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RESUMO 
 
O crescimento populacional e econômico, junto com o desenvolvimento tecnológico, leva a 
uma constante evolução, ao mesmo tempo em que altera nossos hábitos sociais, criando altos 
níveis de consumo e potencializando cada vez mais resíduos sólidos urbanos e consumo de bens 
naturais e bens não renováveis. O intenso volume de resíduos sólidos urbanos produzido pela 
população e a falta de gerenciamento destes são problemas mais relevantes para a sociedade 
contemporânea. Com o desenvolvimento urbano também ocorre o aumento de consumo de 
energia. Para suprir este aumento de demanda energética é necessário aumentar 
proporcionalmente a geração de energia, valorando novas fontes energéticas. Neste contexto, 
apresenta-se um modelo de avaliação para as plantas de aterro sanitários do estado de Santa 
Catarina baseado no índice de qualidade de resíduos, consolidado com Lógica Fuzzy. A 
metodologia aqui apresentada como meio de avaliação comprovou projeções positivas para que 
ocorra a diversificação da matriz energética do estado de Santa Catarina, sendo assim agrupadas 
e divididas em grupos, onde o Grupo 1 com 3 plantas de aterro que obtiveram notas de entre 
44,44 até 52,84, correspondendo a 14,28% das plantas avaliadas neste estudo, sendo 
classificadas como condições inadequadas; Grupo 2 com 1 planta de aterro que obteve nota de 
63,89, correspondendo a 4,76%, classificado como condições controladas, mas necessitando de 
atenção; e Grupo 3 com 17 plantas de aterro obtendo notas entre 81,67 á 93,33, sendo 
correspondente por 86,73% da população amostral, sendo classificadas como condições 
adequadas, das quais 76,4% das plantas de aterros sanitários pertencentes a este grupo são 
consideradas aptas à geração de energia oriundas do processo de decomposição dos resíduos 
sólidos urbanos com nível de excelência. Não foi possível estimar a quantidade precisa de 
geração de biogás nas plantas de aterro sanitário do estado de Santa Catarina, neste estudo foi 
possível identificar as plantas aptas à geração de biogás e as plantas que necessitam de 
adequações para que possam futuramente se enquadrar como aptas a geração. Contundo o 
presente estudo proporciona uma visão importante sobre a diversificação energética do estado 
de Santa Catarina. 
 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos, Lógica Fuzzy, Estado de Santa Catarina, Biogás, 

Energia Renovável. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Population and economic growth, together with technological development, leads to a constant 
evolution, while changing our social habits, creating high levels of consumption and increasing 
urban solid waste and consumption of natural goods and non-renewable goods . The intense 
volume of urban solid waste produced by the population and the lack of management of these 
are more relevant problems for contemporary society. With urban development there is also an 
increase in energy consumption. To meet this increase in energy demand, it is necessary to 
proportionally increase energy generation, valuing new energy sources. In this context, an 
evaluation model is presented for the sanitary landfill plants in the state of Santa Catarina based 
on the waste quality index, consolidated with Fuzzy Logic. The methodology presented here as 
a means of evaluation proved positive projections for the diversification of the energy matrix 
of the state of Santa Catarina to occur, being thus grouped and divided into groups, where Group 
1 with 3 landfill plants that obtained scores of between 44.44 up to 52.84, corresponding to 
14.28% of the plants evaluated in this study, being classified as inadequate conditions; Group 
2 with 1 landfill plant that obtained a score of 63.89, corresponding to 4.76%, classified as 
controlled conditions, but requiring attention; and Group 3 with 17 landfill plants obtaining 
grades between 81.67 and 93.33, corresponding to 86.73% of the sample population, being 
classified as suitable conditions, of which 76.4% of the sanitary landfill plants belong to this 
group are considered capable of generating energy from the decomposition process of urban 
solid waste with a level of excellence. It was not possible to estimate the precise amount of 
biogas generation in landfill plants in the state of Santa Catarina, in this study it was possible 
to identify plants suitable for biogas generation and plants that need adaptations so that they 
can in the future qualify as suitable for generation. However, this study provides an important 
insight into the energy diversification of the state of Santa Catarina. 
 

Keywords: Urban solid waste, Fuzzy Logic, State of Santa Catarina, Biogas, Renewable 

Energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atual sociedade formada configura-se no resultado de diversas interações ao longo 

dos séculos, interações estas entre seres humanos e natureza, seres humanos e seres humanos 

(territorialidades), entre seres humanos e seres não humanos (natureza). Estas interações 

ocasionaram a evolução e desenvolvimento de determinados setores da sociedade. 

(BERNARDY, 2013). Algumas destas “interações” causaram também diversos danos, 

sobretudo, ao meio ambiente. A geração de resíduos sólidos urbanos passa a ser um dano 

constante que merece atenção, pois tornou-se um problema de grande relevância, com reflexos 

que extrapolam a área ambiental, visto que a ausência de sustentabilidade, do ciclo linear de 

produção e descarte de materiais, esgota as reservas naturais de forma mais rápida e causam a 

degradação do meio ambiente. De acordo com Veiga (2014), os reflexos, da ausência de um 

criterioso planejamento de ações para o gerenciamento de resíduos sólidos, impactam na área 

social, que está integrada aos aspectos ambientais do planeta. As questões ambientais envolvem 

três fatores principais: as influências políticas (relativas à legislação e obrigatoriedades na 

gestão de resíduos sólidos), influências econômicas (custos de produção e, posteriormente, de 

tratamento de resíduos) e influências ideológicas (educação, conscientização e atitudes). 

Eckschmidt e Beskow, (2014) e Souza et al. (2014) acreditam que “o planejamento é a 

preparação para a gestão futura, buscando-se evitar ou minimizar danos relacionados a esta 

temática. A disposição de resíduos sólidos é um fator preocupante, principalmente em centros 

urbanos, devido à falta de áreas adequadas para a disposição desses resíduos, além da 

contaminação das águas e do solo por poluentes provenientes dos resíduos. A preocupação com 

os resíduos sólidos vem sendo discutida há décadas, e a busca por soluções na área reflete os 

elevados custos socioeconômicos e ambientais, buscando não só diminuir o consumo dos 

recursos naturais, como também a inclusão social e a diminuição dos impactos ambientais 

provocados pela disposição inadequada dos resíduos. 

A aprovação do Estatuto da Cidade, Lei 10.2571, de 10 de julho de 2001, Política 

Nacional de Saneamento, Lei 11.4452 de 05 janeiro de 2007 e a Política Nacional de Resíduos 

                                                             
1 Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências. 
2 Regulamenta a divisão de saneamento ambiental onde a gestão de resíduos sólidos se torna obrigatório em 
todas as esferas nacionais. 
3 Obriga a valoração dos resíduos de modo geral, no qual so pode ser aterrado rejeitos ou seja a ordem de 
prioridade é a valoração energética desde que respeite a segurança e saúde do meio ambiente. 
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Sólidos, Lei 123053 de 02 de agosto de 2010, congregou um conjunto de princípios e 

instrumentos que expressam a concepção da necessidade da gestão adequada dos resíduos 

urbanos na qual seu descarte deve ser gerido de maneira consciente em que o meio ambiente 

seja preservado, a saúde da população seja prioridade e a valoração dos resíduos seja 

aprimorada. De acordo com o art. 9º da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), “Na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridades: não 

geração; redução; reutilização; reciclagem; tratamento dos resíduos sólidos; e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos”, buscando assim uma gestão mais adequada. 

A situação atual da deposição de resíduos sólidos em pequenos municípios do Brasil 

possibilita alternativas de sistemas de gestão integrados, visando à sustentabilidade ambiental 

e econômica, utilizando métodos capazes de transformar os passivos ambientais em benefícios 

para a sociedade e o meio ambiente (PROBIOGÁS, 2016). 

Neste contexto, a emprego de energias renováveis ganhou representatividade no 

panorama energético, favorecendo assim seu desenvolvimento, disseminação e aplicação pelo 

mundo, tornando-se uma alternativa viável para a atual situação de escassez de recursos 

(SILVA et al., 2009). Com esta visão, o aproveitamento do biogás produzido a partir de 

resíduos urbanos pode ser empregado de diversas maneiras, como para a produção de calor e 

eletricidade, bem como para a substituição de gás natural e combustível fóssil. A valorização 

do biogás para gerar o biometano e incorporá-lo a rede de gás natural é uma forma eficiente de 

utilização da energia, fazendo com que meio ambiente seja preservado e ocorra uma 

diversificação energética no estado de Santa Catarina. 

Vislumbrando a complexidade do quadro de informações, ao que se refere avaliação da 

gestão de plantas de aterro sanitários, a Lógica Fuzzy permite realizar esta dinâmica entre 

sistemas e avaliações, na qual pode-se ponderar, de maneira acurada, a potencialização do uso 

do biogás nas plantas de aterro sanitários existentes no estado de Santa Catarina, pois a Lógica 

Fuzzy tende viabilizar duas abordagens que lidam com complexidades, pautada por 

informações técnicas, o que favorece a construção de modelos mentais. Estes, por sua vez, 

proporcionam cenários aproveitando todas as informações disponíveis e percepções, e 

permitem testar simulações diferentes, favorecendo os processos decisórios.  

O presente trabalho tem como objetivo mostrar que a metodologia Fuzzy – a qual se 

apoia no princípio multivariado e avalia parâmetros quantificáveis e não quantificáveis – 

tornando-se assim um excelente princípio científico de apoio a gestão e, com o conhecimento 

gerado, potencializar a geração de biogás pelas plantas pré-existentes no estado de Santa 

Catarina. 
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1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

De acordo com dados apresentados pela FATMA, em um estudo realizado entre o 

Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental (ABES) no ano 2000, somente 16,5% dos resíduos sólidos urbanos recebiam 

destinação final adequada no estado, os demais 83,5% destes eram dispostos em céu aberto. Em 

2012, esse panorama teve mudanças, em que 95,22% dos municípios destinam de forma 

ambientalmente adequada os seus resíduos sólidos aos aterros sanitários. 

O aumento com preocupação da destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos 

no estado de Santa Catarina mostra a necessidade de se estruturar as tecnologias existentes com 

uso de ferramentas de gestão para favorecer maiores benefícios ambientais sociais e 

econômicos à sociedade. A proposta de unir dados ambientais, sociais e econômicos para 

otimização de uso energético favorecerá uma gestão mais adequada nas plantas de aterro 

sanitário, bem como a redução dos custos para implementação de novas valas, diversificação 

energética para estado de Santa Catarina e favorecimento das qualidades ambiental, social e 

econômica. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as condições de geração de energia com a utilização do biogás proveniente 

das plantas dos aterros sanitários do estado de Santa Catarina com o auxílio de Lógica Fuzzy. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as percepções dos atores, relacionados as plantas dos aterros sanitários 

de Santa Catarina, sobre a sua atual situação e o seu potencial instalado para 

produção de biogás; 

b) Definir parâmetros técnicos sustentáveis que correlacionem a realidade de cada 

localidade estudada com o perfil produtivo de biogás; 
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c) Utilizar a Lógica Fuzzy, associada aos parâmetros técnicos definidos, para criar um 

panorama do potencial de geração de energia das plantas de aterros sanitários do 

Estado de Santa Catarina; 

d) Elaborar mapa temático que represente o potencial de geração de energia através do 

biogás no Estado de Santa Catarina. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um dos principais problemas ambientais a ser 

enfrentado pelo poder público, visto que requer planejamento e gerenciamento diferenciado 

para a realidade de cada região. Estes, por sua vez, quando coletados ou dispostos 

inadequadamente, trazem significativos impactos à saúde e elevada degradação ambiental. No 

entanto, podem-se amenizar os resultados negativos desses resíduos com a produção de energia 

a partir do biogás (VOJNOVIC, 2014). Dessa forma, torna-se necessário o uso de ferramentas 

capazes de identificar a sustentabilidade dos sistemas de gestão adotados pelos municípios e 

estados, de forma a identificar seus pontos fortes e fracos. Diante desse cenário, faz-se 

necessário o aprimoramento de fermentas e tecnologias para que a gestão da planta de aterro 

sanitário seja eficaz, garantindo a qualidade ambiental e social da localidade e região onde as 

plantas de aterros sanitários são implementadas.  

A proposta deste estudo vislumbra a utilização de ferramentas computacionais aliadas 

ao conhecimento humano para melhor gestão das plantas de aterro sanitários do estado de Santa 

Catarina, provendo ainda a alusão de utilização do biogás gerado nestas plantas de aterro 

sanitários, oportunizando a diversificação energética e vislumbrando o desenvolvimento 

sustentável baseado nos preceitos da Agenda 2030, um acordo aderido por 193 líderes mundiais 

em 2015, na Cúpula das Nações Unidas, em Nova York, com o intuito de “acabar com a 

pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e 

enfrentar as mudanças climáticas”, fomentando o uso da energia limpa e sustentável, buscando 

não somente a acessibilidade, redução dos preços, mas, especialmente, a cooperação entre as 

nações para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, promovendo o 

investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa buscando a 

equidade socioambiental principalmente em países em desenvolvimento. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão geral sobre resíduos sólidos, bem como a 

geração de biogás e as possibilidades do seu aproveitamento. 

 

2.1 RESÍDUOS URBANOS NO BRASIL 

 

O crescente processo de urbanização em países em desenvolvimento propiciou o 

aumento populacional e a industrialização. Neste processo de expansão, ocorreram mudanças 

profundas no comportamento das populações com o aumento de consumo de insumos 

renováveis e não renováveis, o que pode ocasionar grande impacto negativo ao meio ambiente 

se os sistemas de gestão de políticas sustentáveis não forem bem conduzidos, originando 

diversos problemas ambientais. A disposição de resíduos sólidos de forma inadequada é um 

dos mais graves, pois pode ser um vetor de doenças para a população, além de contaminar o 

solo, a água e a atmosfera (MMA, 2017). 

A preocupação com os resíduos sólidos vem sendo discutida há décadas, e a busca por 

soluções na área refletem em elevados custos socioeconômicos e ambientais. O volume de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vem crescendo com o passar dos anos em um ritmo 

extremamente elevado, devido ao aumento de consumo de produtos industrializados e da 

abundância do uso de descartáveis pela sociedade. Dessa forma, os RSU são atualmente um 

dos maiores problemas no Brasil e do Mundo (MMA, 2017). Por longos períodos a única 

solução era o depósito de RSU ao longo das encostas, bermas, depressões naturais ou artificiais, 

ou ainda era realizada a sua queima, afim de reduzir o volume e contribuir para o 

desaparecimento deste (GOETTEN et al., 2019). 

Com a homologação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), estas 

práticas estão proibidas, pois existem tecnologias sustentáveis para a melhor disposição final 

dos resíduos sólidos. Estas tecnologias devem ser aplicadas na gestão deste problema ambiental, 

buscando a não geração ou, pelo menos, a redução de resíduos, a diminuição de descarte, uma 

disposição final adequada, bem como a valoração energética destes. A Figura 1 mostra a cadeia 

lógica do processo de se repensar a geração dos resíduos sólidos. 
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Figura 1 – Etapas para reduzir a geração de resíduos sólidos 

 
Fonte: Silva (2017, p. 418). 

 

Para que ocorra a gestão adequado dos resíduos sólidos é necessário conhecer sua 

tipologia (classificação). A norma NBR 10004:2004 (ABNT, 2004) indica a classificação dos 

resíduos sólidos que é apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Classificação dos Resíduos Sólidos de acordo com a norma da NBR 10004/2004 

 
Fonte: ABNT (2004, p. 4). 

 

Para classificar um resíduo sólido é necessário identificar a fonte de geradora, pois estes 

resíduos sólidos podem variar bastante suas características físicas, químicas e biológicas 

dependendo da sua fonte de geração (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Classificação dos resíduos sólidos quanto a sua origem 

Origem Descrição 
Resíduos Domiciliares Originários de atividades domésticas em residências urbanas. 

Resíduos De Limpeza Urbana 
Originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 
outros serviços de limpeza urbana. 

Resíduos Sólidos Urbanos Englobados com resíduos domiciliares e de limpeza urbana. 

Resíduos de Estabelecimentos 
Comerciais e Prestadores De Serviços 

Gerados nessas atividades, exceto os resíduos de limpeza urbana, de 
serviços públicos de saneamento, de serviços de saúde, da construção 
civil, de serviços de transportes. 

Resíduos dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico: 

Gerados nessas atividades, exceto os resíduos sólidos urbanos. 

Resíduos Industriais: Gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 

Resíduos de Serviços de Saúde 
Gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento 
ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS. 

Resíduos da Construção Civil 
Gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras 
de construção civis incluídas os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis. 

Resíduos Agrossilvopastoris 
Gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 
relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

Resíduos de Serviços de Transportes 
Originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

Resíduos de Mineração: 
Gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de 
minérios. 
Fonte: Kons (2017, p. 23). 

 

Após a classificação dos resíduos sólidos, os mesmos recebem o tratamento adequado 

sendo encaminhados para tratamento final/ disposição final. No caso dos RSU são dispostos 

em aterro sanitários. Pereira (2017) descreve que o aterro sanitário é a forma de disposição final 

de RSU no solo por meio do seu confinamento em camadas cobertas com terra, atendendo às 

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

minimizando os impactos ambientais. Desta forma, é possível realizar o tratamento de toda a 

energia liberada em forma de sólidos, gases e líquidos. Os principais gases oriundos da 

decomposição da matéria orgânica contida nos RSU são: o amoníaco (NH3), o dióxido de 

carbono (CO2), o monóxido de carbono (CO), hidrogênio (H2), sulfeto de hidrogênio (H2S), 

metano (CH4), nitrogênio (N2) e oxigênio (O2). O processo de decomposição anaeróbio dos 

componentes biodegradáveis dos resíduos orgânicos são o metano e o dióxido de carbono 

(GARCEZ, 2009). O biogás é um gás formado a partir da degradação anaeróbia de resíduos 

orgânicos e composto por uma mistura de gases, como metano, gás carbônico, e em menor 

quantidade, hidrogênio, nitrogênio, gás sulfídrico, monóxido de carbono, amônia, oxigênio e 

aminas voláteis. Dependendo da eficiência do processo e da tecnologia de polimento, o biogás 

chega a conter entre 40% e 80% de metano (SCARLAT; DALLEMAND; FAHL, 2018). 

Nesse contexto, é de suma importância avaliar a viabilidade econômica e ambiental do 

aproveitamento energético do biogás dos aterros sanitários do estado de Santa Catarina, pois 
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além de favorecer a gestão adequada dos RSU, possibilita a criação de uma nova matriz de 

geração energética para estado. 

 

2.2 BIOMASSA/ BIOGÁS 

 

Já parou para pensar que tudo que é orgânico se decompõe? Pensou para onde vão esses 

nutrientes e essa energia que se dissipa? Pensando desta maneira quanta biomassa existe em 

nosso planeta? Estes questionamentos podem dar a ideia do potencial que se desperdiça, 

diariamente, de nutrientes e de fonte de energia. Pode-se utilizar a biomassa para geração de 

biogás dos seguintes resíduos ou insumos: estrume animal, resíduos de culturas, resíduos 

orgânicos da produção de leite, de indústrias de alimentos e agroindústrias, lamas de depuração, 

fração orgânica dos resíduos sólidos municipais, desperdícios orgânicos domésticos, de 

restaurantes e lanchonetes, resíduos de indústrias de pesca, álcool de indústrias de cervejaria e 

açúcar, todos os tipos de resíduos agrícolas, culturas danificadas, inadequadas para a 

alimentação (AL SEADI et al., 2008). A Tabela 1 demonstra o quanto se perde em geração de 

energia de aproveitamento de nutrientes por tipologia 

 

Tabela 1 – Produção de Biogás por tipo de resíduo 

Resíduo 
Média de produção de biogás 

(m3.t-1 de resíduo tratado) 
Referência 

Fração orgânica resíduos sólidos/ 
Resíduos alimentares 

130 m3 Chesshire (2006); Axpo 
Kompogas (2012); Nordberg 

(2003); Monnet (2003); Birkmose 
(200); Practically Green (2013); 

Kottner (2004) 

Dejetos bovinocultura 23 m3 

Dejetos suinocultura 20 m3 

Dejetos avicultura 93 m3 

Resíduos de Matadouro 79 m3 

Fonte: Matiello (2017, p. 29). 

 

Entretanto quando se aborda em biomassa para fins energéticos, esta deve ser 

classificada em três categorias: florestal, agrícola e rejeitos urbanos. De acordo com Cardoso 

(2012): 

a) A biomassa agrícola é oriunda dos processos que resultam em produtos e 

subprodutos provenientes das plantações não florestais, proveniente de colheitas 

anuais ou perenes, cujas culturas são segregadas de acordo com as propriedades de 

teores de amido, celulose, carboidratos e lipídios, em função da rota tecnológica a 

que se destina. As culturas agroenergéticas possuem suas rotas tecnológicas de 

transformações biológicas e físico-químicas, como fermentação, hidrólise e 
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esterificação, empregadas para a produção de combustíveis líquidos, como o etanol, 

o biodiesel e óleos vegetais diversos. Pode-se citar as seguintes culturas: a cana de 

açúcar, o milho, o trigo, a beterraba, a soja, o amendoim, o girassol, a mamona e o 

dendê; 

b) A biomassa energética florestal e formada por produtos e subprodutos dos recursos 

florestais ou seja a biomassa lenhosa, produzida de forma sustentável a partir de 

florestas cultivadas ou de florestas nativas, obtida por desflorestamento de floresta 

nativa para abertura de áreas para agropecuária, ou ainda originada em atividades 

que processam ou utilizam a madeira para fins não energéticos, destacando-se a 

indústria de papel e celulose, indústria moveleira, serrarias, etc. Seu aproveitamento 

energético no uso final se realiza, principalmente, através das rotas tecnológicas de 

transformação termoquímica mais simples, como combustão direta e carbonização, 

mas rotas mais complexas também são empregadas para a produção de combustíveis 

líquidos e gasosos, como metanol, etanol, gases de síntese, licor negro (ANEEL, 

2007); 

c) A biomassa dos rejeitos urbanos pode ser proveniente de resíduos sólidos e líquidos 

urbanos (esgotamento sanitário). Os resíduos sólidos são uma mistura heterogênea 

de metais, plásticos, vidro, resíduos celulósicos e vegetais, e matéria orgânica 

(BACHMANN; GROPP; EICHLER-LÖBERMANN, 2014). As rotas tecnológicas 

de seu aproveitamento energético são: a combustão direta, a gaseificação, pela via 

termoquímica após a separação dos materiais recicláveis, e a digestão anaeróbica na 

produção de biogás pela via biológica. O esgoto urbano possui matéria orgânica 

residual diluída, cujo tratamento é uma imposição sanitária, que através da rota 

tecnológica de digestão anaeróbica encontra aplicação energética. Nesta categoria 

estão presentes os subprodutos das atividades agroindustriais e da produção animal, 

no qual o Brasil tem um crescimento exponencial, já que possui uma expressiva 

quantidade de subprodutos resultantes das atividades agroindustriais e da produção 

animal. Resíduos de origem animal possuem potencial energético relevante, que 

varia segundo a rota tecnológica empregada, que pode variar desde a transformação 

termoquímica, com combustão direta, pirólise ou gaseificação, passando pelas 

transformações biológicas e físico-químicas, incluindo a digestão anaeróbica (AWE 

et al., 2017). 

O biogás é um dos produtos gerados da decomposição anaeróbia da matéria orgânica 

presente nos resíduos sólidos (urbanos e/ou rurais), e é constituído por uma mistura de 40 a 
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60% de gás metano (CH4) e o restante predominantemente de dióxido de carbono (CO2), 

podendo possuir um terço de outros gases, como: H2S, O2, NH3 (MMA, 2017). 

Quando o biogás é purificado, ou seja, constituído apenas por metano, pode ser utilizado 

para geração de energia. Para que a sua utilização como fonte de energia oriundo dos resíduos 

urbanos ocorra, necessita-se saber como este processo funciona, o que será descrito na 

sequência (BAUER et al., 2013). 

Apesar de ainda ser muito desperdiçado como fonte de energia, percebe-se um fluxo 

crescente em relação ao aproveitamento destes resíduos/ insumos com intuito de geração de 

energia no Brasil. A Figura 3 ilustra o aproveitamento de biogás como fonte de energia para os 

anos de 2016 e 2019. 

