, integrando a equipe técnica externa
relevante para o processo e mantendo em um único ambiente todas as informações da
empresa, e (iii) nível operacional – consiste em uma ferramenta de aprendizagem fácil,
centralizando todos os documentos, arquivos, fotos, leituras e transformando funções
de recursos humanos envolvidos na gestão operacional.
O módulo de alerta mostrou que a maioria das velocidades de deslocamento estava
dentro de limites aceitáveis em todas as leituras. A análise dos vetores de deslocamento
indicou algumas regiões propensas à ocorrência de deslocamentos maiores, incluindo
um ângulo superior a 45 graus, e demonstrou a necessidade de intervenções localizadas
para evitar fissuras e rachaduras no aterro. Essas questões foram acompanhados de

116

perto com intervenções localizadas e um aumento das leituras. O retorno das leituras
para valores aceitáveis demonstraram que o protótipo de monitoramento pode ser útil
para detectar a instabilidade do aterro.
Também foram constatados algumas limitações durante a execução desse estudo.
Primeiro, a demora para instalar no campo a instrumentação completa. Segunda, a perda
e substituição de instrumentos durante a operação (seis marcos superficiais perdidos).
Finalemente, as dificuldades técnicas, tais como largura de banda, confiabilidade do
sinal Internet e questões de segurança.

5.2 Recomendações
Para a fase de caracterização do solo, recomenda-se utilizar a geoestatística a fim de
corrigir a má distribuição das sondagens SPT e detetar sondagens com valores extremos.
Nessa fase, recomenda-se também cruzar diversos métodos geofísicos e dados de
investigação direta para aumentar a confiabilidade dos resultados. Nessa fase, poderia
acrescentar o modelo conceitual com os dados de amostragens de campo, de ensaios de
laboratório e integrar no protótipo as simulações do comportamento do aterro por
elementos finitos.
Na fase de construção do aterro, recomenda-se o uso de sensores na base do aterro para
monitorar furos na manta de geotextil, georreferenciando esses dados no protótipo do
sistema.
Na fase de monitoração do aterro, recomenda-se utilizar uma instrumentação
geotécnica mais completa do que a utilizada nesse estudo de caso, tentando incluir os
instrumentos mais comuns em aterro sanitário como inclinômetro, perfilômetro, placa
de recalque, aranha magnética e célula de pressão. Um maior volume de dados
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geotécnicos vai permitir acompanhar com maior nível de segurança os riscos associados
ao aterro sanitário.
Para o desenvolvimento do sistema, recomenda-se monitorar requisitos ambientais da
licença de operação do aterro. Incluir no protótipo as vistorias ambientais feitas via
formulário Web. Cada item avaliado poderia receber um critério de avaliação
dependendo da gravidade da ocorência para cada setor do aterro sanitário. Fotos e
recomendações seriam associadas a cada occorência. Uma vez uma vistoria completa o
relatório de avaliação poderia ser impresso em pdf. Também poderia ser consultado um
resumo das vistorias em um painel de controle e um WebGIS.
Uma outra recomendação seria de integrar no sistema toda parte operacional do aterro
tais como: entrada e saída de caminhões de coleta de resíduos volume de resíduos
depositado em cada célula do aterro, localização das máquinas de compactação dos
resíduos (localização GPS) e localização das equipes via ferramenta de geolocalização
do celular.
Para ser uma completa imersão, um aplicativo poderia ser desenvolvido para funcionar
no Google glass (óculos realidade aumentada) e apresentar as informações da obra na
tela do óculos.
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Figura 86 Sondagem à percussão SP-01.

Figura 87 Sondagem à percussão SP-02.

Figura 88 Sondagem à percussão SP-03.

Figura 89 Sondagem à percussão SP-04.
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Figura 90 Sondagem à percussão SP-05.

Figura 91 Sondagem à percussão SP-06.

Figura 92 Sondagem à percussão SP-07.
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Figura 93 Sondagem à percussão SP-08.

Figura 94 Sondagem à percussão SP-09.

Figura 95 Sondagem à percussão SP-10.
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Figura 96 Sondagem à percussão SP-11.

Figura 97 Sondagem à percussão SP-12.

Figura 98 Sondagem à percussão SP-13.
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Figura 99 Sondagem à percussão SP-14.

Figura 100 Sondagem à percussão SP-15.

Figura 101 Sondagem à percussão SP-16.
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Figura 102 Sondagem à percussão SP-17.

Figura 103 Sondagem à percussão SP-18.

Figura 104 Sondagem à percussão SP-19.
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Figura 105 Sondagem à percussão SP-20.

Figura 106 Sondagem mista SM-01.

Figura 107 Sondagem mista SM-02.
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Figura 108 Imagem radar processada a partir da linha 24 na parte superior e a
interpretação na parte inferior. A interface solo-rocha é representada pela linha de
demarcação entre a cor branca e vermelho. As três camadas superiores representam a
região aterrada de terraplanagem antes de receber o aterro sanitário.
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Figura 109 Imagem radar processada a partir da linha 27 na parte superior e a
interpretação na parte inferior. A interface solo-rocha é representada pela linha de
demarcação entre a cor branca e vermelho. As três camadas superiores representam a
região aterrada de terraplanagem antes de receber o aterro sanitário.
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Figura 110 Imagem radar processada a partir da linha 29 na parte superior e a
interpretação na parte inferior. A interface solo-rocha é representada pela linha de
demarcação entre a cor branca e vermelho. As três camadas superiores representam a
região aterrada de terraplanagem antes de receber o aterro sanitário.
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Figura 111 Imagem radar processada a partir da linha 32 na parte superior e a
interpretação na parte inferior. A interface solo-rocha é representada pela linha de
demarcação entre a cor branca e vermelho. As três camadas superiores representam a
região aterrada de terraplanagem antes de receber o aterro sanitário.
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Figura 112 Imagem radar processada a partir da linha 35 na parte superior e a
interpretação na parte inferior. A interface solo-rocha é representada pela linha de
demarcação entre a cor branca e vermelho. As três camadas superiores representam a
região aterrada de terraplanagem antes de receber o aterro sanitário.
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Figura 113 Linha 1 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de alta resistividade está concentrada na parte central inferior.

Figura 114 Linha 2 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de alta resistividade está concentrada na parte esquerda.
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Figura 115 Linha 3 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de alta resistividade está concentrado na parte esquerda inferior.

Figura 116 Linha 4 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de maior resistividade está concentrada na parte central.
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Figura 117 Linha 5 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de alta resistividade está concentrada na parte central.

Figura 118 Linha 6 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de resistividade muito alta está concentrada na parte central inferior.
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Figura 119 Linha 7 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de alta resistividade está concentrada na parte direita inferior.

Figura 120 Linha 8 processada a partir do levantamento de eletrorresistividade. Uma alta resistividade pode indicar uma região parcialmente
saturada pelo lixiviado. Nessa imagem essa área de maior resistividade está concentrada na parte esquerda superior.
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Figura 121 Mapeamento da resistividade a partir do levantamento de eletro-resistividade.
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Instrumentação geotécnica
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Figura 122 Detalhe da planta e do corte do marco superficial, respectivamente.
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Figura 123 Piezômetro (2 câmaras)
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Figura 124 Detalhe 1 do piezômetro
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