 

Figura 3 – Aproveitamento de biogás como fonte de energia para os anos de 2016 e 2019 

 
Fonte: EPE (2017), CIBIOGÁS (2020, p. 8). 

 

Conforme percebe-se na Figura 3, percebe-se não somente o aumento de um número 

abruto em novas unidades de geração de Biogás, mas também um aumento de extensão 

territorial de uso desta fonte alternativa e sustentável de energia. Ao observar o mapa pode-se 

perceber que o estado que obteve o maior desenvolvimento energético foi Minas Gerais, se 

destacando com 196 plantas, o que equivale a 38% do total de unidades em operação, seguida 
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do estado de Paraná com 110 plantas (21%), e São Paulo com 44 plantas (8,4%), no entanto, 

suas plantas lideram com o maior volume de produção de biogás, concentrando 35,3% do 

volume total produzido no país, seguido pelo Rio de Janeiro com 14,6%. 

De acordo com ABIOGÁS (2018) e a avaliação da Figura 4 pode-se observar um 

aumento expressivo de plantas e, consequentemente, do volume de biogás produzido nos 

últimos anos. De 2014 para 2015 o crescimento foi de 65% no volume de biogás. Já entre 2015 

a 2018 o crescimento médio do volume de biogás produzido com fins energéticos foi de 

13% a.a. De 2018 para 2019, o índice de crescimento voltou a aumentar, atingindo 36% a.a. 

Estes dados evidenciam uma expansão da cadeia do biogás no país, embora ela ainda esteja em 

seu estágio inicial de desenvolvimento (BUDZIANOWSKI, 2019). 

 

Figura 4 – Quantidade de plantas e volume de biogás produzido nas plantas em operação no 

Brasil entre 2003 e 2019 

 
Fonte: CIBIOGÁS (2020, p. 10). 

 

ABIOGÁS (2018) afirma que a produção de biogás, considerando os resíduos dos 

setores Sucroenergético, Agropecuário e Saneamento, é da ordem de 82 bilhões de metros 

cúbicos por ano, sendo possível utilizar esse recurso em geração de energia elétrica, térmica e 

abastecimento de frotas veiculares, respeitando a característica do gás gerado e por meio de 

tecnologias de purificação. De acordo com a Figura 5 pode-se distribuir parcialmente a 

produção de biogás no país, de acordo com a fonte de Biomassa. 
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Figura 5 – Potencial Brasileiro de Biogás 

 
Fonte: ABIOGÁS (2018, p. 40). 

 

2.2.1 Degradação dos resíduos sólidos urbanos e formação do Biogás 

 

Os resíduos depositados em aterros sanitários sofrem decomposição na forma aeróbia, 

enquanto há presença de oxigênio, e após a cessão de ar ocorre a decomposição anaeróbia. Os 

produtos da decomposição aeróbia são dióxido de carbono, água, nitratos e nitritos, enquanto 

os produtos da decomposição anaeróbia constituem-se de metano, dióxido de carbono, água, 

ácidos orgânicos, nitrogênio, amônia, sais de ferro e manganês e sulfato de hidrogênio (DIAS 

2009). No metabolismo aeróbio, os principais microrganismos são as bactérias, as leveduras e 

os fungos, já no metabolismo anaeróbio, os principais microrganismos são as bactérias 

(CASTILHOS JR et al., 2003). 

Segundo Brito Filho (2005), a decomposição dos RSU está diretamente ligada a 

produção de gás dentro do aterro sanitário. Portanto, a decomposição RSU ou a produção de 

gás, pode-se ser compreendida melhor quando dividida em 5 fases, ajuste inicial, transição, 

formação ácida, fermentação do metano, e maturação. (BRITO FILHO, 2005; REICHERT, 

2007; DIAS, 2009; MACIEL, 2009; MALANCONI; CABRAL, 2012). 

 

2.2.1.1 Fase de ajuste inicial (I) 

Os resíduos, ao serem depositados no aterro sanitário, trazem consigo o O2 e a 

degradação ocorre em condições aeróbias. O solo depositado na cobertura diária e final é 

principal fonte de bactérias e é nesta fase que as bactérias começam a se adaptar ao ambiente 

da vala do aterro. Os microrganismos aeróbios começam a degradar os resíduos, produzindo 

água, dióxido de carbono, ácidos orgânicos, e minerais inorgânicos. Nesta fase a temperatura 

oscila de 30 ºC a 70 ºC, o pH fica acima de 7,0, durando apenas alguns dias (BRITO FILHO, 

2005; DIAS, 2009; MACIEL, 2009). 
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2.2.1.2 Fase de transição (II) 

Nesta fase, o oxigênio contido no aterro sanitário começa a se esgotar e o ambiente 

começa a mudar de aeróbio para anaeróbio, pois, a quantidade de O2 aprisionada é limitada. 

Condições redutoras começam a se estabelecer e ocorre a troca dos aceptores de elétrons do 

oxigênio para os nitratos e sulfatos. Na parte final desta fase, a concentração de O2 e N2 já é 

bem reduzida, a produção de CO2 é significativamente acelerada e inicia-se uma curta fase de 

H2. A fase tem uma duração de 1 a 6 meses (BRITO FILHO, 2005; MACIEL, 2009). 

 

2.2.1.3 Fase de formação ácida (III) 

O resíduo é degradado anaerobicamente. A perda é por hidrólise, na qual moléculas 

orgânicas maiores são convertidas em menores, e moléculas solúveis e hidrogênio são 

produzidas. As bactérias acidogênicas convertem então os compostos hidrolisados em Ácidos 

Orgânicos Voláteis (AOVs). O pH é neutro agora, devido à grande presença de ácidos os 

valores variam entre 5,0 e 6,0 afetando, dessa forma, a solubilidade de metais e de nutrientes 

(fosforo/nitrogênio) que tendem a dissolver o lixiviado. A Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e condutividade tendem a aumentar 

significativamente. A temperatura permanece em torno de 37 ºC (BRITO FILHO, 2005; DIAS, 

2009; MACIEL, 2009). 

 

2.2.1.4 Fase de fermentação do metano (IV) 

Nesta fase, os microrganismos estritamente anaeróbios, denominados metanogênicos, 

convertem ácido acético e gás hidrogênio em CH4 e CO2. A produção de ácidos e a fermentação 

do metano ocorrem durante esta fase, contudo a fermentação do metano é predominante. As 

taxas mais altas de geração de biogás ocorrem durante esta fase, concentrações de CH4 e CO2, 

atingem, respectivamente, valores na faixa de 50%-70% e 30%-50% do volume de biogás 

produzido. Devido ao aumento da faixa do pH (6,8 a 8,0) as concentrações de DBO, DQO e o 

valor da condutividade do lixiviado são reduzidos (ALCÂNTARA, 2007; BRITO FILHO, 

2005; MALANCONI; CABRAL, 2012). 

 

2.2.1.5 Fase de maturação (V) 

É última fase do processo de degradação. Devido à escassez de nutrientes ocorre então 

a redução da atividade biológica, pois, todo material já foi convertido em CH4 e CO2 durante a 

fase metanogênica. Dessa forma, os compostos orgânicos de rápida e média degradação já 

foram convertidos em biogás ou retirados do meio junto com o lixiviado, restando, apenas, 
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materiais de degradação lenta e inertes (ALCÂNTARA, 2007; MALANCONI; CABRAL, 

2012; SANTOS, 2011). 

 

2.2.2 Composição do Biogás 

 

Como visto anteriormente, o processo de decomposição dos RSU ocorre pela ação de 

microrganismos que transformam a matéria orgânica em um gás conhecido atualmente no 

Brasil como Biogás. 

Segundo Borba (2006), os gases presentes nos aterros sanitários são o metano (CH4), 

dióxido de carbono (CO2), amônia (NH3), hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), nitrogênio (N2) 

e oxigênio (O2). De acordo com os autores a Tabela 2 demonstra a distribuição percentual dos 

principais componentes do gás de aterro sanitário. 

 

Tabela 2 – Composição Típica do Gás de Aterros de RSU 

Composição 
% Volume 

Tchobanoglous, 
Theisen e Vinil (1993) 

Qian, Koerner e Gray 
(2002) 

McBean, Rovers e 
Farquar (1995) 

Metano 45-60 45 – 58 50 -70 
Dióxido de Carbono 40-60 35 – 45 30 -50 

Nitrogênio 2-5 < 1 – 20 - 
Oxigênio 0,1-1,0 < 1 – 5 - 

Enxofre, Mercaptanos, 
etc 

0-1,0 - 0,1 -1 

Amônia 0-1,0 - - 
Hidrogênio 0-0,2 < 1 – 5 < 5 

Monóxido de Carbono 0-0,2 - - 
Gases em Menor 

Concentração 
0,01-0,6 < 1 -3 - 

Fonte: Adaptado de Dias (2009). 

 

A Tabela 2 apresenta uma média de valores obtidos por diversos estudos, portanto a 

produção exata do percentual de gases variará de acordo com as características e idade de cada 

aterro sanitário. As informações contidas neste tópico serão de extrema importância para 

alimentação de dados para o uso do software, que se apoia no princípio da Lógica Fuzzy. 

 

2.2.3 Produção do Biogás 

 

Conforme Karlsson et al. (2014), a formação do biogás é um processo que não ocorre 

apenas em aterros sanitários, mas também, em pântanos, mangues, lagos e rios, e é uma parte 
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importante e natural do ciclo biogeoquímico do carbono. Diante de todos os gases que 

compõem o biogás, o mais importante, segundo uma visão ambiental e comercial, é o CH4. 

Castilhos Jr (2003), afirma que as principais fontes de emissão de CH4 são: a extração 

e transporte de carvão mineral, o gás natural, a indústria petroquímica, a criação de gado (devido 

à fermentação entérica dos ruminantes), as bactérias presentes nos pântanos e arrozais, a queima 

de biomassa, a decomposição de resíduos orgânicos em aterros, o tratamento de esgoto e os 

dejetos de animais. Estima-se que 8% emissão de CH4 são procedentes de aterros sanitários 

(aterros controlados). Para avaliar o potencial de produção do biogás é necessário saber a sua 

composição e as características e propriedades dos gases contidos no aterro sanitário. 

Conforme Kinas (2013) a produção de biogás varia de acordo com a característica e 

condições climáticas de cada aterro sanitário. Além disso, o volume do biogás produzido 

também varia durante todo o tempo de decomposição dos RSU, pois, como visto anteriormente, 

depende da quantidade de matéria orgânica disposta no aterro sanitário. 

 

2.2.4 Fatores interferentes na geração do biogás 

 

Para Dias (2009) e Filho Brito (2005) os principais fatores são composição, umidade, 

temperatura, pH, disponibilidade de bactérias e nutrientes e presença de agentes inibidores na 

célula. 

 

2.2.4.1 Composição do resíduo 

A maior parte dos RSU que são gerados pela população e destinados ao aterro sanitário 

são de fácil decomposição, ou seja, são biodegradáveis. Porém fatores sociais podem interferir 

em sua composição. De acordo com ABRELPE (2017), cada região do pais possui uma 

característica especifica em sua geração de resíduos, que por sua vez pode ser explicada por 

fatores sociais tais como: cultura regional, valor econômico regional, valor econômico per 

capita e sistema econômico de produção (ANDRADE; MEDEIROS; LISBOA. 2016). Na 

Tabela 3 pode ser observada uma média da composição dos RSU gerados no Brasil. 
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Tabela 3 – Composição dos Resíduos Urbanos no Brasil 

Material Coletado Participação (%) Quantidade (t/ano) 
Metais 2,9 1.640.294 
Papel Papelão e TetraPak 13,1 7.409.603 
Plásticos 13,5 7.635.851 
Vidro 2,4 1.357.484 
Matéria Orgânica 51,4 29.072.794 
Outros 16,7 9.445.830 
TOTAL 100,0 56.561.856 

Fonte: Abrelpe (2017, p. 21). 

 

O estado de Santa Catarina possui uma média de material coletado próxima à média 

nacional, como pode-se observar na Tabela 4. A representatividade da geração de resíduos 

urbanos do estado de Santa Catarina é atraente para a implementação de usos de tecnologias 

alternativas de geração de energia como a de biogás, pois possuem valores importantes de carga 

orgânica valores acima de 20% (KARLSSON, 2014). 

 

Tabela 4 – Comparação entre a participação dos principais RSUs do estado de SC e do Brasil 

Material Coletado Participação Brasil(%) Participação SC (%) 
Metais 2,9 2,6 
Papel Papelão e TetraPak 13,1 12,0 
Plásticos 13,5 15,0 
Vidro 2,4 3,4 
Matéria Orgânica 51,4 37,0 
Outros 16,7 30,0 
TOTAL 100,0 100,0 

Fonte: Abrelpe (2017, p. 21). 

 

A necessidade de se conhecer a composição do RSU a ser transformado em energia dar-

se-á por um simples motivo: o processo é basicamente biológico pois está relacionada a 

transformação de energia contida nestes resíduos, o que, por sua vez, irão gerar mais ou menos 

biogás na planta de aterro. Este processo de decomposição ocorre naturalmente nas plantas de 

aterros sanitários, pois o material perde energia e se transforma ou em gás ou em chorume, 

resíduos finais que devem ser tratados antes de dispendidos para o ambiente. A capacidade de 

se controlar a entrada de substrato e as demais características que ainda serão mostradas no 

decorrer deste trabalho irão favorecer, ou não, a geração de biogás para a planta e assim garantir, 

ou não, o seu aproveitamento como fonte alternativa de energia. 

 

2.2.4.2 Umidade de constituição do resíduo 

De acordo com Brito Filho (2005), depois da composição dos resíduos, o teor de 

umidade é o fator mais significante para a produção de biogás no aterro sanitário. Quanto maior 
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o teor de umidade, maior é a produção de biogás e na medida que o tempo passa, o teor de 

umidade muda. Dias (2009) afirma que para valores altos de umidade, entre 60 a 90%, pode 

ocorrer o aumento da geração de biogás. 

 

2.2.4.3 Idade do resíduo 

A geração de CH4 no aterro sanitário possui duas variáveis dependentes do tempo: 

tempo de atraso e tempo de conversão. O tempo de atraso (retardo) é o período que vai da 

disposição dos resíduos até o início da geração do metano (início da Fase III). Tempo de 

conversão é o período que vai da disposição dos resíduos até o final da geração do metano (final 

da Fase V) (BRITO FILHO, 2009; DIAS, 2009; MATOS et al., 2017). 

 

2.2.4.4 pH 

O pH é um fator de importância para a operação do sistema de digestão anaeróbia, pois 

o mesmo pode afetar o funcionamento do sistema, alterando a carga dos centros ativos das 

enzimas e alterando a sua estrutura, o que pode aumentar ou reduzir sua toxicidade (LORA; 

VENTURINI, 2012). Além disso a faixa de pH atua diretamente na concentração de ácidos 

orgânicos e nas relações de equilíbrio do CO2 no meio. Esses ácidos voláteis são resultado do 

equilíbrio ou desequilíbrio das populações de microrganismos e alcalinidade total do sistema. 

Portanto, desequilíbrios causam acúmulo de ácidos voláteis, que por sua vez, causam queda de 

pH no meio. Brito Filho (2005), afirma que a faixa de pH ótimo para a maioria das bactérias 

anaeróbias é 6,7 a 7,5 ou próximo do neutro. Dessa forma, quando as metanogênises se 

encontram nessa faixa ótima, a produção de metano é maximizada. Fora da faixa ótima – um 

pH abaixo de 6 ou acima de 8 – a produção de metano fica estritamente limitada (BRITO 

FILHO, 2005). 

 

2.2.4.5 Temperatura 

A influência da temperatura se dá em zonas de menor profundidade, devido à influência 

da temperatura do ar ambiente (DIAS, 2009). O autor ressalta que a uma profundidade de 15 

metros, a temperatura pode alcançar 70 ºC, portanto, não há mais interferência da temperatura 

do ar. Já abaixo de 15 ºC propiciam severas limitações para a atividade metanogênica. Portanto, 

a temperatura ótima para geração de metano é entre 30 a 40 ºC. Já as temperaturas do biogás 

de aterros sanitários encontram-se na faixa entre 30 a 60 ºC. Para (KARLSSON et al., 2014), a 

variação da temperatura acima ou abaixo desta faixa, pode acarretar a inibição dos 
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microrganismos, podendo levar até mesmo a danos irreversíveis, como a suspensão completa 

da produção do gás. 

 

2.2.5 Utilização do Biogás 

 

O biogás pode ser aproveitado em quase todas as aplicações desenvolvidas para o gás 

natural. Contudo, para algumas aplicações o biogás deve ser tratado. O CH4 é considerado o 

componente de maior valor no biogás, e quando a concentração de CH4 é maior de 95%, o 

biogás passa a ser chamado de biometano. O biogás é um conjunto de gases que possui poucas 

possibilidades de uso em sua forma natural, dessa forma, para sua utilização é preciso separar 

seus componentes (SILVA et al., 2017). 

Conforme Zanette (2009), o biogás é mais utilizado em aquecimento e geração de 

eletricidade, porém, atualmente o biogás vem sendo utilizado também como combustível e 

introduzido na rede de gás natural. 

Nos países em desenvolvimento, o biogás é utilizado geralmente em pequena escala, 

por exemplo, em iluminação, fogões convencionais a gás e lamparinas. Na área industrial o 

biogás é utilizado para a produção de vapor. A utilização de caldeiras é uma tecnologia bem 

estabelecida e confiável, e os padrões e restrições de qualidades são poucos (ZANETTE, 2009). 

Para a geração de eletricidade, a utilização de biogás em sistemas de combustão interna 

é uma tecnologia bem estabelecida e extremamente confiável. Milhares de equipamentos são 

operados em estações de tratamento de efluentes, aterros e plantas de biogás (IEA, 2005). 

O biogás também pode ser purificado para atingir as especificações do gás natural e ser 

utilizado nos veículos que utilizam o gás natural veicular (ZANETTE, 2009). O biogás pode 

ser inserido e distribuído na rede de gás natural, pois, o biogás assim como o gás natural é 

composto principalmente de CH4 (GIRAÇOL et al., 2011). 

Independentemente do uso final do biogás produzido no aterro, é preciso projetar um 

sistema padrão de coleta e tratamento do biogás: poços de coleta, sistema de condução, 

tratamento e reaproveitamento do biogás (WANG; WANG; LUO, 2011). 

 

2.2.6 Tratamento polimento do biogás 

 

Antes de utilizar o biogás para geração de energia é necessário que o mesmo, passe por 

um tratamento. Maciel (2009), afirma que tal processo é de fundamental importância para 

aumentar o poder calorífico do biogás, evitar perdas na eficiência global do sistema e minimizar 
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o desgaste dos equipamentos. Coelho et al. (2018) afirmam ser de suma importância uma vez 

que estes tratamentos buscam ajustar as concentrações dos diversos componentes aos valores 

exigidos pelos dispositivos legais que regulam a qualidade do biometano. 

Zanette (2009), afirma que devesse observar os principais motivos para o tratamento do 

biogás:  

a) Atender as especificações necessárias para cada aplicação (geradores, caldeiras, 

veículos); 

b) Aumentar o poder calorífico do gás; 

c) Padronizar o gás produzido. 

A escolha do melhor processo de enriquecimento é variável, pois depende das condições 

de cada planta ou seja: da composição do biogás bruto; requerimentos ou legislação para o 

biometano; custos e disponibilidade de equipamentos e de matéria-prima; preço da energia 

elétrica e de venda do biometano; entre outros fatores (YAMAN et al., 2004). Conforme FNR 

(2010), não há uma tecnologia principal para o enriquecimento do biogás, pois cada planta 

necessita ser analisada em particular pois cada planta é única. 

Para o uso do biogás é necessário que as propriedades do gás estejam de acordo com as 

exigências de seu uso. Essas propriedades podem ser atingidas por meio de processos físicos, 

químicos ou físico-químicos, conforme apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Processos de polimento do biogás 

Processo Princípio Físico/Químico 
Processo 
Típico 

Produto 
Final 

Processo 
Úmido 

Lavagem física 
Absorção em líquido de lavagem 

apropriado: Desorção através de troca 
de pressão/temperatura 

Rectisol® 
Gás rico em 

H2S 

Lavagem 
químico-física 

Ligação do H2S por meio de reação 
com solução lavadora alcalina. 

Desorção térmica 
Sulfinol® 

Gás rico em 
H2S 

Lavagem 
química 

neutralizadora 

Remoção do H2S por meio de 
neutralização (sulfeto, sulfeto de 

hidrogênio), com uso de lavagem por 
solução alcalina. Regeneração por 
meio de aquecimento e stripping 

Carbonato de 
potássio 

Gás rico em 
H2S 

Lavação 
química 

oxidativa 

Remoção de H2S por meio de 
oxidação para enxofre elementar, em 

presença de de transportadores de 
oxigênio adequados. 

Processo de 
Stretford 

Enxofre 

Processo Seco 

Adsorção 
Adsorção de H2S a partir de gases 

sem presença de oxigênio, em carvão 
ativado ou peneira molecular. 

Peneira 
Molecular 

Gás rico em 
H2S 

Adsorção com 
reação química 

Conversão química por meio de óxido 
de zinco 

Dessulfurização 
com óxido de 
zinco (ZnO) 

Sulfeto de 
Zinco (ZnS) 

Adsorção com 
reação química 

e oxidação 

Conversão de H2S em sulfeto de ferro 
(Fe2S3) por meio de massas contendo 
ferro. Regeneração do Fe2S3 por meio 

de oxidação em óxido de ferro e 
enxofre elementar 

Material 
contendo ferro 

Enxofre e 
Sulfato de 

Ferro 

Catálise 
adsorptiva 

Oxidação do H2S - em presença de 
oxigênio - para enxofre, sob a 

influência catalítica do carvão ativado 
Dessulfurização 

com uso de 
carvão ativado 

Enxofre 
Regeneração por meio de extração ou 

desorção 

Processo de 
Membrana 

Processo de 
separação por 

membrana 

Passagem de gás através de 
membrana com diferentes taxa de 

difusão 
- 

Gás rico em 
H2S e CO2 

Absorção por 
membrana a 

baixa pressão 

Combinação de processos de difusão 
e absorção em membranas 

- 
Gás rico em 
H2S e CO2 

Processos 
Biológicos 

Dessulfurização 
biológica 

Conversão do H2S em enxofre por 
meio de microorganismos 

BIO-Sulfex Enxofre 

Fonte: Becker (2013, p. 38). 

 

2.2.6.1 Adsorção com Modulação de Pressão 

Nesse processo de purificação por adsorção e modulação de pressão, a separação dos 

componentes indesejáveis do biogás ocorre por meio da adsorção das substâncias pela 

superfície de sólidos como carvão ativado, zeólitos e peneiras moleculares de carbono (BEIL; 

BEYRICH, 2015). O processo consiste basicamente na instalação de reatores em série, na linha 

do biogás em forma de coluna, que operam em etapas diferentes, funcionando da seguinte 

maneira: adsorção, despressurização, dessorção e pressurização (Figura 6). A adsorção dos 

contaminantes ocorre sob pressão e a dessorção ocorre pela despressurização, permitindo a 
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remoção dos contaminantes e a regeneração do adsorvente (RYCKEBOSCH; DROUILLON; 

VERVAEREN, 2011). Como uma das desvantagens deste sistema pode-se mencionar a rápida 

saturação dos meios de adsorção devido biogás possuir grande concentração de água. Outra 

desvantagem é acumulação de sulfeto férrico, o custo elevado do sistema e dificuldades de 

operação e manutenção, os quais exigem regeneração ou troca frequente dos materiais 

adsorventes (VALENTE, 2015). 

 

Figura 6 – Purificação por adsorção e modulação de pressão 

 
Fonte: ISET (2008, p 32). 

 

2.2.6.2 Absorção 

De acordo com (BEIL; BEYRICH, 2015) o processo de absorção abrange métodos 

químicos utilizando a água, reagentes e/ou solventes orgânicos, que podem ser divididos da 

seguinte maneira: 

a) Lavagem com água (water scrubbing): o dióxido de carbono é mais solúvel em água 

que o metano, particularmente em baixas temperaturas e altas pressões, que favorece 

a purificação do biogás. O processo consta em promover, durante o processo de 

lavagem, a retiradas dos contaminantes que apresentam maior solubilidade, pois 

estes são dissolvidos e retirados juntamente com a água. Este processo de 

purificação pode ser realizado de forma bastante efetiva sob alta pressão. Após a 

descompressão e a dessorção, o CO2 é liberado para a atmosfera e a água é 

regenerada. Pode-se mencionar como vantagens desta tecnologia o seu de baixo 

custo e sua alta taxa de eficiência que chega em torno de (95%); 
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b) Lavagem física com solvente orgânico (organic physical scrubbing): pode-se dizer 

que a única diferença entre este processo e da lavagem com água é a presença de 

interações físicas. Neste caso, o agente absolvente consiste em um reagente 

orgânico, como o polietileno glicol. Neste processo pode-se remover os seguintes 

contaminantes do biogás: H2S, NH3 e H2O (Figura 7); 

 

Figura 7 – Fluxograma de absorção física com solventes orgânicos 

 
Fonte: ISET (2008, p. 35). 

 

c) Lavagem química (chemical scrubbing): Esta tecnologia é similar aos outros 

descritos anteriormente, porém usa solventes baseados em aminas, como 

monoetanolamina, dietanolamina e metildietanolamina (Figura 8). Devido sua alta 

seletividade, a perda de metano é inferior a 0,1% e a concentração de metano no gás 

de saída é de, aproximadamente, 99%. Como desvantagens destas tecnologia pode-

se mencionar que o processo de regeneração da solução de lavagem, nos processos 

de lavagem química e física, precisa de energia térmica. No processo de lavagem 

com aminas, a temperatura necessária para a regeneração é de 160°C, tornando 

necessária a combustão de uma parte do biogás ou de outro combustível trazendo 

custo elevando para uso desta tecnologia (BEKKERING; BROEKHUIS; GEMERT, 

2010). 
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Figura 8 – Fluxograma de absorção química com solventes orgânicos 

 
Fonte: ISET (2008, p. 35). 

 

2.2.6.3 Membranas 

A tecnologia de membranas é um processo de purificação recente. A purificação dos 

componentes indesejáveis do biogás ocorre devido à permeabilidade diferenciada do material 

da membrana, que por sua vez é diferenciado em processos a úmido e a seco. O processo 

consiste basicamente em utilizar a força motriz da separação das misturas de gases decorrentes 

das diferenças de pressão entre os lados da membrana. O potencial de purificação é influenciado 

pela combinação dos módulos, dos fluxos das substâncias e das condições de pressão (Figura 

9). Esta tecnologia consegue remover contaminantes, como vapor de água e hidrogênio, durante 

a separação do CO2 do biometano (BAUER et al., 2013). Scholz, Melin e Wessling (2013) 

afirmam as seguintes vantagens: alta eficiência energética, baixo custo de capital; alta 

densidade de empacotamento, reduzindo o espaço físico requerido; facilidade de operação e 

manutenção; facilidade de escalonamento do processo; gás produzido já se encontra 

pressurizado para injeção na rede de gás natural (processo por permeação de gases). Como 

desvantagens pode-se mencionar a dificuldade de manter a estabilidade de operação por longo 

período e uma viabilidade econômica melhor para grandes instalações, incluindo designs mais 

avançados (BAUER et al., 2013). 
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Figura 9 - Processos de purificação por membranas 

 
Fonte: Miltner, Makaruk e Harasek (2009, p. 46). 

 

2.2.6.4 Criogenia 

Dentre todas as técnicas aqui mencionadas, a criogenia é uma técnica pouco utilizada e 

encontra-se em contínuo desenvolvimento (RYCKEBOSCH; DROUILLON; VERVAEREN, 

2011). Durante o tratamento criogênico, o biogás bruto é seco e comprimido a alta pressão sob 

condições controladas de temperatura (resfriamento), resultando na separação do CH4 (>97%) 

e na remoção do CO2 por condensação (BUDZIANOWSKI, 2016). 

Basicamente, o processo é baseado na diferença entre o ponto de congelamento do 

metano (-161 ºC) e do dióxido de carbono (-78,5 ºC). O biogás é resfriado abaixo da temperatura 

a qual o dióxido de carbono condensa. Esse processo é operado em baixas temperaturas e altas 

pressões (Figura 10). A perda de metano é de 0,1%-1% e a pureza do gás de saída é de 99%. 

Embora a tecnologia se mostre promissora pode-se mencionar como desvantagens o elevado 

custo inicial de investimento e alto consumo de energia (PIECHOTA; IGLIŃSKI; 

BUCZKOWSKI, 2013). 

 

Figura 10 – Processo de purificação por criogenia 

 
Fonte: Zhang, Tan e Gersberg (2010, p. 80). 
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2.2.6.5 Processos Biológicos 

O processo biológico consiste em incorporação de bactérias capazes de oxidar o H2S à 

sulfato (SO4) e/ou enxofre elementar (SO) na presença de oxigênio ou nitrato como aceptores 

de elétrons (PRESCOTT; KLEIN; HARLEY, 2002). 

As bactérias utilizadas para remoção de H2S são: Thiobacillus sp., Thermothrix sp. e 

Thiothrix sp. (STAINIER; INGRAHAM; PAINTER, 1986). Estas bactérias são comumente 

encontradas no ambiente e são conhecidos como quimiotróficos. Para auxiliar a multiplicação 

celular destes organismos utiliza-se CO2. A remoção fortuita do CO2 pode também ser 

beneficiada com o uso de um biofiltro (SYED et al., 2006). 

Para o polimento do biogás pode-se mencionar as seguintes tecnologias de processos 

biológico mais utilizadas (biofiltração): 

a) O biofiltro consiste em um leito fixo no qual os microrganismos utilizados no 

processo de degradação são imobilizados em um meio suporte (podendo ser carvão 

ativado, cavaco de madeira entre outros). Os gases contaminantes, por sua vez, 

passam entre os poros do meio suporte onde está presente o biofilme. O biofilme é 

formado por colônias microbianas e estas realizam a degradação das impurezas 

constantes no biogás. Este sistema pode ser dividido em duas tecnologias: aberto e 

fechado (CARRERE et al., 2016). Normalmente a tecnologia de sistema aberto 

requer uma grande área, e geralmente é instalada do lado de fora, com apenas fluxo 

ascendente de gás. Já tecnologia de sistema fechado apresenta um volume mais 

restrito e pode ter tanto fluxo ascendente como descendente de gás (GRANDO et 

al., 2017). Conforme Devinny e Ramesh (2005) os biofiltros, apresentam como 

pontos positivos os baixos custos operacionais e de capital e suas desvantagens 

incluem a deterioração do recheio ao longo do tempo, sendo menos recomendados 

para contaminantes com elevadas concentrações de contaminantes; 

b) O biopercolador é uma tecnologia que consiste em microrganismos a serem 

adsorvidos, fixos sobre os elementos de preenchimento ou sobre os suportes 

estruturados, sendo eles carvão ativado e zeolitas. Após a inoculação, o biofilme se 

desenvolve na superfície do suporte, podendo ter vários milímetros (CLOIREC; 

HUMEAU; RAMIREZ-LOPEZ, 1991). O biopercolador é similar ao biofiltro 

exceto pela solução nutritiva e a irrigação serem contínuas, o que também é uma 

desvantagem pois aumenta os custos de operação, a produção de sedimentos de lodo 

na base do biorreator, bem como o volume de águas residuais (DELHOMENIE; 
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HEITZ, 2005). Já como vantagem apresenta menores quedas de pressão e espaço 

para instalação (FORTUNY et al., 2008). 

Conforme pode-se observar, o tratamento para uso deve ser determinado com base nas 

condições específicas do projeto, até porque os custos de tratamento dependem 

consideravelmente das condições específicas encontradas nos diversos países. Deve-se 

considerar que, quanto maior o investimento no sistema de polimento do biogás, maior será sua 

rentabilidade para a planta (CHRISTY; GOPINATH; DIVYA, 2014). Por isso uma ferramenta 

de gestão que possua os dados cruzados entre benefícios econômicos, ambientais e sociais será 

de extrema importância para gestão do uso de gases oriundos da decomposição de resíduos 

sólidos urbanos. O Quadro 3 mostra uma comparação entre os métodos de purificação do 

metano. 

 

Quadro 3 – Comparação entre os métodos de purificação do metano 

Processo 
Princípios de 

ação/características 

Teor de 
CH4 

possível 
Dados 

Adsorção com 
modulação de 
pressão (PSA) 

Adsorção e dessorção 
físicas e alternadas por 
modulação de pressão 

> 97% 

Grande número de projetos realizados, exige a 
dessulfurização e secagem prévias, equipamento 
permite baixo grau de regulagem, elevado 
consumo de eletricidade, não exige calor, escape 
de metano elevado, não utiliza produtos químicos 

Lavagem com 
água sob pressão 

Absorção física com água 
como solvente: 
regeneração por redução 
da pressão 

> 98% 

Grande número de projetos realizados, exige 
dessulfurização e secagem a montante, adapta-se 
ao fluxo volumétrico de gás, elevado consumo de 
eletricidade, não exige calor, escape de metano 
elevado, não utiliza produtos químicos 

Tratamento com 
aminas 

Absorção química por 
meio de soluções aquosas 
de aminas, regeneração 
por vapor d’água 

> 99% 

Alguns projetos realizados, indicado para 
pequenos fluxos de gás, baixo consumo de 
eletricidade (processo despressurizado), exige 
muito calor, escape de metano mínimo, utiliza 
grande quantidade de solução de lavagem 

Processo de 
separação por 
membranas 

Gradiente de pressão em 
membranas porosas para 
separação de gás; ou 
velocidade de difusão de 
gases 

> 96% 

Poucos projetos realizados, exige dessulfurização 
e secagem prévia, elevado consumo elétrico, não 
exige calor, escape de metano elevado, não utiliza 
produtos químicos 

Processo 
criogênico 

Liquefação de gases por 
retificação, separação em 
temperaturas criogênicas 

> 98% 

Projeto piloto, exige dessulfurização e secagem 
prévia, grande consumo elétrico, não exige calor, 
escape de metano muito reduzido, não utiliza 
produtos químicos 

Fonte: Joppert et al. (2018, p. 132). 

 

2.2.7 Aspectos ambientais, sociais e econômicos do biogás 

 

Norton (1992, p. 12) descreve sustentabilidade como 
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[...] uma relação entre sistemas econômicos dinâmicos e sistemas ecológicos 
dinâmicos e que, no entanto, modificam-se mais lentamente, de tal forma que a vida 
humana pode continuar indefinidamente sua relação, porém os efeitos destas 
atividades humanas não podem ultrapassar os limites que ocasione a deterioração 
quanto a saúde e a integridade destes sistemas ecológicos dinâmicos. 

 

Dentro desta perspectiva pode-se realizar a seguinte contextualização conforme Pedott 

e Aguiar (2014, p. 8): 

a) A sustentabilidade econômica: é a regularização do fluxo de investimentos públicos 

e privados compatibilidade entre padrões de produção e consumo, acesso à ciência 

e tecnologia além da alocação e do manejo eficientes dos ativos naturais (IPEA, 

2010); 

b) A sustentabilidade ambiental: relaciona-se à capacidade de suporte, resiliência e 

resistência dos ecossistemas e, segundo o IPEA (2010), se correlaciona com os 

outros diversos setores da atividade humana. Sua aplicação pode ser feita em 

diversos níveis: como a adoção de fonte de energias limpas, o replantio de áreas 

degradadas, assim como a elaboração de projetos que visem áreas áridas e com 

acentuada urgência de tratamento (PIEROBON, 2007); 

c) A sustentabilidade social: visa o bem-estar da sociedade de modo igualitário a partir 

de uma distribuição mais equânime da renda e dos ativos. Pode-se usar um 

mecanismo de política pública que conduza a um padrão estável de crescimento, 

assegurando uma melhoria substancial dos direitos dos contingentes de população e 

uma redução das atuais diferenças entre os seus níveis de bem-estar (IPEA, 2010). 

Os conceitos mencionados anteriormente reforçam que o crescimento econômico e o a 

estruturação da sociedade moderna são processos que compartilham uma necessidade em 

comum: a disponibilidade de recursos naturais finitos. Dentre ele pode-se descrever: 

abastecimento adequado de energia, água, alimento, bem como a efetivação dos serviços de 

saneamento. Embora o sistema de crescimento econômico esteja em expansão contínua, com 

ele vem caminhando a preocupação com o meio ambiente, na qual instiga questões relacionadas 

com o aquecimento global, a chuva ácida e a disposição dos resíduos (SILVA et al., 2017). 

Neste contexto pode-se mencionar os seguintes benefícios ambientais, sociais e 

econômicos do reaproveitamento do biogás oriundo da disposição final de resíduos urbanos: 

a) O biogás é um indutor da destinação e tratamento adequados de efluentes e resíduos, 

reduzindo o risco de contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos (LEIP et 

al., 2015); 
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b) Para Bley (2015), o uso do biogás para geração de energia e dos resíduos da digestão 

para fertilização do solo reduz custos com a compra desses insumos em propriedades 

rurais, indústrias, aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto ou qualquer 

outro tipo de planta de biodigestão; 

c) Segundo Coimbra-Araújo et al. (2014), é um mobilizador de desenvolvimento 

regional, pois pode-se utilizar substratos provenientes de diversas atividades 

produtivas e locais, como a agropecuária, indústria, aterros sanitários e estações de 

tratamento de efluentes; 

d) A produção promove a redução da emissão de gás metano de aterros sanitários 

(PICK; DIETERICH; HEINTSCHEL, 2012). 

Observasse a relevância da utilização de energia originada da disposição final de 

resíduos urbanos, com intuito de promover o crescimento sustentável, o aumento dos ganhos 

no setor e acima de tudo mantendo um modelo baseado em aspectos de sustentabilidade 

(ALVES, 2008). 

 

2.3 LEGISLAÇÃO DO BRASIL E PAÍSES COM MAIOR USO DO BIOGÁS 

 

A utilização do biogás oriundo de resíduos urbanos ainda enfrenta vários obstáculos. 

Em muitos países, a legislação sobre a produção e utilização de biogás não é ainda muito 

específica, sendo uma tecnologia relativamente nova e não muito difundida. A União Europeia 

é um dos melhores produtores de biogás e, portanto, tem um bom quadro legislativo que pode 

ser tomado como um modelo para os países que ainda não possuem suas próprias leis sobre o 

assunto, como o Brasil (EUROPEAN COMMISSION, 2017). No Quadro 4 é compilada uma 

análise das leis, regulamentos e decretos da União Europeia 

Todos os países da União Europeia, que pretendem desenvolver a tecnologia de biogás, 

devem cumprir as diretivas europeias, criando normas que seguem os modelos estabelecidos. 

A seguir, são apresentados os casos da França, da Itália e do Brasil com relação ao uso do 

biogás. 
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Quadro 4 – Relação das leis, regulamentos e decretos da União Europeia e suas finalidades 

DIRETIVA FINALIDADE 
Diretiva 2009/28/CE: 

Promoção da utilização e produção de 
energia a partir de fontes renováveis, que 

altera e subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE 

Esta diretiva estabelece um quadro jurídico comum para a 
utilização de energia proveniente de fontes renováveis para 
limitar as emissões de gases de efeito estufa e promover o 

transporte mais limpo. 

Diretiva 2008/98/CE: 
Resíduos 

Esta diretiva fornece uma visão geral dos requisitos para a 
gestão de resíduos e coleta definições relativas à gestão de 

resíduos com base na UE. 
Decisão da Comissão COM 2000/532/CE Lista de resíduos para a Europa (baixo) 

Regulamento nº 1069/2009 
Regulamentações sanitárias relativas aos subprodutos animais 

(SPA) e produtos derivados não destinados ao consumo humano 
(SANDACH), a revogação do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 

Regulamento nº 142/2011 Regulamento de aplicação (CE) n.º 1069/2009 
Regulamento n.º 92/2005 Regulamento de aplicação (CE) n.º 1774/2002 

Regulamento nº 185/2007 
Validade das medidas transitórias para a compostagem e 
sistemas de biogás de acordo com (CE) n.º 1774/2002 

Regulamento nº 208/2006 
Processos padrão para as unidades de biogás e de compostagem 

e requisitos aplicáveis ao chorume. 

Diretiva 1999/31 / CE: 
aterros de resíduos 

Esta diretiva tem por objetivo prevenir ou reduzir tanto quanto 
possível os efeitos negativos no ambiente causados pelo despejo 

de resíduos, através da introdução de requisitos técnicos 
rigorosos para os resíduos e aterros. 

Diretiva 2008/1/CE: 
Prevenção e redução Integradas da 

Poluição 

Esta diretiva estabelece os requisitos a serem seguidos por 
atividades agrícolas e industriais que potencialmente causam 

muita poluição. 

Diretiva 2009/73/CE: 
regras comuns para o mercado interno de 

gás natural 

Esta diretiva tem por objetivo introduzir regras comuns para o 
transporte, distribuição, fornecimento e armazenamento de gás 

natural. Fala principalmente de gás natural, gás liquefeito 
(GNL), o biogás e o gás proveniente da biomassa. 

Diretiva 2012/27/CE: 
Eficiência energética 

Esta diretiva estabelece um conjunto de medidas comuns para 
promover a eficiência energética na União Europeia. 

Fonte: Pizzocchero (2015, p. 42). 

 

2.3.1 França 

 

O governo francês tinha como objetivo de chegar a 23% de energias renováveis no 

consumo total de energia em 2020. Para isso estabeleceu o Plano Nacional EMAA, “Energia 

Autonomia Metanização Azote” Este plano é baseado na administração de nitrogênio, 

juntamente com o desenvolvimento de biogás. Os objetivos deste plano são: conseguir uma 

maior autonomia para o nitrogênio orgânico e diminuir as necessidades de nitrogênio mineral 

para a agricultura francesa; e reduzir o consumo de energia, as emissões de gases de efeito 

estufa que causam impacto e custos elevados. Atualmente, o desenvolvimento real de unidades 

de biogás é limitado. Para as unidades de biogás foi preparado um regulamento em 2009 

chamado ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement). 
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2.3.2 Itália 

 

O Governo italiano utiliza o Decreto Legislativo n. 387 de 29/12/2003 para a gestão da 

produção de biogás. Este decreto é a aplicação da Diretiva 2011/77/CE relativa à promoção da 

utilização e produção de energia a partir das fontes renováveis. Foram feitas algumas alterações 

ao quadro regulamentar com a implementação do Decreto Legislativo n. 28 de 03/03/2011 

sempre sobre a promoção das energias renováveis. Os principais aspectos deste decreto são: 

a) Definição de energia proveniente de fontes renováveis; 

b) Definição de tudo o que é considerado Biomassa; 

c) Os procedimentos administrativos para a construção e operação de usinas produtoras 

de eletricidade a partir de fontes renováveis; 

d) Tarifas de incentivo para a produção de energia a partir de fontes renováveis; 

e) Explicação do modo de acesso às tarifas de incentivo. 

O Quadro 5 resume os decretos e regulamentos implementados na Itália. 

 

Quadro 5 – Decretos e regulamentos implementados na Itália 

DECRETOS FINALIDADE 

Decreto Legislativo n.387 de 29/12/2003 

Implementação da Diretiva 2001/77/CE relativa à 
promoção da eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis no mercado interno da 
eletricidade. 

Decreto Legislativo n.152 de 03/04/2006 
Testo Único Ambiental, Parte IV, as regras 

de gestão de resíduos. 

Lei n.244 de 24/12/2007 
Orçamento 2008 apresenta seus novos incentivos 
para a produção de eletricidade a partir de fontes 

renováveis. 

Decreto legislativo n.28 de 03/03/2011 

Implementação da Diretiva 2009/28/CE relativa à 
promoção da energia proveniente da fontes 

renováveis que altera a subsequentemente revoga as 
Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

Decreto Ministeriale n. 5 do 06/07/2012 
Ela estabelece novas formas de incentivar a produção 

de eletricidade a partir de fontes renováveis, com 
exceção da energia solar fotovoltaica. 

Procedimentos de aplicação de IGE do DM 
2012/08/24 2012/06/07 

Identificação do processo de leilão, como solicitar e 
prestação de incentivos. 

Fonte: Manzalini (2015, p. 15). 

 

2.3.3 Brasil 

 

Não foi ainda formulada uma boa explicação para as regras sobre o reaproveitamento 

energético dos resíduos ou o incentivo na utilização das energias renováveis no Brasil. 
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A lei de referimento para os resíduos sólidos no Brasil é a Lei n° 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que contém instrumentos importantes 

para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos 

(MMA, 2014). 

Com esta lei se criam metas importantes para começar a resolver o grande problema 

emergente dos resíduos sólidos, contribuindo a instituir instrumentos de planejamento nos 

níveis nacional, estadual, microrregional e municipal. Com a Lei 12.305/10 e, em particular, 

com alguns instrumentos do PNRS, o Brasil consegue atingir a uma das metas do Plano 

Nacional sobre Mudança do Clima, de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 

2015 (EUROPEAN COMMISSION, 2017). 

O artigo primeiro da Lei institui o PNRS, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, e também sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos. A lei não se foca sobre todas as tipologias de resíduos de maneira especifica, 

mas indica os métodos de classificação e as maneiras mais viáveis para serem tratados. No 

artigo terceiro é explicado o reuso dos resíduos recicláveis, a destinação final ambientalmente 

adequada, a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 

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

minimizar os impactos ambientais adversos (MMA, 2014). 

O Brasil ainda não possui uma diretiva legislativa voltada a uso do biogás oriundo de 

resíduos urbanos de âmbito nacional específica. Em 2015, foi aprovada a Resolução ANP N° 

8/2015, na qual estabeleceu as seguintes tratativas: para o biometano comercializado para uso 

veicular (GNV) e mini instalações residenciais e comerciais, estes poderão ser produzidos a 

partir de resíduos orgânicos agrossilvopastoris e comerciais como os RSU; já o biometano 

oriundo de gás de aterros é admitido apenas para mistura ao gás natural em usos industriais e 

em casos caracterizados como uso experimental no qual o consumo mensal é superior a 10.000 

Nm3 a 20 °C e 1 atm, o que delimita a impossibilidade atual de injeção na rede de distribuição 

de gás natural, que pode ser ponto negativo, interferindo no investimento econômico para tal 

tecnologia. Por outro lado, sabe-se que a grande parte do biogás e biometano produzido tem 

como finalidade abastecimento da indústria e não setor privado (residencial e comercial). 

Sabe-se que o Brasil tem um grande potencial de geração de biogás e possui um dos 

preços mais altos do mundo na tarifa de energia. O Deputado Federal Mário Heringer, em 27 
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de abril 2020, protocolou a proposta de projeto de Lei nº 2.193/2020, que visa instituir a Política 

Federal do Biogás e do Biometano. Utilizando como artifícios a preocupação com as mudanças 

climáticas, a consequente necessidade de redução dos gases de efeito estufa e o 

reaproveitamento de resíduos(recursos energéticos), o Projeto de Lei busca o desenvolvimento 

econômico mediante a gestão ecoeficiente dos resíduos, a geração de combustíveis renováveis, 

e o desenvolvimento do mercado consumidor de biogás, biometano e, também, de 

biofertilizantes, além de estar vinculado com os objetivos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010) e com o mercado de “Waste to Energy”. A 

proposta promove a viabilização de incentivos tributários, redução da alíquota do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) em aparelhos oriundos na produção de biometano/biogás. 

Aprovação do referido projeto de lei será um grande marco na evolução de políticas públicas 

ambientais (BORGES; MELO; TOMAZ, 2017). 

O estado de Santa Catarina é modelo neste quesito pois fora instituída a Política Estadual 

do Biogás por meio da Lei Nº 17.542, de 12 de julho de 2018, que reúne um conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, ações, incentivos e fomentos adotados pelo 

Estado. O objetivo desta lei é promover o uso de resíduos orgânicos para geração de biogás, 

sendo a primeira região brasileira a ter uma política de biogás e uma legislação específica. A 

Política Estadual de Biogás aborda um conjunto de princípios que apontam as diretrizes para a 

exploração, gerenciamento e comercialização do biogás, tendo como objetivo principal servir 

como uma orientação para que os dejetos (fezes e urina) produzidos na pecuária e os RSUs 

sejam aproveitados na produção de energia, por meio de biodigestores (SANTA CATARINA, 

2018). Além de resolver um passivo ambiental de grande importância no estado relacionado a 

poluição causada pelos dejetos dos animais (por ser o maior produtor da américa latina no ramo 

da pecuária), a política pretende oferecer uma nova fonte de renda ao homem do campo e 

diversificar a matriz energética catarinense. 

Conforme relatório do Marco Legal do Biogás, Santa Catarina possui um potencial 

estimado de produção de 5,2 mil metros cúbicos por dia de biogás. De acordo com o Programa 

Catarinense de Energias Limpas – SC, no estado de Santa Catarina ocorre a produção de 

expressivos volumes de biomassas residuais de base úmida da atividade pecuária, da indústria 

de alimentos, de orgânicos urbanos e dos lodos de estações de tratamento de esgoto, que têm 

grande potencial para a produção de energias renováveis e biofertilizantes. O tratamento 

adequado destas biomassas contribui para a qualidade ambiental e para a saúde humana, permite 

a criação e a expansão de novos mercados econômicos e, consequentemente, a geração de 

emprego e renda (SC ENERGIA, 2018). 
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No Quadro 6 consta um resumo jurídico, de maneira simples e objetiva, para elucidar o 

atual cenário brasileiro sobre o uso do Biogás no país. De acordo com Desclaux (2019) o Brasil 

possui um número importante de instrumentos normativos, formando um conjunto variado de 

incentivos fiscais e econômicos, mandatos de uso, linhas de financiamento com condições 

especiais, regulações facilitadoras, treinamentos e difusão de conhecimento. Porém, é 

necessário que a coordenação institucional na área de políticas públicas atue na dimensão 

intersetorial, entre níveis de governo ou entre atores governamentais e não governamentais, 

para que esta tecnologia seja difundida de maneira mais rápida (RAMOS; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2020). 



47 
 

Quadro 6 – Ordenamento legal brasileiro sobre a geração de biogás 

Política/ 
programa 

Instrumentos 
Órgão 

responsável 
Alcance Tipo 

Produto 
atingido 

Matéria-prima 
almejada 

Perfil dos 
beneficiários 

Específico? Ato oficial 

Renovabio 
(Política Nacional 

de 
Biocombustíveis) 

Mandatos de 
compra de CBIO 

MME/ANP Federal 
Econômico-
financeiro 

Biometano 

Todas (mas 
vinhaça e torta 

melhor 
atingidas) 

Produtores de 
biocombustíveis de 

grande escala 

não (outros 
biocombustíveis 

também) 

Lei 13.576 
2017 

Política energética 
Desconto na 

TUST e TUSD 
ANEEL Federal 

Econômico-
financeiro 

Eletricidade Todas 

Produtores de 
eletricidade de 
grande escala 

(>5MW) 

não (outras fontes 
renováveis 
também) 

REN 
271/2007 

Política energética 
Leilões de 

energia 
MME/ANEEL Federal 

Oportunidade de 
mercado 

Eletricidade Todas 

Produtores de 
eletricidade de 
grande escala 

(>5MW) 

não (outras fontes 
também) 

Portarias 
MME 

Política energética REIDI MME Federal 
Econômico-
financeiro 

Eletricidade Todas 

Produtores de 
eletricidade de 
grande escala 

(>5MW) 

não 

Lei 11.448 e 
Decreto 
6.144 de 

2007 

Política energética 

Autorização para 
produzir 

eletricidade de 
fonte de biogás 

ANEEL Federal Facilitador Eletricidade Todas 

Produtores de 
eletricidade de 

pequeno e grande 
porte 

não (outras fontes 
também) 

REN 
390/2009 

Política energética 
Geração 

distribuída de 
eletricidade 

ANEEL Federal Facilitador Eletricidade Todas 
Consumidores de 

eletricidade 
não (outras fontes 

também) 
REN 

484/2012 

Programa Paulista 
de biogás 

Mandatos de 
mistura nas redes 

Estado SP Estadual 
Oportunidade de 

mercado 
Biometano Todas 

Produtores de 
biometano 

sim 
Decreto 

58.659/2012 
Política Estadual 

do GNR 
Mandatos de 

mistura nas redes 
Estado RJ Estadual 

Oportunidade de 
mercado 

Biometano Todas 
Produtores de 

biometano 
sim 

Lei 
6.361/2012 

Políticas estaduais 
RS, SC, PR, SP, 

RJ, MG 
Descontos ICMS 

Receita 
Estadual 

Estadual 
Econômico-
financeiro 

Biometano Todas 
Produtores de 

biometano 
sim 

Convênio 
ICMS 

112/2013 
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PNRS 
Metas de 

aproveitamento 
energético 

MMA Federal 
Oportunidade de 

mercado 

Biogás, 
biometano, 
eletricidade 

RSU Aterros sanitários sim 
Plano 

Federal de 
RS 

PNMC 
Linhas de 

financiamento 
BNDES Federal 

Econômico-
financeiro 

Todos RSU Diversos não  

PNMC / Plano 
ABC 

PRONAF MDA/MAPA Federal 
Econômico-
financeiro 

Todos 
Resíduos da 
agricultura e 

pecuária 
Agricultores 

não (outras 
tecnologias 
possíveis) 

 

 PRONAF ECO MDA/MAPA Federal 
Econômico-
financeiro 

  Agricultores 
não (outras 
tecnologias 
possíveis) 

 

 Treinamentos 
Embrapa, 
SENAI, 

CIBiogás 

Federal 
ou 

estadual 
Facilitador Diversos Todas Professionais sim  

Probiogás Comunicação Mcidades /GIZ Federal Facilitador 
Biogás, 

biometano, 
eletricidade 

Todas Diversos sim  

Política energética 

Critérios para 
revenda de 

combustíveis, 
inclusive GNV 
de biometano 

ANP Federal Facilitador Biometano Todas 
Revendedores de 

combustíveis 
não 

RANP 
41/2013 

Política energética 
Especificação 

técnica do 
biometano 

ANP Federal Facilitador Biometano 
Resíduos agro-
silvo-pastoris 

Produtores de 
biometano 

sim 
RANP 
8/2015 

Política energética 
Especificação 

técnica do 
biometano 

ANP Federal Facilitador Biometano 
RSU e efluentes 

de ETE 
Produtores de 

biometano 
sim 

RANP 
685/2017 

Política energética 
Autorização para 

produzir 
biometano 

ANP Federal Facilitador Biometano  
Produtores de 

biometano 
sim  

Programa Inova 
Financiamentos 

e subvenções 
para inovação 

BNDES / 
Finep 

Federal 
Facilitador, 
financeiro 

Todos 
Todas (vinhaça 
e torta melhor 

atingidas) 

Grandes produtores 
e empresas 

investindo em P&D 

não (outros 
biocombustíveis e 

tecnologias) 
 

Fonte: Desclaux (2019, p. 69 e 70). 
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2.4 ATERROS SANITÁRIOS NO BRASIL QUE GERAM BIOGÁS 

 

Após a homologação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os aterros 

sanitários deverão sofrer um crescimento exponencial, pois ocorre a necessidade de destinação 

adequada dos resíduos sólidos gerados em no país. Com este crescimento, a necessidade de 

desenvolver tecnologias atreladas a este sistema de tratamento será cada vez mais procurada, 

com o intuito de melhorar a gestão integrada entre economia sustentável para as plantas de 

aterro. Tecnologias de tratamento do RSU orgânico, como a biodigestão acelerada e a 

compostagem, deverão seguir uma tendência que deverá influenciar o aproveitamento de biogás 

de RSU no país em maior ou menor grau. Todas elas estarão presentes em todo o território 

brasileiro, embora escolhas políticas e realidades socioeconômicas distintas deem a primazia a 

uma ou outra tendência. Como já foi apresentado anteriormente, o pais já conta com algumas 

plantas de aterros sanitários que fazem uso desta tecnologia. São apresentados alguns aterros 

sanitários brasileiros que geram biogás, mostrando a peculiaridade de cada um deles estes sendo 

escolhidos pois recebem uma quantidade expressiva diária de resíduos sólidos urbanos em suas 

plantas de aterros sanitários consequentemente gerando um valor expressivo de biogás. 

 

2.4.1 Fortaleza - Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia 

 

De acordo com Oliveira (2011), com um investimento em torno de R$ 100 milhões, será 

possível converter biogás de resíduos urbanos na produção de gás natural renovável (GNR). A 

empresa destaca que a tecnologia segue parâmetros da ANP (Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis). 

O Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia, recebe aproximadamente 3 mil 

toneladas de resíduos sólidos domiciliares da Região Metropolitana de Fortaleza diariamente, 

que gera, aproximadamente, 150 mil metros cúbicos diários de biogás, o suficiente para 

abastecer com gás natural veicular (GNV) mais de 10 mil automóveis por dia. 

A empresa Ecometano é especialista na especificação de biogás oriundo dos resíduos 

orgânicos urbanos. Ela realiza o processo de purificação do gás e, depois de purificado, ele é 

convertido em biometano, que tem as mesmas características físico-químicas do gás natural 

fóssil. Com isso, é possível injetar o produto diretamente nas redes de distribuição de gás natural 

(MATOS, 2016). 
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2.4.2 Rio de Janeiro – aterros sanitários de Seropédica, na região metropolitana da cidade do 

Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense 

 

De acordo com Tavares et al. (2019), transformar resíduos sólidos urbanos em energia 

e combustível é a realidade nos aterros sanitários de Seropédica, na região metropolitana, e em 

Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O gás extraído do lixo alimenta a usina térmica da empresa, 

já interligada ao sistema energético. A usina tem capacidade de produzir 200 mil metros cúbicos 

diários de GNR, volume capaz de encher o tanque de 13 mil veículos. A perspectiva é que, 

quando estiver em plena operação, a unidade produza 73 milhões de metros cúbicos de GNR 

por ano. A usina utiliza 9,5 mil metros cúbicos de biogás por hora para a produção de 150 mil 

megawatts-hora (MWh) de energia por ano, volume capaz de atender ao consumo de 70 mil 

residências. De acordo com EPE (2017), por se tratar de uma fonte renovável, a energia gerada 

é menos poluidora do que térmicas movidas a carvão, óleo e gás natural. Com isso, contribui 

para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, além de propiciar ganhos 

financeiros adicionais para os aterros sanitários (BRITO, ARAÚJO, 2017). 

 

2.4.3 Santa Catarina – Aterro Canhanduba em Itajaí 

 

Situada em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, abriga a primeira usina brasileira de 

geração de energia elétrica a partir do biogás proveniente de um aterro sanitário de porte médio, 

no qual são depositadas cerca de 300 toneladas de RSUs por dia. A iniciativa pioneira, 

implantada no bairro Canhanduba, é considerada um modelo a ser copiado em outros 

municípios. O projeto alia o aperfeiçoamento do gerenciamento de RSUs, com foco na redução 

do impacto ambiental, e o aproveitamento do biogás, uma fonte de energia limpa e renovável, 

geralmente desprezada entre os recursos energéticos. 

A empresa Itajaí Biogás e Energia iniciou suas operações em abril de 2014, com um 

sistema capaz de gerar até 1 megawatt-hora (MWh), utilizando o biogás resultante da 

decomposição da matéria orgânica. Essa produção é suficiente para abastecer uma população 

de aproximadamente 14 mil habitantes (ANEEL, 2017). 

 

2.4.4 São Paulo – Usina termelétrica Bandeirantes na cidade de São Paulo 

 

Localizado na altura do km 26 da Rodovia dos Bandeirantes, em Perus, o Aterro 

Bandeirantes possui a usina que funciona desde 2004. Foi primeiro projeto de biogás no Brasil 
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e o maior do mundo, quando foi inaugurado em 2004, sob responsabilidade da Biogás Energia 

Ambiental (SILVA, 2006). Foi a primeira termelétrica nacional produtora de energia elétrica a 

partir do biogás gerado por RSU, em escala comercial. Ela utiliza o biogás produzido no aterro 

sanitário Bandeirantes, que funcionou de 1979 a 2007, dispondo cerca de 7.500 t/dia de RSU. 

Ocupa uma área de 140 hectares, com taludes de 110 metros de altura. Em seu período de 

funcionamento armazenou cerca de 35 milhões de toneladas de resíduos (PEDOTT; AGUIAR, 

2014). 

 

2.4.5 Resumo das plantas de Biogás no Brasil 

 

Hoje no Brasil contabilizam 548 plantas de biogás, sendo que destas 521 encontram-se 

em operação para fins energéticos no Brasil, produzindo um total de 1,3 bilhões de metros 

cúbicos de biogás/ano, representando 95% das plantas identificadas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Quantidade de plantas de biogás Brasil em 2019 

Situação Quantidade de Plantas Volume de biogás (Nm3/ano) 
Em operação 521 95% 1.345.498.670 76% 

Em implantação 15 3% 390.048.888 22% 
Em reformulação 

ou reforma 
12 2% 43.714.780 2% 

Total geral 548  1.779.262.339  
Fonte: CIBIOGÁS (2020, p. 5). 

 

De acordo com CIBIOGÁS (2020), dados indicam que 78% das plantas em operação 

no Brasil em 2019 são classificadas como de pequeno porte, ou seja, produzem até 1 mi Nm³ 

de biogás por ano, porém, essas plantas representam apenas 9% do volume total de biogás 

produzido. O maior volume de biogás se concentra nas plantas de grande porte alcançando 77%, 

mesmo sendo a categoria com menor número de plantas, representando apenas 6% do total 

brasileiro. A Tabela 6 detalha a participação das plantas e o volume de biogás por porte. 
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Tabela 6 – Classificação, por porte, das plantas de biogás Brasil em 2019 

Porte das Plantas Quantidade de Plantas Volume de biogás (Nm3/ano) 
Pequeno porte 408 78% 125.788.989 9% 
< 500.000 Nm3/ano – Porte 1 
500.001 a 1.000.000 Nm3/ano – Porte 2 

337 
71 

65% 
13% 

77.625.748 
48.163.241 

6% 
3% 

Médio Porte 83 16% 189.729.266 14% 
1.000.001 a 3.500.000 Nm3/ano – Porte 3 
3.500.001 a 5.000.000 Nm3/ano – Porte 4 

64 
19 

12% 
4% 

111.901.212 
77.828.055 

8% 
6% 

Grande Porte 30 6% 1.029.980.415 77% 
5.000.001 a 30.000.000 Nm3/ano – Porte 5 
30.000.001 a 125.000.000 Nm3/ano – Porte 6 
> 125.000.001 Nm3/ano – Porte 7 

19 
10 
1 

4% 
2% 

0,2% 

258.126.196 
640.454.218 
131.400.000 

19% 
48% 
10% 

Total 521  1.345.498.670  

Fonte: CIBIOGÁS (2020, p. 5). 

 

A maior produção energética de biogás é proveniente dos aterros e esgotamento 

sanitário (cerca de 76%), mesmo representando apenas 8% do total das unidades, o que é 

justificado pelo fato dos aterros possuírem uma maior concentração espacial de substratos 

comparados aos demais setores, facilitando o aproveitamento centralizado do biogás, o que 

mostra a necessidade da valoração desta fonte (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Classificação, por substrato, das plantas de biogás com fins energéticos em 

operação no Brasil em 2019 

Origem do 
substrato 

Quantidade de Plantas Volume de biogás (Nm3/ano) 

Agropecuária 416 80% 165.112.571 12% 
Indústria 62 12% 153.858.569 12% 

RSU e ETE 43 8% 1.026.527.529 76% 
Total 521  1.345.498.670  

Fonte: CIBIOGÁS (2020, p. 7). 

 

Vislumbrando essa rica fonte de energia renovável, a redução de riscos ambientais e 

agregação de valor, Tavares et al. (2019) descreve três possíveis tendências de aproveitamento 

energético do biogás de RSU: 

a) A primeira tendência considera uma opção privilegiada por aterros sanitários. O 

RSU sofre uma triagem mínima, como resultado da ação de catadores, o grosso 

sendo despejado em aterros sanitários. Os avanços tecnológicos se dão ao longo da 

cadeia de valor, com destaque para os próprios aterros, onde melhorias operacionais 

devem aumentar a geração de gás; 

b) Na segunda tendência, ocorre uma triagem nas residências e estabelecimentos 

comerciais, resultando em material orgânico de boa qualidade que é transformado 

em composto e/ou, por meios de processos anaeróbicos, degradado em biodigestores 

especializados para a produção de energia elétrica ou biometano; 
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c) A terceira tendência considera uma opção tecnológica integrada em que, além da 

separação nos domicílios, existe uma triagem por processos mecânicos e manuais 

em plantas especializadas denominadas Tratamento Mecânico Biológico (TMB). Os 

diferentes subprodutos passam por tratamentos diferenciados, com o material 

orgânico resultante sendo enviado a composteiras e biodigestores para a produção 

de composto e biogás, este último para gerar eletricidade; os subprodutos não 

orgânicos e não reciclados são incinerados para produzir mais eletricidade. 

Esquematicamente, estas três tendências podem ser representadas pela Figura 11. 

 

Figura 11 – Visão resumida das três tendências para aproveitamento energético do biogás 

 
Fonte: Tavares et al. (2019, p. 231). 

 

Stout (2013) afirma que os avanços tecnológicos e as alterações nas políticas de gestão 

de RSU pelo mundo, ocasionaram impactos positivos nos aterros sanitários, pois conquistaram 

mais espaço e com o tempo será percebida a importância do destino final dos resíduos 

produzidos pelas sociedades modernas, pois não somente evitará a poluição do ar, água e solo, 

como também poderá servir como fonte de energia. 
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2.5 BARREIRAS EXISTENTES AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE BIOGÁS 

NO BRASIL 

 

De acordo com KPMG (2015), há diversos meios para incentivar e subsidiar ou ainda 

atravancar e dissuadir as energias renováveis mundialmente. Dentre esses meios pode-se 

mencionar: regulação através de suas leis, decretos e acordos de cooperação entre instituições 

públicas privadas; recursos para programas de pesquisa onde busca-se o desenvolvimento e 

inovação dos processos técnicos e viabilidade economia; mecanismos de incentivo monetário 

através de recursos fiscais/ e acordos entre instituições; redução de impostos; e oferta de linhas 

de financiamento especiais (com juros reduzidos ou subsidiados, principalmente via esfera 

pública governamental). A eficácia desses mecanismos varia muito de país para país e são 

alcançados melhores resultados quando são aplicados conjuntamente. No caso especifico do 

Brasil, pode-se mencionar as seguintes barreiras para o desenvolvimento do biogás de acordo 

com Jende et al. (2016): (i) relação incerta entre o custo do projeto e seu benefício comercial; 

(ii) reduzida quantidade de projetos de referência bem-sucedidos em escala comercial; (iii) 

dificuldade no acesso a informações técnicas, comerciais e legais; e (iv) inexistência de políticas 

específicas relacionadas ao biogás. 

Já para Zanette (2009), as barreiras ao aproveitamento energético do biogás de RSU se 

devem, principalmente, a gestão dos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos e ao 

baixo grau de coordenação entre os órgãos do governo para a definição de políticas e elaboração 

de programas. 

Além disso, Quadros et al. (2016) mencionam também a falta de capacitação de 

profissionais na área, justificando que isso ocorre porque não existem, no país, cursos técnicos 

de graduação e de pós-graduação em número e qualidade adequados, havendo também escassez 

de parcerias com universidades com o objetivo de formar e treinar recursos humanos para esse 

tipo de tecnologia, a falta de difusão da tecnologia e, consequentemente, a análise do biogás 

como opção energética alternativa. A Figura 12 resume as principais barreiras ao 

desenvolvimento do setor do biogás no Brasil. 
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Figura 12 – Barreiras Existentes ao Desenvolvimento do Setor de Biogás no Brasil 

 
Fonte: Mariani (2018, p. 35). 

 

Mariani (2018) afirmam que as principais barreiras para a não consolidação do biogás 

no Brasil são: (i) relação desfavorável entre os custos de um projeto e seus benefícios 

comerciais; (ii) baixo número de projetos consolidados; (iii) baixa acessibilidade a informações 

técnicas, comerciais e legais; e (iv) poucas políticas específicas relacionadas ao biogás. 

Embora tenha-se inúmeras dificuldades, deve ser feita a análise sobre como é o 

comportamento de novas tecnologias voltadas a energia, pois ele possui diversos estágios de 

evolução. Müller, Brown e Ölz (2011) descreve este processo como mecanismos de incentivos, 

nos quais busca adequar o nível de maturidade da tecnologia e maturidade do mercado nacional 

e a sua aceitação perante o mercado global para a tecnologia. A Figura 13 ilustra este processo 

de desenvolvimento de usos de tecnologias. 

Embora tenha-se encontrado dificuldades no cenário Brasileiro, pode-se observar que o 

Brasil, no que se tange a questão de inteligência tecnológica ou maturidade tecnologia, vem 

desempenhando papel crescente na agropecuária e em pequenas plantas rurais, estando na fase 

de arranque, porém em relação ao aproveitamento de aterros sanitários e unidades de tratamento 

de efluentes domésticos, o Brasil já está na fase de consolidação. Este pressuposto mostra que 

o Brasil, embora tenha dificuldades, ainda possui grande potencial de geração de energia através 

do biogás (MARIANI, 2018). 
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Figura 13 – Barreiras para a produção de energias renováveis 

 
Fonte: Müller (2011, p. 21). 

 

2.6 AVALIAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DE ATERROS SANITÁRIOS 

 

Sabe-se que o gerenciamento adequado e a gestão dos resíduos sólidos são uma 

crescente preocupação dos órgãos ambientais, pois o volume de resíduos (orgânicos, recicláveis 

e controlados) é produzido em todas as atividades humanas e em escala crescente. O grande 

obstáculo é conseguir consolidar gerenciamento adequado e destinação correta. Para que este 

processo ocorra, é necessário o emprego de ferramentas de gestão e avaliação consolidadas com 

as políticas públicas, vislumbrando a qualidade ambiental, social e econômica. 

Inúmeras são as ferramentas de gestão e avaliação consolidadas em nosso país, dentre 

elas, pode-se mencionar as planilhas de aspectos e impactos ambientais como ferramentas de 

gestão e tomadas de decisão, empregando as mais diferentes metodologias tais como: matriz de 

Leopold, Matriz de Beatle, etc. 

Não se deve esquecer das metodologias de avaliação embasadas na legislação aplicável, 

como por exemplo de Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR). O IQR é uma 

ferramenta consolidada, de análise de instrumentos de gestão ambiental, que visa a qualificação 
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dos sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, por meio de levantamentos e 

avaliações sobre as condições sanitárias dos locais de destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos. 

A fermenta passou a ser utilizada em 1997 pela Companhia de tecnologia de saneamento 

ambiental do estado de São Paulo, nos municípios paulistas, por meio da aplicação do IQR, 

objetivando aprimorar os mecanismos de controle de poluição ambiental. Atualmente, utiliza-

se as informações obtidas para compor o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos de 

SP. Além de prover uma ferramenta de base para outros estados da federação (CETESB, 2019). 

O IQR é um questionário padronizado em formato de checklist. Sua estrutura é 

constituída por sete categorias: estrutura de apoio; frente de trabalho; talude e bermas; 

superfície superior; estrutura de proteção ambiental; característica da área; outras informações. 

Cada uma destas categorias é subdividida em subcategorias, que recebem uma avaliação com 

peso, obtendo-se para cada subcategoria pontos. Por sua vez, as categorias são divididas em 

três grupos. Cada grupo possui uma pontuação máxima total. 

Na primeira categoria do grupo 1 ocorre a distribuição em subdivisões que contemplam 

à avaliação da estrutura de apoio, dos aspectos operacionais e da estrutura de proteção 

ambiental, permitindo-se, com isso, uma análise efetiva da conservação do solo e da água. 

Compreende assim as seguintes subcategorias: 

 Portaria, balança e vigilância: Nesta subcategoria é avaliado itens constantes e 

estabelecidos na NBR 13.896 (ABNT, 1997, p. 3), tais como: o aterro sanitário deve 

possuir portão ou controle de acesso ao local; sinalização na(s) entrada(s) e na(s) 

cerca(s) com tabuletas contendo os dizeres “PERIGO – NÃO ENTRE”, “ÁREA 

RESTRITA”, “NÃO ULTRAPASSE PERIGO”, etc.; o acesso de pessoas e o 

controle de veículos é obrigatório; para veículos de transporte e transbordo de 

resíduos é obrigatório ser realizado o controle de peso da tara, peso da carga, origem 

do material e subsequente emitindo recibos e documentos para registro (ALVES, 

2015); 

 Isolamento físico: Neste item são avaliados a NBR 13.896 (ABNT, 1997, p. 3) 

referente ao isolamento físico que é definido como “cerca que circunde 

completamente a área em operação, construída de forma a impedir o acesso de 

pessoas estranhas e animais”. Este item tem como finalidade o isolamento físico do 

total do aterro sanitário, e desenvolve, também, a função de servir como barreira 

para papéis, plásticos e outros detritos que venham a ser carregados pela ação do 
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vento. Geralmente o isolamento é realizado com cercas em arame farpado e/ou tela 

rudimentar (ALVES, 2015); 

 Isolamento visual: para avaliação deste item utilizasse a NBR 13.896 (ABNT, 1997, 

p. 3) na qual recomenda-se que aterro deva possuir “cerca viva arbustiva ou arbórea 

ao redor de toda a unidade onde aterro está consolidado”. A vegetação tem a 

finalidade de fazer uma barreira natural, a fim de suavizar a visualização do aterro e 

suas instalações, bem como diminuir a propagação de poeira e ruídos provocados 

pela movimentação de máquinas e maus odores provocados pelos gases no entorno 

do aterro (MANSOR et al., 2010); 

 Acesso à frente de descargas: para a avaliação deste item se faz uso da NBR 13.896 

(ABNT, 1997, p. 3) a qual orienta que “os acessos internos e externos devem ser 

protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua utilização sob 

quaisquer condições climáticas”. Os acessos de uso temporário são aqueles que 

fazem ligação à frente de serviço para descarga dos resíduos no local adequado, 

mudam constantemente de lugar, devendo-se evitar gastos elevados nestes acessos. 

A largura mínima dos acessos temporários é de 6 metros (REICHERT, 2007). 

Na segunda categoria do grupo 1 apresentam-se outras informações que são agrupadas 

por subdivisões acerca: presença de catadores, queima de resíduos, ocorrência de moscas e de 

roedores, presença de aves e de animais, assim como, o recebimento de resíduos não 

autorizados. Sendo assim ficando distribuídas da seguinte maneira: 

 Dimensões da Frente de trabalho: estabelece as dimensões da frente de trabalho. 

Para Monteiro et al. (2001, p. 172), a frente de trabalho é o local no qual será 

descarregado o resíduo, portanto deve ser composto de uma praça de manobras em 

pavimento primário, com dimensões suficientes para o veículo descarregar o resíduo 

urbano e fazer a manobra de volta, sem ofertar risco aos operadores e trabalhadores 

da frente de trabalho da planta do aterro sanitário; 

 Compactação dos resíduos: Monteiro (2001, p. 172), define como uma boa 

compactação aquela que o espalhamento resíduo “deverá ser feito em camadas não 

muito espessas de cada vez (máximo de 50 cm), com o trator dando de três a seis 

passadas sobre a massa de resíduos”. Caso contrário, o procedimento de 

compactação não irá reduzir os vazios no interior da vala do aterro, permitindo a 

entrada de água e o consequente aumentando da geração de lixiviados, reduzindo o 
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adensamento e gerando maior instabilidade ao aterro, aumentando o risco de colapso 

da vala; 

 Recobrimento dos resíduos: o recobrimento dos resíduos é feito com uma camada 

de material terroso depositada em cima dos resíduos compactados, afim de dificultar 

a infiltração das águas da chuva, o espalhamento de materiais leves pela ação do 

vento, a ação de catadores e animais, bem como a proliferação de vetores 

(MANSOR et al., 2010). Este procedimento deve ocorrer diariamente; 

Na terceira categoria do grupo 1, talude e bermas, são avaliadas as seguintes situações: 

 Dimensões e inclinações: as dimensões e inclinações devem atender a NBR 11.682 

(ABNT, 1991) que traz especificações sobre: estabilidade de talude, altura de cada 

célula ou camada do aterro;  

 Cobertura de terra: a qual aplica NBR 13.896 (ABNT, 1997), com o intuito de 

favorecer a cobertura final, diminuindo a liberação de líquido percolado 

contaminado e/ou gases para o lençol de águas subterrâneas, para os corpos d’água 

superficiais ou para a atmosfera; 

 Proteção vegetal: que tem como finalidade conter os processos erosivos, evitando a 

exposição de materiais contaminantes e a propagação de vetores, além de formar 

uma barreira visual que limita a visualização do interior do aterro e suavizando seu 

aspecto estético (BOCCHIGLIERI, 2010; SOUZA; CAMPOS; OLIVEIRA, 2016;); 

 Afloramento de chorume: o qual se baseia na avaliação visual, tendo como critério 

o número de afloramentos de chorume em relação ao tamanho de cada célula, 

podendo ser classificado nas categorias (Não/Raros) ou (Sim/Numerosos) de acordo 

com a própria CETESB. 

Na quarta categoria do grupo 1, superfície superior, são avaliadas as seguintes situações: 

 Nivelamento da superfície: que compreende o nivelamento da superfície para que 

não haja acumulo de água na célula; 

 Homogeneidade da cobertura: que compreende uma avaliação visual, tendo como 

critério a verificação da camada final de cobertura da célula, sendo classificado em 

(Sim) ou (Não), em decorrência da presença ou não de material que não faça parte 

da camada de solo (CETESB, 2018). 

Na quinta categoria do grupo 1, estrutura de proteção ambiental, são avaliadas as 

seguintes situações: 
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 Impermeabilização do solo: a impermeabilização deve ser realizada antes da 

utilização da célula, ou seja, antes dos resíduos serem dispostos no local. Deve 

obedecer e seguir a diretrizes da NBR 13.896 (ABNT, 1997); 

 Profundidade de lençol freático (p) X Permeabilidade do solo (k): nesta subcategoria 

deve-se considerar a norma técnica NBR 13.896 (ABNT, 1997) tendo como 

finalidade detectar e coletar os líquidos ou gases que porventura venham a passar 

pela camada impermeabilizante; 

 Drenagem do chorume: deve atender os requisitos da NBR 13.896 (ABNT, 1997, p. 

2), que é o “sistema de captação e remoção do líquido que percola através do 

resíduo”, fomentando o tratamento adequado dos efluentes líquidos da planta de 

aterro sanitários; 

 Drenagem provisória de águas pluviais: a drenagem deve coletar e reduzir o líquido 

percolado, reduzindo as pressões destes sobre a massa de resíduos depositada nas 

valas ou rampas e, também, minimizar o potencial de migração para o subsolo. Outro 

motivo para se drenar o percolado é impedir que ele ataque as estruturas do aterro. 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000); 

 Drenagem definitiva de águas pluviais: deverá ser construído em todos os patamares 

de depósito de resíduos. O sistema de drenagem é constituído por linhas de canaletas 

escavadas diretamente no solo, ou sobre a camada de aterro impermeabilizante, e 

preenchidas com material filtrante, não permitindo a percolação deste no solo e não 

agindo como sistema de pressão dentro das valas (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000); 

 Drenagem e monitoramento dos gases: O monitoramento qualitativo e quantitativo 

do biogás gerado nos aterros sanitários deve ser realizado no intuito de estabelecer 

a quantidade gerada e a sua composição. Em alguns aterros, este monitoramento é 

utilizado para determinar as fases de degradação e o grau de estabilização dos 

resíduos, assim como o seu potencial energético. O monitoramento quantitativo é 

mais complexo, pois depende de diversos fatores, além das características físicas 

ressaltas. Além do monitoramento qualitativo e quantitativo realizado no aterro 

diretamente nos drenos, deve-se prever a realização de amostragens em outros 

pontos do mesmo, buscando verificar a possível migração destes gases pela camada 

de impermeabilização dos taludes e de cobertura final do aterro e se esta migração 

está colocando em riscos saúde dos residentes no entorno (se houver) e o meio 

ambiente (CATAPRETA; SIMÕES; BATISTA, 2007); 
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 Monitoramento de Águas Subterrâneas: para o correto monitoramento das águas 

subterrâneas em valas de aterros sanitários é necessário a instalação de poços de 

monitoramento, devidamente localizados conforme os estudos preliminares. De 

acordo com NBR 15.495-1 (ABNT, 2007), o monitoramento das águas subterrâneas 

deverá ser realizado por, pelo menos, um poço localizado a montante e três a jusante 

do empreendimento, considerando o fluxo das águas subterrâneas (SERAFIN et al., 

2003); 

 Monitoramento geotécnico: deve ser realizado juntamente com equipamentos e 

procedimentos destinados ao acompanhamento do comportamento mecânico dos 

maciços (taludes e valas), visando à avaliação das suas movimentações e condições 

gerais de estabilidade (MANSOR et al., 2010). Portanto, o monitoramento é 

disponível a partir de placas de recalques e marcos de superfície, afim de se observar 

os deslocamentos horizontais e o comportamento do maciço do aterro sanitário com 

um todo. 

No Quadro 7 são apresentadas as categorias, subcategorias e suas respectivas avaliações 

do Grupo 1 do IQR. 
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Quadro 7 – Índice de Qualidade dos Aterros – IQR – Grupo 1 

Categoria Subcategoria Avaliação Peso 

Estrutura de Apoio 

1 Portaria, Guarita e 
Vigilância 

Sim / Suficiente 2 
Não / Insuficiente 0 

2. Isolamento Físico 
Sim / Suficiente 2 

Não / Insuficiente 0 

3. Isolamento Visual 
Sim / Suficiente 2 

Não / Insuficiente 0 
4. Acesso à frente de 

Descargas 
Adequado 3 

Inadequado 0 

Frente de Trabalho 

5. Dimensões da frente de 
trabalho 

Adequado 5 
Inadequado 0 

6. Compactação dos Resíduos 
Adequado 5 

Inadequado 0 

7. Recobrimento dos Resíduos 
Adequado 5 

Inadequado 0 

Taludes e Bermas 

8. Dimensões e Inclinações 
Adequado 4 

Inadequado 0 

9. Cobertura de Terra 
Adequado 4 

Inadequado 0 

10. Proteção Vegetal 
Adequado 3 

Inadequado 0 

11. Aforamento de Chorume 
Não / Raros 4 

Sim / Numerosos 0 

Superfície Superior 
12. Nivelamento da superfície 

Adequado 5 
Inadequado 0 

13. Homogeneidade da 
cobertura 

Sim 5 
Não 0 

Estrutura de Proteção 
Ambiental 

14. Impermeabilização do 
solo 

Sim / Adequada (Não preencher 
item 15) 

10 

Não / Inadequada (Preencher item 
15) 

0 

15. Prof. Lençol freático (P) X 
Permeabilidade do Solo (k) 

P > 3m, k < 10-6 cm/s 4 
1 < = P < = 3m, k < 10-6 cm/s 2 

Condição Inadequada 0 

16. Drenagem de Chorume 
Sim / Suficiente 4 

Não / Insuficiente 0 

17. Tratamento de Chorume 
Sim / Adequado  

Não / Inadequado  
18. Drenagem provisória de 

águas pluviais 
Suficiente / Desnecessário 3 

Não / Insuficiente 0 
19. Drenagem Definitiva de 

águas pluviais 
Suficiente / Desnecessário 4 

Não / Insuficiente 0 

20. Drenagem dos Gases 
Suficiente / Desnecessário 4 

Não / Insuficiente 0 

21. Monitoramento de Águas 
Subterrâneas 

Adequado 4 
Inadequado / Insuficiente 1 

Inexistente 0 

22. Monitoramento 
Geotécnico 

Adequado 4 
Inadequado / Insuficiente 1 

Inexistente 0 
Subtotal Grupo 1 86 

Fonte: CETESB (2019). 
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O grupo 2 possui somente uma categoria, outras informações, na qual os subitens 

englobados são: Presença de catadores; Queima de resíduo; Ocorrência de moscas e odores; 

Presença de aves e animais; Recebimento de resíduos não autorizados; Recebimento de resíduos 

industriais; Estruturas e procedimentos. Os critérios analisados são de caráter objetivo podendo 

ser constatado visualmente e tendo opção de avaliação: SIM ou NÃO (CETESB, 2016). No 

Quadro 8 são apresentadas as categorias, subcategorias e suas respectivas avaliações do Grupo 

2 do IQR. 

 

Quadro 8 – Índice de Qualidade dos Aterros – IQR – Grupo 2 

Categoria Subcategoria Avaliação Peso 

Outras Informações 

23. Presença de Catadores 
Sim 2 
Não 0 

24. Queima de Resíduos 
Sim 2 
Não 0 

25. Ocorrência de Moscas e 
Odores 

Sim 2 
Não 0 

26 Presença de Aves e 
Animais 

Sim 2 
Não 0 

27. Recebimento de Resíduos 
não Autorizados 

Sim 2 
Não 0 

28. Recebimento de Resíduos 
Industriais 

Sim (Preencher item 29)  
Não (Ir para item 30)  

29. Estruturas e 
Procedimentos 

Suficiente / Adequado 10 
Insuficiente / Inadequado 0 

Subtotal Grupo 2.1 (subcategorias 23 a 28) 10 
Subtotal Grupo 2.2 (subcategoria 29) 10 

Fonte: CETESB (2019). 

 

O grupo 3 possui somente uma categoria, Características da área, na qual são alocadas 

as subdivisões que compreendem o universo voltadas as características das áreas. Compreende 

assim as seguintes subcategorias: 

 Proximidade de núcleos habitacionais: deve observar as recomendações da NBR 

13.896 (ABNT, 1997), na qual a distância mínima a núcleos habitacionais deve ser 

superior a 500 metros. A distância é válida a partir do limite da área útil do aterro; 

 Proximidade de corpos de água: conforme indicado na NBR 13.896 (ABNT, 1997, 

p. 3), “o que se refere à proximidade de recursos hídricos a medida mínima de 200 

metros de distância, corpos hídricos”; 

 Vida útil da área: deve-se observar o que preconiza a NBR 13.896 (ABNT, 1997). 

Para construção de um aterro sanitário, a vida útil mínima deve ser de 10 anos sendo 

aplicado melhor viabilidade para plantas com vida útil de 25 anos; 
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 Restrições legais ao uso do solo: CETESB (1993) sugere que para um solo coesivo 

ser adequado para uso em aterros sanitários, ele deve apresentar LL maior ou igual 

a 30% e LP maior ou igual a 15%, assim garantindo mais estabilidade as valas ou 

trincheiras das plantas de aterro sanitários, não ocasionando futuros problemas tais 

como bolsões de ar, deslocamento de taludes. 

No Quadro 9 são apresentadas as categorias, subcategorias e suas respectivas avaliações 

do Grupo 1 do IQR. 

 

Quadro 9 – Índice de Qualidade dos Aterros – IQR – Grupo 3 

Categoria Subcategoria Avaliação Peso 

Características da Área 

30. Proximidades de núcleos 
habitacionais 

> = 500 m 2 
< 500 m 0 

31. Proximidade de corpos de 
água 

> = 200 m 2 
< 200 m 0 

32. Vida útil 
< = 2 anos  

2 < x < = 5 anos  
> 5 anos  

33. Restrições legais ao uso 
do solo 

Sim  
Não  

Subtotal Grupo 3 4 
Fonte: CETESB (2019). 

 

De acordo com o Quadro 8 o subtotal 2 é dividido em duas partes, 2.1 e 2.2, e apenas 

uma delas é somada na fórmula final. A somatória do subtotal 2.1 é utilizada quando o aterro 

não recebe resíduos industriais (pontuação máxima é igual a 10), assim a fórmula final é a soma 

dos subtotais 1, 2.1, e 3, divido por 10. Já o subtotal 2.2 é utilizado quando o aterro recebe 

resíduos industriais, e nesse item envolve a resposta de mais uma pergunta, obtendo uma 

pontuação máxima de 11, dessa forma a formula final, é a soma dos subtotais 1, 2.2, e 3, divido 

por 11. Portanto, em cada categoria, no caso do aterro não receber resíduos industriais, 

apresenta-se um subtotal, sendo que a soma dos três subtotais atinge no máximo 100 pontos. 

Essa pontuação ao final é somada por total de pontos adquiridos e posteriormente é dividida 

por 10, obtendo assim a nota final do aterro sanitário (CETESB, 2019). Neste caso, para calcular 

o IQR após a atribuição das notas, é aplicada a seguinte fórmula: 

 

��� =
∑[ (����1) + (����2.1) + (����3)]

10
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sendo: 

IQR = índice da qualidade de aterros de resíduos; 

SUBT1 = subtotal do grupo 1; 

SUBT2.1 = subtotal do grupo 2; 

SUBT3 = subtotal do grupo 3. 

O resultado final do IQR indicará o índice de qualidade do aterro conforme o Quadro 

10. 

 

Quadro 10 – Enquadramento das condições das instalações de tratamento/destinação final dos 

RSU 

IQR ENQUADRAMENTO 
0,0 a 7,0 Condições Inadequadas (I) 
7,1 a 10 Condições Adequadas (A) 

Fonte: CETESB (2019). 

 

A aplicação do índice favorece uma avaliação padronizada das condições ambientais 

dos aterros sanitários urbanos, diminuindo a subjetividade na análise dos dados e possibilitando 

a comparação entre as instalações. Porém, cabe ressaltar que esta metodologia é apenas voltada 

a padrão de checklist, não possui a possibilidade de interação entre as informações, o que seria 

importante, pois implicaria nas correlações e interações sobre os subitens originando, assim, 

um embasamento técnico mais amplo. Outro fator relevante é que não consta, nesta avaliação, 

itens importantes sobre a energia gerada nas plantas dos aterros sanitários. Este item vem se 

tornando cada vez mais atraente, uma vez que a geração de energia, a partir da biomassa e 

outras fontes renováveis, pode reduzir o consumo de combustíveis fósseis e com isso os 

impactos globais causados pela queima destes combustíveis, contribuindo para que a matriz 

energética seja mais sustentável (PECORA; VELÁZQUEZ; COELHO, 2013). Obter esta 

informação através desta metodologia consolidada seria de grande valia para o país, 

fomentando assim o desenvolvimento e o uso de energias renováveis de baixo custo e impacto 

ambiental relevante. 

Como o intuito deste trabalho é identificar a geração de energia oriunda do biogás, a sua 

qualidade e o seu potencial de geração, propõe-se utilizar a base já consolidada do IQR, mas 

realizando a inclusão de um novo grupo. Desta forma, realizou-se a redistribuição da pontuação 

da tabela original proposta pela CETESB e a inclusão deste novo grupo, com suas categorias e 

subcategorias. 
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Assim, formalizou-se a pesquisa com as plantas instaladas no estado de Santa Catarina 

e aplicou-se a nova fórmula matemática para a obtenção da nota de enquadramento dos aterros. 

Após realizado o procedimento de avaliação, obteve-se resultados, que serão discutidos no 

decorrer deste trabalho em sua análise de resultados. Por fim, realizou-se a fundamentação da 

Lógica Fuzzy com base nesta tabela de pontuação e de associação das regras, assim podendo-

se realizar uma análise mais minuciosa das plantas hoje em operação no estado de Santa 

Catarina. No Quadro 11, no Quadro 12, no Quadro 13 e no Quadro 14 pode-se observar a 

proposta de redistribuição e de subcategorias de avaliação. 
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Quadro 11 – IQRM com dados projetados para uso da Lógica Fuzzy – Grupo 1 

Categoria Subcategoria Avaliação Peso 

Estrutura de Apoio 

1. Portaria, Guarita e 
Vigilância  

Sim / Suficiente 2 
Não / Insuficiente 0 

2. Isolamento Físico 
Sim / Suficiente 2 

Não / Insuficiente 0 

3. Isolamento Visual 
Sim / Suficiente 2 

Não / Insuficiente 0 
4. Acesso à Frente de 

Descargas 
Adequado 3 

Inadequado 0 

Frente de Trabalho 

5. Dimensões da frente de 
trabalho 

Adequado 5 
Inadequado 0 

6. Compactação dos Resíduos 
Adequado 5 

Inadequado 0 

7. Recobrimento dos Resíduos  
Adequado 5 

Inadequado 0 

Taludes e Bermas  

8. Dimensões e Inclinações  
Adequado 4 

Inadequado 0 

9. Cobertura de Terra 
Adequado 4 

Inadequado 0 

10. Proteção Vegetal  
Adequado 3 

Inadequado 0 

11. Aforamento de Chorume  
Não / Raros 4 

Sim / Numerosos 0 

Superfície Superior 
12. Nivelamento da superfície 

Adequado 5 
Inadequado 0 

13. Homogeneidade da 
cobertura  

Sim 5 
Não 0 

Estrutura de Proteção 
Ambiental 

14. Impermeabilização do 
solo 

Sim / Adequada (Não preencher 
item 15) 

3 

Não / Inadequada (Preencher item 
15) 

0 

15. Profundidade Lençol 
freático (P) X Permeabilidade 

do Solo (k) 

P > 3m, k < 10-6 cm/s 3 

Condição Inadequada 0 

16. Drenagem de Chorume  
Sim / Suficiente 2 

Não / Insuficiente 0 

17. Tratamento de Chorume 
Sim / Adequado 2 

Não / Inadequado 0 
18. Drenagem provisória de 

águas pluviais 
Suficiente / Desnecessário 2 

Não / Insuficiente 0 
19. Drenagem Definitiva de 

águas pluviais 
Suficiente / Desnecessário 2 

Não / Insuficiente 0 

20. Drenagem dos Gases 
Suficiente / Desnecessário 3 

Não / Insuficiente 0 

21. Monitoramento de Águas 
Subterrâneas  

Adequado 3 
Inadequado / Insuficiente / 

Inexistente 
0 

22. Monitoramento 
Geotécnico  

Adequado 3 
Inadequado / Insuficiente / 

Inexistente 
0 

Subtotal Grupo 1 74 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 12 – IQRM com dados projetados para uso da Lógica Fuzzy – Grupo 2 

Categoria Subcategoria Avaliação Peso 

Outras Informações  

23. Presença de Catadores 
Adequado 2 

Inadequado 0 

24. Queima de Resíduos 
Adequado 2 

Inadequado 0 
25. Ocorrência de Moscas e 

Odores 
Adequado 2 

Inadequado 0 
26 Presença de Aves e 

Animais 
Adequado 2 

Inadequado 0 
27. Recebimento de Resíduos 

não Autorizados  
Adequado 2 

Inadequado 0 
28. Recebimento de Resíduos 

Industriais 
Adequado 2 

Inadequado 0 
29. Estruturas e 
Procedimentos 

Adequado 3 
Inadequado 0 

Subtotal Grupo 2.1 12 
Subtotal Grupo 2.2 3 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 13 – IQRM com dados projetados para uso da Lógica Fuzzy – Grupo 3 

Categoria Subcategoria Avaliação Peso 

Características da Área 

30. Proximidades de Núcleos 
habitacionais  

> = 500 m  1 
< 500 m  0 

31. Proximidade de corpos de 
água 

> = 200 m  0 
< 200 m  1 

32. Vida útil 
< = 5 anos  0 
> 5 anos  1 

33. Restrições legais ao uso 
do solo  

Sim 1 
Não 0 

Subtotal Grupo 3 4 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 14 – IQRM com dados projetados para uso da Lógica Fuzzy – Grupo 4 

Categoria Subcategoria Avaliação Peso 

Biogás - informações 
pertinentes 

34. O aterro sanitário participa 
da venda de crédito de 

carbono? 

Sim 1 

Não 0 

35. Nas instalações do aterro 
existe o setor de Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo 

(MDL)? 

Sim 1 

Não 0 

36. Tem-se o controle da 
qualidade e caracterização do 
biogás que é gerado através da 
decomposição dos resíduos? 

Sim 1 

Não 0 

37. Tem conhecimento da 
porcentagem aproximada de 
CH4 que é direcionada para 

queima? 

Sim 1 

Não 0 

38. Tem conhecimento da 
porcentagem aproximada de 
CO2 que é direcionada para 

queima? 

Sim 1 

Não 0 

39. Tem conhecimento da 
porcentagem aproximada de 

O2 que é direcionada para 
queima? 

Sim 1 

Não 0 

40. Tem-se o controle da 
quantidade do biogás que é 

gerado através da 
decomposição dos resíduos? 

Sim 1 

Não 0 

41. Tem conhecimento da 
projeção de crescimento da 

população das cidades em que 
aterro realiza as coletas? 

Especifique cada um dentro 
do percentual a seguir: 

Sim 1 

Não 0 

42. Tem conhecimento da 
precipitação anual? 

Sim 1 
Não 0 

43. Característica do Resíduo 
Conhece 1 

Não conhece 0 

44. PH* 
Conhece 0 

Não conhece 0 

45. Bactérias* 
Conhece 0 

Não conhece 0 

46. Temperatura* 
Conhece 0 

Não conhece 0 

47. Nutriente* 
Conhece 0 

Não conhece 0 

48. Partículas* 
Conhece 0 

Não conhece 0 

49. Humidade* 
Conhece 0 

Não conhece 0 
Subtotal Grupo 4 10 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
* Não recebem pontuação, porém são dados de entrada as variáveis intermediarias. 
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Da mesma forma que no Quadro 8, no Quadro 12 o subtotal 2 é dividido em duas partes, 

2.1 e 2.2, e apenas uma delas é somada na fórmula final. Portanto, em cada categoria, no caso 

do aterro não receber resíduos industriais, apresenta-se um subtotal, sendo que a soma dos três 

subtotais atinge no máximo 100 pontos. Neste caso, para calcular o IQRM após a atribuição 

das notas, é aplicada a seguinte fórmula: 

 

���� =
∑[ (����1) + (����2.1) + (����3) + (����4)]

10
 

 

sendo: 

IQRM = Índice da qualidade de aterros de resíduos modificado; 

SUBC1 = subtotal do item 1; 

SUBC2.1 = subtotal do item 2; 

SUBC3 = subtotal do item 3; 

SUBC4 = subtotal do item 4. 

Portanto, em cada categoria apresenta-se um subtotal, sendo que a soma dos quatro 

subtotais atinge no máximo 100 pontos. O total de pontos adquiridos é posteriormente dividido 

por 10, obtendo-se a nota final do aterro sanitário. Optou-se por dividir a nota final em 3 níveis 

de pontuação e não em dois como é feito pelo IQR formulado pela CETESB, pois acredita-se 

que assim pode-se melhor visualizar os aterros que estão em situações excelentes, assim 

denominados como Condições adequadas (A), aterros que estão em consonância com as 

exigências mínimas estabelecidas pelas normas técnicas e pela legislação, assim definidos 

como condições controladas (C) e aterros que estão inadequados, assim definidos como 

condições inadequadas (I) (Quadro 15). 

 

Quadro 15 – Enquadramento das condições das instalações de tratamento/destinação final dos 

RSU base para Lógica Fuzzy 

IQRM ENQUADRAMENTO 
0,0 a 6,0 Condições Inadequadas (I) 
6,1 a 7,0 Condições Controladas (C) 
7,1 a 10 Condições Adequadas (A) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Por fim, essa restruturação da metodologia de analise (IQRM) permitirá uma visão mais 

consolidada das plantas de aterro sanitários, proporcionando, assim, a base de informações 
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necessárias para a construção das regras da Lógica Fuzzy, originando um resultado mais 

próximo da atual realidade das plantas em funcionamento no estado de Santa Catarina. 

 

2.7 O GEOPROCESSAMENTO NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE 

 

O Geoprocessamento está ligado a informações espaciais, no que diz respeito a coleta, 

demarcação, tratamento e análise de dados geográficos. Sua utilização vai além de promover 

somente tecnologias para o uso de informações geográficas. Atualmente, ele é utilizado por 

diversas áreas como cartografia, planejamento urbano, análise de recursos naturais, dentre 

outras áreas. Ele é composto pelas chamadas geotecnologias, que dizem respeito a topografia, 

banco de dados geográficos, sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto e outras 

técnicas de referenciamento espacial. Segundo Câmara e Medeiros (1998), os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG’s) são sistemas de informações que efetuam tratamento 

computacional de dados geográficos. Moura (2003), por sua vez, descreve este processo como 

métodos quantitativos, análise espacial, cartografia digital e os sistemas de informações 

geográficos. Segundo Reis (2016), pode-se dizer que o geoprocessamento é um instrumental 

tecnológico fundamental para o conhecimento da realidade e definição de ações, principalmente 

na área do meio ambiente, através da obtenção, tratamento e difusão de dados espaciais. 

Sampaio (2018) destaca ainda que o SIG permite a análise criteriosa e a atualização constante 

das variantes ambientais, econômicas e sociais do ambiente de estudo, além de acompanhar as 

modificações ocorridas no espaço geográfico. 

As ferramentas disponíveis no geoprocessamento podem fazer o gerenciamento 

inteligente das informações, sendo uma excelente ferramenta de gestão e operação dos sistemas 

de abastecimento de água, sistema de coleta e tratamento dos esgotos, manejo de águas pluviais 

e resíduos sólidos. Dentre as funcionalidades pode-se citar: o cadastramento de usuários e 

representação destes em mapas temáticos, operações e simulação de manobras de registro, 

rastreamento de fluxos, identificação e representação cartográfica de redes, equipamentos e 

localização de áreas de interesses. A análise das informações e correlações espaciais dos dados 

são visualizados através de mapas temáticos, tornado possível a tomada de decisões 

importantes, como trocar tubulações, equipamentos antigos dentre outras funcionalidades. 

No setor de gerenciamento de resíduos sólidos, torna-se possível elaborar modelos de 

análise espacial em auxílio à tomada de decisões para a escolha de áreas para destinação dos 

resíduos e tratamento, itinerários de coleta, rotas de coleta, elaboração de mapas temáticos 

alocando informações como: quantidade de resíduo recebida, número de municípios atendidos 
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e claro potencial de biogás de cada planta. Estas são algumas das empregabilidades da 

cartografia temática na área ambiental. 

A cartografia ambiental assume importância não somente informativa, mas técnica na 

qual fomenta a tomada de decisão dos gestores dos setores públicos e privados, devido a 

precisão e exatidão das informações geradas. Um excelente exemplo de cartografia aplicada ao 

meio ambiente e saneamento é o Atlas de Saneamento (IBGE, 2011). O Atlas de Saneamento 

fornece informações atualizadas sobre o saneamento por meio de uma leitura geográfica das 

estatísticas contidas na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB). A publicação marca 

o compromisso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em fornecer 

informações atualizadas. A questão do saneamento, ao sintetizar um amplo leque de ações 

visando controlar as condições ambientais e prevenir a difusão de vetores patogênicos em áreas 

de adensamento populacional, requer um tratamento multidisciplinar e multiescalar que dê 

conta das inter-relações temáticas que envolvem sua análise espacial. Desse modo, o Atlas 

Saneamento promove a informação estatística vinculada com sua capacidade interpretativa 

reforçada, na complexa realidade do mundo contemporâneo, quando relacionada com o enfoque 

territorial fornecido pela geografia (IBGE, 2011). 

 

2.8 LÓGICA FUZZY E SEU USO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS 

 

Em meados da década de 60, a ausência de recursos para trabalhar em situações de 

incertezas, fez com que Zadeh (1978) propusesse a base da Lógica Fuzzy para a indústria, 

principalmente na área de processos industriais, visando automatizar atividades que 

compreendessem situações ambíguas não passíveis de processamento através da tradicional 

lógica booleana. 

A Lógica Fuzzy é utilizada para a implementação de controladores nebulosos, aplicados 

nos mais variados tipos de processos e sistemas gerenciais. As regras nebulosas e as variáveis 

linguísticas conferem ao sistema de controle vantagens, dentre elas pode-se mencionar (SHAW; 

SIMÕES,  1999): 

 simplificação do modelo do processo;

 melhor tratamento dos dados de entrada;

 facilidade na especificação das regras utilizando linguagem próxima a o  

natural; 

 sofisticação e aplicabilidade em múltiplos objetivos de controle;
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 facilidade de incorporação do conhecimento de especialistas humanos.

A Lógica Fuzzy promove tradução de expressões verbais, vagas, imprecisas e 

qualitativas, em valores numéricos (POSSELT; FROZZA; MOLZ, 2015), podendo ser: 

 baseada em palavras e em números, ou seja, os valores podem ser expressos 

linguisticamente, por adjetivos, por exemplo: quente, frio, morno;

 possuem modificadores de predicado: muito, mais ou menos entre outros;

 pode possuir conjunto de quantificadores: poucos, usualmente entre outros; 

 utiliza a probabilidade: provável, improvável;

 usa os valores entre 0 e 1.

Dentre as vantagens de utilizar este método matemático pode-se considerar que o 

mesmo requer poucas regras, valores e decisões, podem ser majoradas e valoradas inúmeras 

variáveis observadas e estas podem ser variáveis linguísticas. Ainda permite a formalização de 

rápidos protótipos de sistemas e por fim simplifica a aquisição do conhecimento. 

Desta forma, Lógica Fuzzy representa uma forma inovadora de traduzir informações 

vagas, imprecisas e qualitativas para a linguagem computacional, ofertando maior estabilidade 

em processos de gestão, automação e produção nas mais diversas áreas. 

De acordo com Larman (2004), outra área que vem demonstrando grande potencial da 

utilização da Lógica Fuzzy é a de gestão ambiental, com o intuito de facilitar a viabilidade 

econômica de projetos que possuem grandes conjuntos de informações e de incertezas. A 

Lógica Fuzzy é uma técnica de inteligência artificial baseada na Teoria dos Conjuntos, que 

serve para os modos de raciocínio aproximados ao invés de exatos. Seus conceitos podem ser 

utilizados para traduzir em termos matemáticos, informações imprecisas. 

Para Larman (2004), a Lógica Fuzzy enfatiza uma investigação do problema de como o 

sistema atende aos requisitos buscando resultado mais próximo da exatidão, através da base de 

dados informada. A Lógica Fuzzy favorece a capacidade de definir as grandezas de entrada e 

saída que fazem parte do processo, ajustar os campos de pertinência de cada grandeza e definir 

as regras, o que aprimora a exatidão dos resultados. 

Na Lógica Fuzzy a variável linguística Fuzzy tem como função expressar um valor 

qualitativamente por um termo Linguístico (que fornece um conceito variável) e 

quantitativamente por uma função de pertinência. A variável linguística é expressa por {n, T, 

X, m(n)}, sendo n o nome da variável (por exemplo, pH), T o conjunto de termos linguísticos 

de n (por exemplo, alta, ideal, baixa), X o domínio (Universo) de valores de n sobre o qual o 

significado do termo linguístico é determinado (o pH pode estar, por exemplo, entre 0 e 7), e 
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m(n) uma função semântica que assinala para cada termo linguístico n e T o seu significado, 

que é um conjunto Fuzzy em X (ou seja, m : T → (X), onde (X) é o espaço dos conjuntos Fuzzy) 

(SILVA, 2011). 

A Figura 14 mostra um exemplo de variável linguística, referente ao pH em valas de 

aterros sanitários. Cada termo linguístico tem a ele associado um conjunto Fuzzy m(n) que irá 

caracterizá-lo. 

 

Figura 14 – Variável linguística referente ao pH 

 
Fonte: Malutta (2004, p. 11). 

 

Existem várias formas gráficas de representação das funções Fuzzy, dentre as mais 

comuns, as funções consecutivas a triangular e as curvas trapezoidais (SILVA, 2011). 

Ao que se refere as regras da Lógica Fuzzy pode-se, de maneira simples, ilustrar como 

uma unidade é capaz de capturar algum conhecimento específico. A união destes 

conhecimentos específicos, por sua vez, cria um o conjunto de regras que faz com que todas as 

possibilidades sejam esgotadas dentro deste grupo de regra, levando a uma visão geral de suas 

várias possibilidades. Para a elaboração deste conjunto de regras Fuzzy, é necessário existir 

antecedentes que descrevem uma condição (premissas), e consequentes que descrevem uma 

conclusão. No conjunto de regras antecedentes são definidos o espaço das variáveis de entrada 

do sistema. Já o conjunto de regras consequentes descrevem uma região no espaço das variáveis 

de saída do sistema, neste caso a conclusão. Após a elaboração deste conjunto de regras de 

entradas e saídas, ou de regras antecedentes e regras consequentes, tem-se de formular as regras 

de interferência, pois são elas que irão proporcionar conhecimento para a tomada de decisão 

(SILVA, 2011). 
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Esta análise de dados é realizada por um software, que deve ser alimentado com os 

dados de entradas e saídas (variáveis em valores linguísticos) e os respectivos blocos de regras 

que, por sua vez, contêm a estratégia de controle do sistema através da Lógica Fuzzy 

estabelecida, tendo assim a regra confirmada para todas as regras das variáveis de entrada e de 

saída (SILVA, 2011). 

É importante ressaltar que Lógica Fuzzy foi utilizada em trabalhos ambientais com 

recorrência na última década, podendo ser citados como exemplos os seguintes trabalhos: 

a) Análise de projetos para unidades de conservação, usando Lógica Fuzzy 

(MEDEIROS; MELLO; CAMPOS FILHO, 2007); 

b) Método para apoio à decisão na verificação da sustentabilidade de uma unidade de 

conservação, usando Lógica Fuzzy (CAMPOS FILHO, 2004); 

c) Avaliação de imóveis urbanos com utilização da Lógica Difusa (SANTELLO, 

2004); 

d) Método de apoio à decisão na avaliação de impactos ambientais utilizando Lógica 

Fuzzy (BOCLIN, 2003); 

e) Desenvolvimento de uma metodologia para auxílio à decisão em zoneamento de 

unidades de conservação. Aplicação ao Parque Florestal do Rio Vermelho (COSTA, 

2003); 

f) Método de apoio à tomada de decisão sobre a adequação de aterros sanitários 

utilizando Lógica Fuzzy (MALUTTA, 2003); 

g) Desenvolvimento de um índice global para a avaliação do desempenho ambiental 

de sistemas de transporte de carga (CRUZ, 2011); 

h) Prognóstico de sustentabilidade como apoio à decisão no licenciamento ambiental - 

desenvolvimento de método utilizando dinâmica de sistemas, Lógica Fuzzy e 

backcasting (BOCLIN, 2014); 

i) Modelagem Fuzzy aplicada a Políticas Públicas: Proposta de um Índice Municipal 

de Qualidade Ambiental (SILVA, 2015); 

j) Modelo de avaliação de risco da vigilância sanitária para inspeção de resíduos de 

serviços de saúde utilizando Lógica Fuzzy (SILVA 2017); 

k) Avaliação do Potencial Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município de 

São Bernardo do Campo Utilizando Lógica Fuzzy (DRUDI et al., 2016); 

l) Seleção de Sistemas de Geração de Energia Elétrica a partir de Resíduos Sólidos 

Urbanos (BARIN, 2012); 
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m) Estudo da Caracterização Gravimétrica e Poder Calorífico dos Resíduos Sólidos 

Urbanos utilizando Lógica Fuzzy (SOARES, 2011); 

n) Análise da adequação do aterro sanitário municipal de São Bento do Sul, com a 

utilização da Lógica Fuzzy como método de apoio (SCHUVES, 2011); 

o) Modelagem Fuzzy para avaliação de desempenho ambiental do gerenciamento de 

resíduos sólidos industriais (FAGUNDES, 2015). 

Verificando a eficiência nos estudos mencionados anteriormente, este estudo adotará a 

Lógica Fuzzy como ferramenta de análise de dados. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2009), esta proposta de estudo exige inicialmente a 

elaboração de uma problemática de pesquisa onde, a partir de então, ocorre um levantamento 

de dados que por sua vez deverá ser pesquisado na literatura (livros, periódicos, monografias, 

dissertações, teses, anais de eventos impressos, eletrônicos/digitais, entre outras fontes). 

Considera-se fundamental que o pesquisador imponha limites no estudo, definindo nitidamente 

o problema de pesquisa, os fenômenos e o contexto a serem pesquisados. Assim, o problema 

de pesquisa deste trabalho contempla a geração de biogás oriunda de resíduos sólidos urbanos 

e as possibilidades de se estimar a sustentabilidade ambiental, econômica e social das plantas 

de aterros sanitários existentes no estado de Santa Catarina utilizando a Lógica Fuzzy como 

ferramenta de tomada de decisão. 

Segundo Silva e Menezes (2001) a pesquisa se caracteriza como aplicada, pois objetiva 

gerar conhecimento para aplicação prática em soluções de problemas específicos, além de 

envolver verdades e interesses locais.  

Além disso é uma pesquisa de natureza descritiva-exploratória, uma vez que visa à 

pesquisa e exploração, baseada em dados bibliográficos, para a criação de uma ferramenta de 

gestão (GIL, 1991). Cervo e Bervian (1996, p. 49), “(...) afirmam que a pesquisa descritiva 

procura descobrir, com a precisão possível, a frequência como um fenômeno ocorre, em relação 

e conexão, com os outros, sua natureza e características, correlacionando fatos ou fenômenos 

sem manipulá-lo (...)”. Gil (1991), destaca que a pesquisa descritiva adota como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno. A pesquisa 

de natureza exploratória, por sua vez, é aquela realizada sobre um problema ou questão que 

geralmente são assuntos com pouco ou nenhum estudo anterior a seu respeito. O objetivo desse 

tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses (GIL 1991). A ideia não é testar ou 

confirmar uma determinada hipótese. As técnicas tipicamente utilizadas para a pesquisa 

exploratória são estudos de caso, observações ou análises históricas, e seus resultados fornecem 

geralmente dados qualitativos ou quantitativos. 

No item 3.1 apresenta-se uma descrição metodológica sucinta das atividades que foram 

desenvolvidas para a elaboração desta tese. 
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3.1 ETAPA 01 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO/ PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Com base nos procedimentos técnicos, a pesquisa foi documental. A pesquisa 

documental utiliza diversas fontes documentais, que ainda não receberam tratamento analítico. 

As fontes a serem utilizadas podem ter sua origem nos registros estatísticos, registros 

institucionais escritos, documentos pessoais, documentos de comunicação em massa e folhetos. 

De acordo com Gil (2008, p. 51), as fontes documentais possibilitam o conhecimento do 

passado e a investigação sobre o processo de mudança do tema abordado na pesquisa. 

A bibliografia estatística surgiu em um estudo pioneiro desenvolvido por Cole e Eales 

no ano de 1917 e passou a ser popularizado o termo bibliometria através de Pritchard (Vanti, 

2002). Segundo Guedes e Borschiver (2005, p. 2) a “bibliometria é um conjunto de leis e 

princípios empíricos que contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da 

Informação”. A necessidade desta ferramenta se faz devido à demanda de indicadores de 

produção científica de credibilidade para o meio acadêmico-científico que permitam a 

fundamentação teórica de conceitos e fenômenos informacionais facilitando assim o 

desenvolvimento técnico cientifico (ARAUJO, 2006).  

O referencial bibliométrico foi estruturado de forma a permitir a extração de um 

fragmento especifico e relevante de publicações, que atendem os objetivos propostos para 

estudo (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). Este conteúdo bibliográfico gerado permite 

identificar lacunas da literatura e posicionar o trabalho proposto buscando suprir as limitações 

apresentadas pelos estudos analisados (PINTO et al., 2013). Para isso, considerou-se três 

fundamentos que, de acordo com Gu e Lago (2009), definem as bases para análise sistêmica da 

literatura a saber: (a) buscar evidências da existência na literatura sobre determinado 

assunto/situação específica de estudo; (b) identificar lacunas na proposta de estudo, para sugerir 

novas orientações no desenvolvimento de pesquisas/ projeto; (c) posicionar novas 

atividades/ações de pesquisa por meio de um quadro conceitual de pesquisa. 

Neste estudo, foram desenvolvidas duas fases: (a) a seleção de um portfólio de 

artigos/teses/ dissertações / manuais/ sobre o tema da pesquisa; (b) análise sistêmica. 

Para se ter melhor estruturação da seleção de um portfólio de artigos sobre o tema de 

pesquisa, realizou-se a segregação em partes sendo: seleção do banco de artigos brutos; e 

filtragem do banco de artigos. Para a seleção de artigos brutos, definiu-se as seguintes palavras 

chaves: Resíduos Urbanos; Biogás; e Energia. Após a seleção das palavras-chave, todas as 

possíveis combinações entre as palavras-chave dos eixos de pesquisa foram formadas utilizando 

a Lógica Booleana. Estas combinações possibilitaram buscas em bases de dados contidas no 
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portal de periódicos. Após a obtenção dos resultados foi feita a leitura dos títulos e resumos de 

todos os artigos, o que possibilitou selecionar os títulos de interesse para este estudo. Para 

finalizar o processo, os artigos selecionados foram submetidos à leitura integral para analisar a 

viabilidade de uso como fonte de pesquisa e de referencial teórico para este estudo. Por fim 

realizou-se a análise do reconhecimento científico de cada artigo. De acordo com Ensslin et al. 

(2015) esta evidenciação torna-se importante quando pesquisadores buscam pesquisas que já 

obtiveram aceitação no meio acadêmico-científico. Para a análise sistêmica utilizou-se uma 

análise mais aprofundada no assunto onde focou-se em duas áreas de interesse da proposta deste 

estudo: gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil; e geração de biogás no país. A prospecção 

destes dois assuntos admitiu um conjunto de requisitos para a formulação da estratégia de busca 

de informações para a elaboração deste estudo. A utilização desta ferramenta de auxílio a 

informação gerou os resultados apresentados nas Figura 15 e Figura 16. 

 

Figura 15 – Gráfico da Bibliometria – Publicações por País/ Região 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 16 – Gráfico da Bibliometria – Publicações por ano (1992-2019) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

3.2 ETAPA 02 – QUESTIONÁRIOS ON LINE 

 

Nesta etapa foi encaminhado aos aterros sanitários do estado de Santa Catarina em 

funcionamento, um questionário on line através da plataforma Google Forms, para resposta 

baseado no procedimento de Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), desenvolvido 

pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) adaptado pelo autor (Anexo I). 

 

3.3 ETAPA 03 – ENTREVISTAS 

 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação social para a coleta de dados 

ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social (MARCONI; 

LAKATOS, 2009). Foi escolhida uma planta de aterro para entrevista em loco. A realização da 

entrevista teve como foco o debate sobre os dados apresentados no questionário on-line. 

 

3.4 ETAPA 04 – ELABORAÇÃO DA BASE DE DADOS E PROJEÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES NO SOFTWARE 

 

Para atender aos objetivos propostos pela presente pesquisa foram previstas as seguintes 

atividades: 

a) Foram identificados os fatores chaves que serviram como indicadores de estado, 

através dos dados obtidos pelo questionário IQR adaptado pela autora (Anexo I); 

b) Foi construído um diagrama de agregação, que segue o desenho esquemático de um 

dendrograma Fuzzy (dados de entrada); 
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c) Foi construído, de forma iterativa, um cenário exploratório tendencial, que se 

configurou no cenário mais provável de ocorrência (aqui foi utilizado base bibliográfica de 

comportamento de plantas de Biogás, para melhor estabilidade do sistema); 

d) Após desenhado o cenário provável, foram atribuídos os valores aos indicadores 

conforme as características IQR, para o período de tempo definido para a simulação (neste caso 

25 anos devido ao tempo mínimo estabelecido por lei de uso de uma vala de aterro); 

e) Foi realizada a atribuição dos valores aos indicadores (necessário para definir a 

configuração do software Fuzzy); 

f) Foram constituídas as regras de Fuzzyficação e desFuzzyficação; 

h) Foi iniciada a construção do diagrama de interação da dinâmica dos componentes dos 

sistemas socioambientais avaliados com IQRM; 

i) Foram definidas as sentenças lógicas que comandam o processo de simulação das 

dinâmicas das interações, dos sistemas avaliados, entre os dados de entrada e saída; 

j) Definidas as regras, teve-se início a simulação das interações dinâmicas deste cenário 

provável;  

k) Com base nos resultados obtidos, construiu-se os cenários normativos, desejado e 

indesejado (aqui ponderando em estado ótimo, ideal e regular); 

l) Definidos os cenários normativos, foram atribuídos valores aos indicadores de estado, 

considerando as características destes cenários; 

m) A seguir, procedeu-se às novas agregações dos indicadores, bem como às simulações 

das interações dinâmicas, para o período de tempo estabelecido para as simulações, e para os 

cenários definidos; 

n) O monitoramento dos indicadores, ao longo do período de simulação permitiu a 

análise do desempenho real de cada indicador, tendo como objetivo a comparação com os 

valores previamente atribuídos, permitindo ajustes nas interpretações e simulações (aqui nesta 

etapa foi obtido resultado de ótimo, ideal ou regular); 

o) Para facilitar a projeção dos dados, algumas fórmulas específicas foram aplicadas à 

gestão de resíduos para facilitar as informações de entrada no software (nesta etapa foi utilizado 

o Excel 2010, para a projeção de fórmulas e dados matemáticos envolvidos nesta etapa). 

 

3.5 ETAPA 05 – UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 

 

Após a coleta de dados e padrões de entrada, blocos de regras e saída definidos, foi 

aplicada a Lógica Fuzzy, por meio do software Fuzzy TECH 5.54d Professional Edition 
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(POSSELT; FROZZA; MOLZ, 2015), no qual forneceu a base de dados e resultados que se 

encontram discutidas e representadas no item 4.3. 

 

3.6 ETAPA 06 – ELABORAÇÃO DA BASE DE DADOS CARTOGRÁFICA 

 

Nesta etapa foram definidos os métodos usados para a produção cartográfica e a análise 

dos cenários ambientais representados a partir da perspectiva do Geossistema. As contribuições 

do Geossistema e da representação favoreceu um conhecimento integrado das intrínsecas 

relações entre os diferentes elementos bióticos e abióticos envolvidos nesta pesquisa, 

oportunizando assim uma visão espacial do cenário. 

A cartografia é uma ferramenta de pesquisa, no âmbito das ciências sócio humanas e foi 

sugerida por Félix Guattari e Giles Deleuze (GUATTARI; ROLNIK, 1986), dentro dos estudos 

relativos ao acompanhamento de processos e produção de subjetividades. Compreendido como 

mapa, o rizoma “é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 

suscetível de receber modificações constantemente” (DELEUZ; GUATTARI, 2011, p. 30), ou 

seja, são colocadas possibilidades de interação com o meio oportunizando estreitamento das 

realidades e relações, objetivando a geração de conhecimento e a sua aplicação prática em 

soluções de problemas específicos, além de envolver verdades e interesses locais. 

O desafio laçado pelo método da cartografia, em linhas gerais, é o de exercitar a 

sustentação da abertura de pensamento para receber, sem pré-conceitos, tudo o que for se 

apresentando no processo de pesquisar como condição de possibilidade para se produzir 

conhecimento pertinente e consistente (ESCÓSSIA; TEDESCO, 2012). Para a execução e 

elaboração dos cenários ambientais abordados neste trabalho foi utilizado a cartografia 

temática, seguindo o princípio metodológico de uma das etapas da cartografia analítica, que 

tem como finalidade cartografar elementos ou processos simples, atentando para seus 

elementos constitutivos, lugares, caminhos ou áreas caracterizadas por seus atributos ou 

variáveis, estas determinadas pelo pesquisador (ZACHARIAS, 2008). De acordo com Moreira 

et al. (2002), cartografia temática consiste na combinação de um conjunto de dados de entrada 

a partir de uma função (f), gerando um resultado (mapa de saída) conforme ilustrado na equação 

(1). 

 

Mapa de saída = f (dados de entrada) (1) 
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Os dados de entrada, mapas temáticos gerados sob diferentes critérios, através de 

operadores condicionais, geram um cenário ou hipótese (MOREIRA et al., 2002). Para originar 

nesta hipótese ou cenário, foi utilizado a metodologia de análise multicritérios oriundo dos 

dados fornecidos pela Lógica Fuzzy. Para a elaboração dos mapas foi utilizado como referência 

cartográfica o sistema geodésico SIRGAS 2000, considerando uma escala de 1:25 :000. 

Objetivando a produção de conhecimento e de oportunizar o desdobramento de seu uso, 

a base cartografia gerada neste trabalho servirá para oportunizar o conhecimento do potencial 

energético do estado de Santa Catarina oriundos das plantas de aterros sanitários através do 

processo de decomposição biológica, tendo como produto final fonte de energia conhecida 

como Biogás obtidos pelo objeto desta pesquisa. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Região Sul do Brasil é constituída pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, os quais, segundo o IBGE (2010a), somam 27.384.815 habitantes 

(representando 14,35% da população brasileira) e ocupam uma área de 576.409.60 km2 

(equivalente a 6,7% da área total do país). O Produto Interno Bruto (PIB) per capita médio da 

região é um dos mais elevados do país com R$ 19.324,00 (IBGE, 2010a) e o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) médio de 0,74 (PNUD, 2010), acima da média do país. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2017), esta região, gera cerca de 20.500 t/dia, possuindo uma geração per capita 

de 0,819 kg/hab/dia de RSU, dos quais coletam 19.183 t/dia, representando um índice de coleta 

de 92,33% para RSU. O PNSB (IBGE, 2010a) afirma que, quanto à destinação final dos 

resíduos, os estados da Região Sul apresentam a menor taxa de disposição final em lixões do 

Brasil, com 2,7% para Santa Catarina, 16,5% para o Rio Grande do Sul e 24,6% para o Paraná. 

Santa Catarina é um estado do Sul do Brasil, que faz fronteira ao norte com o estado do 

Paraná, ao Sul com o estado do Rio Grande do Sul e a Oeste com a Argentina. O estado de SC 

possui 295 municípios, 20 Microrregiões, e 6 Mesorregiões. Santa Catarina de acordo com o 

IBGE (2010b) possui uma população aproximada de 6.910.553 habitantes. O gráfico 

apresentado na Figura 17 indica o número de população em relação a suas 6 Mesorregiões. 

 

Figura 17 – Distribuição população relação a suas 6 Mesorregiões do estado de Santa Catarina 

em 2010 

 
Fonte: IBGE (2010b). 
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Em relação a área (km²) do estado de SC, IBGE (2010b) informa que é de 

aproximadamente 95.736,165 km². O gráfico da Figura 18 ilustra, de forma mais detalhada, a 

dimensão das áreas territoriais pelas Mesorregiões catarinenses. 

 

Figura 18 – Áreas das Mesorregiões do estado de Santa Catarina 

 

Fonte: IBGE (2010b). 

 

A densidade demográfica é a relação entre a população e a área territorial, dessa forma, 

o gráfico apresentado na Figura 19, a densidade demográfica das Mesorregiões do Estado de 

Santa Catarina. 

 

Figura 19 – Densidade demográfica das mesorregiões do estado de Santa Catarina em 2010 

 
Fonte: IBGE (2010b). 
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Os dados contidos nos gráficos mencionados na Figura 17, na Figura 18 e na Figura 19 

são importantes pois a distribuição populacional, a distribuição territorial e a densidade 

demográfica influenciam na geração de resíduos e a área territorial influencia na área disponível 

para construção de aterro, consequentemente, na geração de biogás nas plantas de aterro 

instaladas no estado de Santa Catarinas. Segundo a ABRELPE (2017), a geração per capita de 

resíduos sólidos da região sul do Brasil é de 0,757 kg/hab./dia. 

A não observância da ordem de prioridades estabelecidas na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos compromete a vida útil dos aterros sanitários existentes. Diante da 

complexidade do assunto, é importante a proposta deste trabalho, pois não somente servirá para 

um diagnóstico da atual situação da disposição final dos resíduos sólidos urbanos do estado de 

Santa Catarina, bem como proporcionar uma visão sistêmica sobre a geração de energia oriunda 

de resíduos sólidos urbanos. 

Conforme a ABRELPE (2017), atualmente tem-se 36 plantas de aterros sanitários em 

funcionamento no estado de Santa Catarina, todos os 295 municípios do estado destinam de 

maneira adequada os resíduos sólidos urbanos municipais. Pode-se ressaltar ainda que 21 das 

plantas de aterros são aterros de empresas particulares (58% do total), 4 plantas de aterros 

sanitários são aterros pertencentes a consórcios (11% do total) e 11 plantas de aterros sanitários 

são aterros municipais (31% do total). 

Foi aplicado um questionário para os gestores/responsáveis/técnicos de 36 plantas de 

aterro sanitário do estado de Santa Catarina. Entretanto obteve-se a resposta e 

consequentemente a participação de 21 gestores de aterros sanitários, que são apresentadas no 

mapa da Figura 20. 
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Figura 20 – Mapa de Localização dos aterros sanitários de Santa Catarina que participaram deste estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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O Quadro 16 relaciona as plantas de aterro sanitários do estado de Santa Catarina que 

não responderam os questionários enviados. Mesmo não ocorrendo a participação de 15 plantas 

de aterros sanitários em operação e estas compreendendo o atendimento a 109 municípios, ainda 

tem-se uma boa unidade amostral para a realização deste trabalho, que totalizou 21 plantas de 

aterros sanitários em funcionamento que compreendem o atendimento a 186 municípios, sendo 

uma representatividade aproximada de 3.367, 300 habitantes atendidos pelo sistema de coleta 

de resíduos sólidos urbanos, com uma coleta de aproximadamente 2.798.804 kg de resíduos 

sólidos urbanos por dia. Vale ressaltar que o único município do estado de Santa Catarina que 

realiza a destinação final de seus RSU para outro estado é município de Garuva, que envia seus 

resíduos para o estado do Paraná. 
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Quadro 16 – Plantas de aterros sanitários que não responderam o questionário da pesquisa 

Aterro Sanitário 
Localização do 

Aterro 

Nº de 
Municípios 
Atendidos 

Municípios Atendidos 

Municipal Camboriú Camboriú 1 Camboriú 
Municipal Fraiburgo Fraiburgo 2 Fraiburgo, Lebon Régis 
Empresa Preservale 

Saneamento 
Ambiental Ltda. – 

ME 

Araranguá 11 

Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Morro 
Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Timbé 

do Sul, São João do Sul, Santa Rosa do Sul, 
Sombrio, Turvo, Balneário Arroio do Silva 

Municipal (Operação 
da Empresa Serrana 
Engenharia Ltda.) 

Rio Negrinho 1 Rio Negrinho 

Municipal (Operação 
da Empresa 

Transresíduos Ltda.) 
São Bento do Sul 1 São Bento do Sul 

Empresa Ambiental 
Saneamento e 

Concessões Ltda 
Joinville 2 Joinville, Balneário Barra do Sul 

Empresa Blumeterra 
Comércio e Serviço 

Ltda. 
Otacílio Costa 24 

Otacílio Costa, Capão Alto, Mirim Doce, 
Palmeira, Petrolândia, Pouso Redondo, Rio do 
Campo, Rio do Oeste, Agrolândia, Rio do Sul, 
Trombudo Central, Aurora, Urupema, Salete, 
Braço do Trambudo, Piratuba, Taió, Alto Bela 

Vista, Laurentino, Ipira, Abdon Batista, 
Atalanta, Cerro Negro, Chapadão do Lageado 

Consórcio 
Intermunicipal do 

Médio Vale do Itajaí 
(CIMVI) 

Timbó 9 
Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor 

Pedrinho, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, 
Rodeio, Timbó 

Empresa Tucano 
Obras e Serviços 

Ltda. 
Anchieta 19 

Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, 
Campo Erê, Descanso, Dionísio Cerqueira, 
Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Jupiá, 

Novo Horizonte, Palma Sola, Paraiso, Princesa, 
São Bernardino, São José do Cedro, São 
Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste 

Municipal Sul Brasil 1 Sul Brasil 

Empresa Tucano 
Obras e Serviços 

Ltda. 
Saudades 18 

Águas Frias, Caibi, Chapecó, Cunha Porã, 
Cunhatai, Flor do Sertão, Iraceminha, 

Maravilha, Modelo, Mondaí, Nova Erechim, 
Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Riqueza, 
Romelândia, São Miguel da Boa Vista, 

Saudades, Serra Alta 
Empresa Ronetran 

Ltda. 
Seara 3 Paial, Seara, Xavantina 

Empresa Tucano 
Obras e Serviços 

Ltda. 
Erval Velho 14 

Água Doce, Catanduvas, Celso Ramos, Erval 
Velho, Ibiam, Herval D´Oeste, Ibicaré, Joaçaba, 
Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Capinzal, Treze 

Tílias, Zortea 
Empresa Hera Sul 

Tratamento de 
Resíduos Ltda. 

Rio Negrinho 1 CAMPO ALEGRE 

Aterro no Paraná Garuva  1 Garuva  
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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4.2 FRAMEWORK DE ANÁLISE 

 

Sabe-se que a funcionalidade e a eficiência das plantas de aterro sanitário estão 

vinculadas a junção de três perspectivas: ambiental, social e econômica. Desta forma delimitou-

se como perspectiva ambiental, os impactos que possam afetar o meio ambiente fazendo parte 

deste grupo os seguintes dados de entrada: taludes e bermas; superfície superior; e estrutura de 

proteção ambiental. No grupo das perspectivas sociais foram incluídos os seguintes aspectos: 

outras informações; e características da área. Para a perspectiva econômica foram enquadrados 

os seguintes aspectos: estrutura de apoio; frente de trabalho; e características da planta. 

A interligação destas três perspectivas possibilitou a conclusão da proposta do modelo 

referente a avaliação das plantas de aterro sanitário vislumbrando a atual situação no que se 

refere a gestão e potencial energético de biogás no estado de Santa Catarina. 

A conformação da representação gráfica do sistema ocorreu na forma de um 

dendrograma, ilustrado na Figura 21, no qual é apresentado só as subcategorias da categoria 

“Estrutura de Apoio” a título de exemplificação. Para a implementação deste dendrograma na 

Lógica Fuzzy, gerou-se: 42 variáveis de entrada, 3 variáveis de saída, 7 variáveis intermediárias, 

362 blocos de regras e duas funções de pertinência (Apêndice 1). 
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Figura 21 – Dendrograma de informações de entrada e saída Lógica Fuzzy 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

As perspectivas são divididas em seus componentes principais, neste caso nas 

subcategorias do IQRM, como já descrito anteriormente no dendrograma. A sequência desta 

montagem gera por sua vez uma representação gráfica detalhada, chamada de variáveis de 

entrada e de saída. Para cada variável de entrada foi necessário elaborar um conjunto de regras. 

Neste caso, foram ponderados pesos para cada resposta dada as subcategorias e divididas em 

um universo, possibilitando análise de zero (0) a cem (100) (Apêndice 1). 

A Fuzzyficação, na interface de entrada, projeta valores discretos em graus de 

pertinência para cada regra. A análise Fuzzy acontece em blocos que contém as regras de 

controle linguístico. Os resultados das operações nestes blocos de regras são também variáveis 

linguísticas. Para a regra de pertinência, em cada subcategoria, foram utilizados dois termos 

linguísticos: Atende e Insuficiente. A base variou de valores em cada subcategoria, pois cada 
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subcategoria representa um universo de valores diferentes, que somadas representam o universo 

de 0 (zero) a 100 (cem), o que possibilita ponderar as notas para cada uma das 21 plantas de 

aterro avaliada neste estudo. Como exemplo, a Figura 22 representa os dois estados extremos 

das funções de pertinência, para a categoria de “Superfície Superior” em sua subcategoria 

“Nivelamento da Superfície”. 

 

Figura 22 – Dados de entrada e delimitações para subcategoria “Superfície Superior” em sua 

sub divisão de “Nivelamento da Superfície” 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Figura 22 ilustra os dados de entrada e delimitações para a categoria “Superfície 

Superior” em sua subcategoria “Nivelamento da Superfície”, representando os dois estados 

extremos das funções de pertinência, na qual o grau de pertinência zero (0) a quatro ( 4) 

classificam como insuficiente (rampa a esquerda) e de quatro (4) a cinco (5) como atende 

(rampa à direita). A estruturação das variáveis em um dendrograma permitiu avaliar as 

interações existentes entre as subcategorias projetadas em todos os níveis do dendrograma. 

Para dar peso a cada uma das regras, foram utilizados os quadros de IQRM detalhados 

anteriormente, levando em consideração o grau de correlação do dendrograma. 

O Quadro 17 exemplifica as possibilidades de combinações, para a categoria “Superfície 

Superior”, em um bloco de regras do tipo “se”, “e” e “então”, no qual os graus de pertinência 

(Atende ou Insuficiente) das duas variáveis de entrada são combinadas, resultando nas quatro 

combinações de saída que se relacionam a dois graus de pertinência neste caso (Insuficiente ou 

Excelente). No caso de categorias que possuíam mais subcategorias (3 ou mais), a lógica 

empregada foi a mesma, só que neste caso possibilitou três graus de pertinência (Insuficiente, 

Atende ou Excelente). 
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Quadro 17 – Bloco de regras para a categoria Superfície Superior 

Se (Nivelamento da superfície) 
E (Homogeneidade da 

cobertura) 
Então 

ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A utilização da Lógica Fuzzy foi projetada no software IN FuzzyTEC, permitindo fazer 

a análise da importância para cada variável de entrada e seu impacto na variável de saída, por 

meio das regras estipuladas nos blocos de regras, permitindo a visualização dos pontos fracos 

e de pontos fortes de cada planta de aterro sanitário. Nesta proposta de trabalho pretendeu-se 

visualizar a funcionalidade da planta para uso de biogás oriundo das plantas já instaladas e em 

operação no estado de Santa Catarina. 

 

4.3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

A sobrevivência da vida humana e o desenvolvimento estão diretamente sustentados na 

produção de alimentos, fornecimento de água e fornecimento de energia. Eles se movem sempre 

articulados e em pleno equilíbrio, portanto quando um dos três é afetado, os outros dois também 

são afetados. A energia e suas fontes são a força motriz que move tudo, e que garantem a 

sustentação do desenvolvimento das sociedades. Para garantir o suprimento energético torna-

se necessário explorar suas possíveis fontes e possíveis demandas. 

Os resultados obtidos neste estudo proporcionaram visão espacial, ambiental, social e 

econômica buscando oportunizar a diversificação das plantas energéticas do estado de Santa 

Catarina. Também importante frisar que os gestores que responderam o questionário enviado, 

solicitaram o sigilo no que se refere a exposição das fragilidades das plantas de aterro sanitários, 

deste modo, não foram evidenciadas as notas dos subtotais obtidas em ambos os estudos tanto 

no de Kons (2017) quanto neste. Somente será evidenciado um panorama geral da avaliação 

obtendo nota final de enquadramento das plantas validados por nossa metodologia. 

Conforme já descrito neste trabalho, as notas do IQRM variaram entre 0 e 10. De acordo 

com as notas obtidas, as plantas de aterros sanitários são enquadradas em suas categorias. 

Lembrando que existem três categorias, sendo elas: Condições Adequadas, Condições 

Controladas e Condições Inadequadas. 
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Para que a confirmação da viabilidade do uso da Lógica Fuzzy como ferramenta de 

avalição e gestão para tomada de decisão fosse consolidada, realizou-se a avalição das 21 

plantas de aterros sanitários participantes desta pesquisa, utilizando a metodologia imposta pela 

CETESB IQR, e comparou-se com a metodologia proposta por esta pesquisa (IQRM) aplicando 

a Lógica Fuzzy com os pesos e subcategorias diferenciadas conforme já explanados 

anteriormente. Os resultados obtidos para as 21 plantas podem ser observados no gráfico da 

Figura 23, no qual os valores das saídas são as notas atribuídas as plantas dos aterros sanitários 

e a sequência de execução de 0 a 20 são as plantas de aterros. 

 

Figura 23 – Histórico de saídas do sistema da Lógica Fuzzy 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Conforme o gráfico da Figura 24, observa-se que ponto de desfuzificação é 63.889. O 

método de deFuzzyficação do Centro de Gravidade encontra um ponto que representa o centro 

de gravidade do conjunto agregado difuso, ou seja, encontra média ponderada entre o bloco de 

regras e os dados de entrada. Conforme pode-se observar no gráfico da Figura 24, as plantas de 

aterro sanitários do estado de Santa Catarina estariam em estado ótimo com notas igual ou 

superior ao ponto de deFuzzyficação neste caso 63.889. Porém, para realizar a análise de dados 

manteve-se a base de estado ótimo conforme a norma da Cetesb, ou seja, nota >= 7,01.  
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Figura 24 – DesFuzzyficação da Variável IQRM 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A obtenção dos dados utilizando Lógica Fuzzy ficou expressa em 3 grupos sendo: Grupo 

1 com 3 plantas de aterro que obtiveram notas de 44,44 até 52,84, correspondendo a 14,28% 

das plantas avaliadas neste estudo, sendo classificadas como condições inadequadas; Grupo 2 

com 1 planta de aterro que obteve nota de 63,89, correspondendo a 4,76%, classificado como 

condições controladas, mas necessitando de atenção; e Grupo 3 com 17 plantas de aterro 

obtendo notas entre 81,67 a 93,33, sendo correspondente por 86,73% da população amostral, 

sendo classificadas como condições adequadas. Pode-se ponderar que 16 plantas obtiveram 

nota igual 93.33 que denota o nível de excelência na gestão destas plantas. 

Sobre a distribuição geográfica das plantas de aterros sanitários, pode-se observar na 

Figura 25 que estas estão distribuídas em regiões de maior concentração populacional, o que 

favorece o atendimento para destinação final dos resíduos sólidos urbanos de mais de um 

município, favorecendo a gestão de modo consorciada. Isto torna a destinação final mais viável 

aos contribuintes com relação ao valor de taxação final, além de prover maior segurança 

ambiental e social. Esta segurança se dá devido às normas ambientais relacionadas ao 

licenciamento ambiental de áreas propícias para implementação dos aterros sanitários e a 

consolidação de consórcios intermunicipais para a gestão dos seus resíduos urbanos, 

favorecendo a instalação de usinas de biogás nas plantas, pois o custo de implementação é 

diluído entre os consorciados, bem como a geração de biogás torna-se maior devido a 

capacidade de recebimento diário de resíduos sólidos urbanos. Isso é essencial para garantir um 

mínimo de escala de produção, custos razoáveis e boa operação nos projetos das usinas de 

biogás (FIORE et al., 2017). 
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Figura 25 – Localização dos aterros sanitários do Estado de Santa Catarina participantes desta pesquisa e sua nota de avaliação utilizando o 

IQRM, Lógica Fuzzy. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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No mapa da Figura 26, é apresentado a população atendida em cada planta de aterro, e 

na Figura 27 a capacidade de suporte mínima de recebimento diário de resíduos sólidos urbanos. 

Este é outro fator importante sobre a distribuição geográfica das plantas, o qual melhora a 

distribuição e escoamento deste produto gerado, seja ele para ele para a geração de energia 

elétrica, utilização como combustível veicular ou gás de uso industrial. 
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Figura 26 – Mapa da localização dos aterros sanitários pesquisados X população atendida 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 27 – Capacidade de recebimento resíduo/dia para cada aterro pesquisado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021).
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Conforme o mapa da Figura 27, todas as plantas de aterro sanitário possuem capacidade 

de suporte adequada para a geração de biogás. Importante ressaltar que a quantidade de resíduos 

recebidos não significa diretamente relação de qualidade e geração de biogás, ou seja, neste 

estudo pode-se dizer que as plantas estão aptas a geração de biogás de acordo com sua 

capacidade de suporte de recebimento de resíduos, porém não se pode delimitar quantidade 

gerada e nem a qualidade do biogás. Ressalta-se que este item depende muito da tecnologia de 

polimento adotado pela planta de aterro sanitário para transformação do produto final, ou seja, 

o biogás, como já explanado aqui neste trabalho. 

A seguir, será apresentada a análise das plantas de aterro participantes deste estudo, com 

o resultado da projeção utilizando Lógica Fuzzy, para isso, foram considerados em três grupos 

conforme descrito e demonstrado na Tabela 8 
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Tabela 8 – Comparação de enquadramento utilizando método de avaliação IQR conforme Kons (2017) e enquadramento conforme método 

IQRM /Fuzzy 

Cidade de instalação do aterro Sanitário  Inventário IQR Enquadramento IQR 
Enquadramento utilizando 

IQRM /FUZZY 
Enquadramento 

IQRM/ Fuzzy 
 

Presidente Castello Branco 8,10 ADEQUADO 44,44 INADEQUADO  

Caçador 8,60 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Porto União 8,60 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Irineópolis 8,50 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Curitibanos 8,10 ADEQUADO 44,44 INADEQUADO  

Içara 8,10 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Xanxerê 8,70 ADEQUADO 52,84 INADEQUADO  

Biguaçu 8,30 ADEQUADO 81,97 ADEQUADO  

Bom jesus do Oeste 8,30 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Concordia 8,80 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Brusque  9,30 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Pescaria Brava 9,00 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Fraiburgo 8,90 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Ipumirim 8,70 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Xaxim 8,70 ADEQUADO 63,89 CONTROLADO  

São João Batista 8,70 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Ibirama 8,70 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Lages 8,70 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Mafra 8,90 ADEQUADO 93,33 ADEQUADO  

Itajaí 8,50 ADEQUADO 81,97 ADEQUADO  

                                   Urussanga  9,10 ADEQUADO                      93,33 ADEQUADO  

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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a) Grupo 1: com 3 plantas de aterro que obtiveram notas de entre 44,44 até 52,84, 

correspondendo a 14,28% % das plantas avaliadas neste estudo, sendo classificados como 

condições inadequadas. Estas plantas obtiveram como maior fragilidade os seguintes pontos 

observados: 

 Condições bioclimáticas agressivas, com ocorrência de variações fortes e 

irregulares de chuva, e ventos; Relevo com vigorosa dissecação, apresentando 

declives fortes e extensos; Presença de solos rasos ou constituídos por partículas 

com baixo grau de coesão; Inexistência de cobertura vegetal florestal densa; Ou 

seja área não fora corretamente avaliada para a implementação do aterro 

sanitário não atendendo os itens mínimos descritos ABNT NBR Aterros 

sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, 

operação e encerramento; 

 Outro fator que interferiu de forma negativa nas notas obtidas pelos aterros 

pertencentes a este grupo foi o item correspondente a declividade do terreno, que 

pode compreender áreas de topografia plana. Nesse caso, o aquífero freático está 

próximo da superfície, e configura-se em um fator de extrema preocupação pois 

ocorre com maior facilidade contaminação do lençol freático (NUNES, 2002); 

 Outro ponto de fragilidade observado refere-se à velocidade de escoamento das 

águas superficiais, o que pode trazer prejuízos ao aterro, como carreamento dos 

resíduos e erosões, que desestabilizam estruturalmente a obra com o passar do 

tempo. Quanto mais antiga a vala de aterro mais sucessível aos problemas de 

deslocamento e formação de bolsões ela se encontra (CETESB, 2013); 

 O monitoramento quantitativo de lixiviados nas plantas de aterros sanitários é 

considerado importante para controlar sua geração e facilitar seu manejo e 

tratamento. Observa-se que não se possui um controle ou gestão adequada sobre 

esta subcategoria avaliada neste estudo; 

 Não foi apresentado conhecimento de alguns dados, como as concentrações 

médias anuais de metano e dióxido de carbono do biogás liberado nos 

queimadores para a atmosfera; 

 Não ocorreu especificação de temperatura, humidade ou a quantidade de matéria 

orgânica disponível, nutrientes e caraterização de resíduos; 

 Outro fator não descrito de maneira clara foi a capacidade de recepção de 

resíduos, bem como a projeção de seu encerramento; 
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 Por fim, as três plantas de aterro classificadas nesse grupo não possuem a 

capacidade técnica de fomentar a produção de biogás, pois a produção depende 

de controles e de gestão rigorosa de parâmetros físicos existentes no local 

(RUSSO, 2003). Assim, a geração de biogás em um aterro sanitário é afetada 

por diversas variáveis, entre as quais pode-se citar: natureza dos resíduos, 

umidade presente nos resíduos, estado físico dos resíduos (tamanho das 

partículas), potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, nutrientes, capacidade-

tampão e taxa de oxigenação. Estes fatores são os responsáveis pelo 

desenvolvimento do processo de digestão anaeróbia de substratos orgânicos e, 

conforme mencionado anteriormente neste trabalho, sem este conhecimento e 

seu devido acompanhamento, fica prejudicada a produção de biogás de maneira 

eficiente e rentável em plantas de aterros sanitários. 

A não possibilidade de instalação da planta de biogás nas unidades de aterro, neste 

momento, se torna apenas uma perda de receita para as unidades avaliadas. É uma perda de 

energia alternativa de grande valia para a localidade onde estas plantas estão instaladas, pois 

estão localizadas em a boa divisão espacial, conforme mostra o mapa da Figura 25. 

Porém, acende um alerta vermelho no que se refere a qualidade ambiental da localidade 

na qual estas plantas de aterro sanitário estão consolidadas, pois a gestão inadequada de uma 

planta de aterro sanitário pode ser tão agressiva ao meio ambiente quanto o descarte inadequado 

do mesmo. Por este motivo, são considerados como principais objetivos de um aterro 

(CARNEIRO, 2001): dispor dos resíduos sólidos no solo de forma segura e controlada, 

preservando assim o meio ambiente, higiene e consequentemente a saúde pública; proteger as 

águas subterrâneas e superficiais de possíveis contaminações oriundas do aterro; dispor, 

acumular e compactar diariamente o lixo na forma de células, trabalhando com técnicas corretas 

para possibilitar o tráfego imediato de caminhões coletores, equipamentos e para reduzir 

recalques futuros no local; recobrir diariamente o resíduo com uma camada de terra de 20 cm 

para impedir a procriação de insetos e animais indesejáveis ou, ainda, de outros vetores como 

a entrada de catadores a procura de materiais e alimentos; controlar os gases e líquidos 

provenientes do aterro; acessos internos e externos em boas condições, mesmo em tempos de 

chuva. Portanto, estas plantas merecem atenção em seu sistema de gestão para que sejam 

adequadas o mais breve possível. 

b) Grupo 2: com 1 planta de aterro que obteve nota de 63,89, correspondendo a 4,76%, 

classificado como condições controladas, mas necessitando de atenção. De acordo com 
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Garbossa (2010), a estrutura de um aterro sanitário também deve se preocupar com a drenagem 

das águas da chuva, através dos captadores de águas pluviais, para evitar que ela escoe para o 

interior do aterro, vale ressaltar que foi onde está planta obteve seu maior desempenho. Porém, 

a planta apresentou, como aspectos negativos, a falta de controle de cobertura diária de resíduos, 

e não manifestou informações corretas sobre cobertura vegetal e isolamento visual. Vale 

salientar que esta planta estaria apta para gerar energia oriunda da decomposição dos resíduos 

sólidos, pois foi possível identificar que o biogás gerado pelos resíduos na planta de aterro não 

é aproveitado e sim queimado antes da liberação à atmosfera. 

Sabe-se que o aproveitamento econômico do Biogás fica limitado a um espaço de tempo 

relativamente pequeno (até 30 anos) em relação à duração das emissões. Mesmo durante esse 

tempo, nem todo o gás produzido é aproveitável devido à limitação econômica da potência das 

unidades geradoras (EPE, 2014). Esta planta em especifico tem a projeção para 40 anos de 

funcionamento devido a ampliação e consolidação já autorizada para mais duas valas, sendo 

esse um ponto positivo para esta planta de aterro. Além disso, realizam o controle das medições 

de pressão e variações de pressão causadas pelo deslocamento do biogás na unidade antes de 

sofrer o processo de queima e ser liberado para atmosfera, sendo um dado importante de 

controle (LU; EICHENBERG; STEARNS, 1981). Também detém controle de agentes como: 

temperatura, humidade, composição dos resíduos e composição dos gases gerados, sendo estes 

itens de extrema importância para o aproveitamento energético em uma planta de aterro. 

É importante afirmar que, apesar das características negativas, são questões que podem 

e devem sofrer melhorias ao longo dos anos, pois é necessário dar tempo ao tempo para que a 

planta de aterro sanitário se mostre ainda mais eficaz do que já é, pois atende a maioria dos 

itens questionados nas categorias de avalição. 

c) Grupo 3: com 17 plantas de aterro obtendo notas entre 81,67 a 93,33, correspondente a 

86,73% da população amostral, sendo classificadas como condições adequadas com nível de 

excelência. Este grupo é o mais apto a promover a geração de energia pela queima do biogás 

gerado no processo de decomposição de seus resíduos. Os pontos de maior desempenho destas 

plantas de aterro sanitário são: 

 No que se refere a caracterização dos resíduos sólidos urbanos, estas plantas de 

aterros sanitários declararam saber exatamente a caracterização dos resíduos 

sólidos que são destinados em suas valas atendendo o exposto na NBR 10.004 

(ABNT, 2004) ao que se refere a caracterização dos resíduos, o que favorece 

material orgânico de boa qualidade que é transformado em composto por meios 
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de processos anaeróbicos, gerando biogás de qualidade (CIRÍACO DE 

MIRANDA, 2014); 

 Todas as plantas de aterros pertencentes a este grupo declaram saber exatamente 

a composição do biogás gerado em suas plantas de aterros sanitários, o que 

favorece diferentes utilizações possíveis para o biogás gerado, além de prover 

conhecimento da tecnologia adequada de polimento para cada tipo de biogás 

gerado, fomentando custos mais baixos de implantação do projeto e rápido 

retorno financeiro (BLEY, 2015); 

 A projeção de informações obtidas e analisadas por meio da Lógica Fuzzy 

demostrou que existe viabilidade significativa de oportunizar ao estado de Santa 

Catarina fonte de energia renovável, ampliando a fonte energética do estado. 

Conforme o mapa da Figura 25 pode-se obter uma boa distribuição geográfica 

das plantas de aterro sanitário, o que oportunizará uma ampla disseminação da 

matriz energética, atendendo o estado como um todo. 

Importante ressaltar que este questionário também foi utilizado para geração de 

informações utilizando somente o IQR estabelecido pela Cetesb, sem uso da Lógica Fuzzy ou 

do IQRM adaptado como ferramenta de gestão. O mapa da Figura 28 compara os resultados 

obtidos por Kons (2017) que utilizou somente o IQR e os dados obtidos através deste trabalho 

utilizando o IQRM. 
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Figura 28 – Comparação entre os dados obtidos com o IQRM/FUZZY e o IQR 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021)  
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No mapa da Figura 28, percebe-se que 100% dos Aterros Sanitários de Santa Catarina 

são enquadrados como “Condições Adequadas” quando analisados pelo IQR, pois todos 

possuem notas acima de 7,1. O mesmo não ocorre quando se utilizam as regras estabelecidas 

com Lógica Fuzzy, na qual percebem-se os seguintes resultados: 17 plantas de aterros sanitário 

em condições adequadas, 1 planta de aterro sanitário considerada em condição controlada e 3 

plantas de aterros sanitários consideradas inadequadas. 

Para elucidar melhor a base de informações aqui geradas, observe o gráfico da Figura 

29, na qual se dividiu as respostas das 21 plantas de aterros sanitários em três grupos: primeiro 

grupo são as plantas de aterros sanitários que obtiveram notas entre 8,0 a 8,4 que correspondem 

a 24% do total; o segundo grupo são as plantas de aterro os que obtiveram notas entre 8,5 e 8,9, 

correspondendo 8% do total; e o terceiro grupo são as plantas que alcançaram as maiores notas, 

entre 9,0 e 10, correspondentes a 28% do total da pesquisa (KONS, 2017). 

 

Figura 29 –Notas do IQR em distribuídas por faixa de valores 

 
Fonte: Kons (2017) 

 

A seguir é resumido a análise dos pontos críticos de cada planta de aterro, segundo a 

avaliação de Kons (2017) expressos na Tabela 8 e na Figura 29: 

a) Grupo 1: subitens da estrutura de apoio, portaria, guarita e vigilância, e o isolamento 

físico. Esses subitens, segundo a NBR 13.896 (ABNT, 1997, p. 3), informa que o 

aterro sanitário deve possuir “portão junto ao qual seja estabelecida forma de 

controle de acesso ao local”. Muitas das plantas de aterro possuem dificuldades 

nestas instalações e avarias. Outro ponto que implicou com que os Aterros que 
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adquiriram notas entre 8,0 e 8,4, foi a impermeabilização dos Aterros sanitários. 

Todo o grupo 1, realiza a impermeabilização da vala da forma simples. A NBR 

13.896 (ABNT, 1997), indica que no aterro sanitário deve possuir no mínimo 4 

poços de monitoramento, porém alguns aterros possuíam 3 poços de monitoramento, 

dessa forma o monitoramento de águas subterrâneas de demonstra inadequado. Bem 

como de drenagem de gases. 

b) Grupo 2: neste grupo, alguns aterros não respeitam o que a NBR 13.896 (ABNT, 

1997) indica para a instalação dos poços de monitoramento de águas subterrâneas; 

c) Grupo 3: um ponto importante a se destacar é sobre o recobrimento dos resíduos. A 

NBR 13.896 (ABNT, 1997) não informa a frequência que a ação de recobrir os 

resíduos deve ser efetivada, porém, Monteiro (2001), informa que o recobrimento 

deve ser efetuado diariamente, ao término da jornada de trabalho. Porém, de acordo 

com as respostas obtidas, no questionário enviado esta não é a realidade, nenhum 

aterro realiza recobrimento diariamente dos resíduos.  

Observa-se que ambas as análises conseguiram identificar as fragilidades das plantas de 

aterros sanitários do estado de Santa Catarina, porém o IQRM com auxílio da Lógica Fuzzy 

mostrou-se mais eficaz para avaliação dos pontos falhos e pontos assertivos de cada planta que 

favorecem segurança maior na tomada de decisão e gestão das plantas de aterros sanitários. 

Sobre a geração de biogás o mapa da Figura 30 apresenta os aterros aptos a produzirem biogás. 
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Figura 30 – Aterros sanitários aptos a geração de biogás no Estado de Santa Catarina 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Como descrito anteriormente, as plantas aptas para geração de biogás estão presentes 

no grupo 3, porém somente 16 plantas de aterro sanitários obtiveram nota máxima na avaliação 

sendo 93,33 e uma planta obteve a nota de 81,97 (planta do aterro de Biguaçu - SC). Embora 

esta planta já comercialize e participe de negociações de crédito de carbono, este estudo deferiu 

a retirada da planta para a projeção de uso de biogás, pois informações pertinentes não foram 

respondidas no questionário, embora a planta de aterro tenha boa avaliação e, 

consequentemente, boa gestão, porém não atingiu nível de excelência. 

Observando o mapa da Figura 30 pode-se perceber que: 

 O estado possui potencial energético oriundo da fonte de geração de decomposição 

de resíduos sólidos urbanos; 

 A espacialidade geográfica das plantas de aterros sanitários favorece a distribuição 

e logística do produto final independente da forma final aplicada (gás ou energia 

elétrica); 

 As plantas de aterro sanitários já possuem estrutura favorável para a adequação do 

uso desta energia; 

 Independente de qual uso será dado ao biogás, seja como energia elétrica, térmica, 

automotiva aplicada para autoconsumo ou venda de excedentes, as plantas de aterro 

sanitários deixaram de lançar gases de efeito estufa e, com isso, minorar o 

aquecimento global. Cabe lembrar que o metano lançado na atmosfera é 21 vezes 

mais agressivo do que o dióxido de carbono, principal agente do aquecimento do 

planeta (BLEY, 2015); 

 Outro benefício da geração do biogás oriundo da decomposição dos resíduos sólidos 

urbanos é ser produzido muito próximo da fonte de consumo, o que aumenta a 

eficiência do sistema como um todo, evitando as perdas na transmissão e na 

distribuição da energia; 

 Nas plantas de aterros sanitários avaliadas é notável a facilidade de implantação dos 

projetos por já haver a produção de biogás, gestão e acompanhamento, sendo 

necessário apenas o investimento no sistema de filtragem e uso energético do biogás; 

 Outro ponto positivo que as plantas de aterros sanitários existentes no estado de 

Santa Catarina é o fato destas plantas serem jovens, ou seja, ainda produzindo 

quantidades consideradas de gases em seu processo de decomposição. Grande parte 

delas tem perceptiva de vida útil mínima de 30 anos, o que favorece e justifica os 

investimentos para a utilização do biogás gerado nestas plantas de aterro sanitários. 
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A quantidade de informações aqui geradas irá oportunizar a disseminação de muitos 

panoramas sobre esta temática em artigos técnicos científicos posteriormente. De forma geral 

todas as unidades relataram dificuldades em oportunizar a implantação de geração de energia 

de biogás em suas plantas de aterro sanitários, dentre as dificuldades obtidas encontra-se a 

composição do resíduo que se altera com frequência, falta de equipamentos para controles de 

temperatura, pH e, principalmente, investimento nos sistemas de drenagem de gases. 

Importante ressaltar que não se obteve, de nenhuma planta de aterro sanitário, 

informações suficientes para direcionamento de utilização de tecnologias de purificação do 

biogás. Muitas das plantas de aterros sanitários não detinham o conhecimento na totalidade ou 

não realizou repasse das informações. Então, estas informações não foram alocadas para 

obtenção das projeções da Lógica Fuzzy, não sendo utilizadas nem como parâmetros de entrada, 

saída ou bloco de regras. 

Por fim, os resultados obtidos permitiram a visualização do potencial energético 

disponível no estado de Santa Catarina, em suas plantas existentes e em funcionamento, tendo 

um potencial promissor. A Lógica Fuzzy, combinada com IQRM, favoreceu uma melhor análise 

das plantas de aterros sanitários existentes no estado de Santa Catarina. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A gestão de resíduos é uma questão local, com impacto regional, e de responsabilidade 

dos municípios, do estado e da federação. As opções tecnológicas e logísticas de coleta, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos precisam ser adequadas às condições 

sociais, ambientais, econômicas e políticas locais para garantir o desempenho satisfatório em 

seu processo de gestão. 

A conversão de resíduos sólidos urbanos em energia é considerada, em todo mundo 

desenvolvido, opção ambientalmente favorável, tratando-se  fonte de energia “limpa, confiável 

e renovável”, gerando energia elétrica com menor impacto ambiental do que a maioria das 

outras fontes energéticas, favorecendo ainda diversidade na matriz energética do país e dos 

estados. 

No caso do Brasil, segundo o IBGE, se a produção de resíduos sólidos urbanos for 

mantida nas mesmas proporções, poderiam gerar até 5.000 MW médios, o que representa quase 

uma nova Usina de Itaipu. Este dado demonstra quão importante é consolidar a funcionalidade 

da utilização destas plantas de aterro sanitários já em operação (MOREIRA, 2006). 

Sobre a utilização de Lógica FUZZY neste trabalho pode-se ressaltar que: as regras de 

controle Fuzzy são de fácil compreensão; que após determinados os conjuntos de regras, o 

resultado de cada regra pode ser facilmente interpretado; que embora tenha-se optado por um 

bloco de nota geral, cada uma das funções de controle associadas com uma regra pode ser 

testada individualmente; as regras individuais combinam-se para formar uma estrutura na qual 

se executa um controle complexo; essa cooperação de regras, oriunda do processamento 

paralelo, permite a Lógica Fuzzy controlar sistemas complexos usando expressões simples; 

todas as funções de controle lineares, quanto não-lineares, podem ser implementadas por um 

sistema baseado em regras, usando o conhecimento de um especialista ou de um grupo de 

especialistas expressos em termos linguísticos; e, o mais importante, é que o controlador Fuzzy 

pode processar cada regra independentemente, e com isso seu efeito no resultado final é 

mínimo, ou seja, uma falha parcial no sistema não pode deteriorar significativamente a 

performance do controlado no caso o resultado final. 

A modelagem Fuzzy, para avaliação de desempenho ambiental e avaliação para 

potencial energético oriundo de resíduos sólidos, mostrou-se adequada como instrumento para 

auxiliar a tomada de decisões e projeções de dados reais gerados por cada planta de aterro 

sanitário participante deste estudo. Importante frisar que os parâmetros alicerçados, que 

constituíram o corpo teórico deste trabalho, foram suficientemente abrangentes para a 
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construção do instrumento de avaliação de desempenho ambiental e observância de potencial 

energético nas plantas existentes no estado de Santa Catarina e considerado adequado para a 

geração de dados e simulações aqui realizadas. Nas simulações, o modelo mostrou-se apurado, 

mesmo para pequenas variações dos dados de entrada, e confiável, ao reproduzir fielmente o 

comportamento estabelecido em sua concepção. Todavia, aconselha-se a aplicação contínua da 

ferramenta com o intuito de fomentar inventário descritivo das ações e análise da multiplicidade 

de alternativas que explicam incoerências, incertezas e incompatibilidades encontradas 

diariamente nas plantas de aterro sanitários do estado de Santa Catarina. 

Utilizando o software In FuzzyTEC®, a formulação das regras de produção Fuzzy foi 

baseada na opinião de especialistas que determinaram os graus de influência das variáveis de 

cada índice do modelo, dando maior credibilidade à qualidade das inferências realizadas. O 

conceito da Lógica Fuzzy é apropriado ao trato de variáveis que envolvem incertezas e 

subjetividades, menor precisão e maior significância, características pertinentes às formas do 

raciocínio humano e sua complexidade. 

A ferramenta proposta por este estudo pode ser aplicada para qualquer planta de aterro 

sanitário urbano, pois sua metodologia fora elaborada para esta finalidade. A ferramenta 

proposta não só deslumbrou a realidade atual da qualidade dos sistemas de gestão das plantas 

de aterros sanitários do estado de Santa Catarina como também elucidou o grande potencial 

energético oriundo destas plantas em funcionamento. Embora não foi possível quantificar a 

geração específica por plantas de aterro sanitário, foi possível obter informações relevantes que 

objetam a necessidade de avaliações minuciosas em cada unidade de funcionamento para que 

seja aproveitado o potencial energético gerado por cada planta de aterro sanitário no estado. 

Por fim, pode-se afirmar que os objetivos propostos deste trabalho obtiveram os 

seguintes desfechos: 

  

a) O estudo oportunizou a percepção dos atores, relacionados as plantas dos aterros 

sanitários de Santa Catarina, sobre a sua atual situação e o seu potencial instalado 

para produção de biogás por meio da metodologia e ferramenta proposta neste 

estudo, pois evidenciou a percepção técnica e boas práticas dentro das plantas de 

aterros sanitários, não somente em função da recepção, gestão ou disposição final 

dos resíduos sólidos ali descartados, mas também no contesto econômico, ambiental 

e social. As notas obtidas neste estudo foram contabilizadas através da avaliação do 

IQRM, no qual não somente o potencial energético fora observado, mas também os 

aspectos e impactos ambientais oriundos das plantas de aterros sanitários, o que 
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favoreceu uma análise minuciosa e ampla, contribuindo assim como ferramenta de 

avaliação e feedback aos gestores das plantas de aterro sanitários do estado. 

b) Definiu-se parâmetros técnicos sustentáveis que correlacionam a realidade de cada 

localidade estudada com o perfil produtivo de biogás. Com a utilização da Lógica 

Fuzzy e com suporte técnico adotado com o IQRM, conseguiu-se equalizar as 

informações obtidas de cada planta de aterro sanitário, fomentando uma base de 

dados consolidada, na qual fora possível a projeção dos dados aqui analisados e 

discutidos. 

c) Utilizou-se a Lógica Fuzzy, associada aos parâmetros técnicos definidos, para criar 

um panorama do potencial de geração de energia das plantas de aterros sanitários do 

Estado de Santa Catarina. A utilização da lógica Fuzzy se mostrou eficaz no 

desenvolvimento de matriz de correlação entre dados obtidos e parâmetros técnicos 

estipulados, permitindo assim a consolidação das informações bem como a projeção 

dos dados para sua posterior analise A ferramenta desenvolvida pode responder e 

correlacionar às exigências da legislação, e assim motivar as organizações a fazer 

uso desta ferramenta como um dos componentes de seu sistema de gestão. Esta 

ferramenta é aplicável para qualquer segmento ambiental desde que ajustada para a 

finalidade idealizada. 

d) Elaborou-se mapas temáticos que representem o potencial de geração de energia 

através do biogás no Estado de Santa Catarina. O banco de dados e informações 

geradas com o desdobramento da lógica Fuzzy permitiu a utilização de tecnologias 

e ferramentas cartográficas, propiciando visualização espacial das plantas de aterros 

sanitários do estado de Santa Catarina, atribuindo informações importantes como: 

capacidade de recepção de cada planta, população atendida, quantidade de 

recebimento diário de resíduos por planta de aterro sanitário e seu potencial de para 

geração de biogás. 

Com base nas informações apresentadas neste estudo pode-se concluir que o estado de 

Santa Catarina tem um alto potencial de geração de energia oriundo dos processos de 

decomposição de resíduos sólidos urbanos, pois as plantas de aterros sanitários possuem altos 

níveis de sistemas de gestão e controles ambientais. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO GESTORES DOS ATERROS 
SANITÁRIOS DE SANTA CATARINA 

 

Endereço de e-mail  

Em qual cidade o aterro sanitário está localizado?   

De quantos municípios o aterro recebe resíduos?  

Quais os nomes dos municípios que o aterro recebe os 
resíduos? 

 

Nos municípios atendentes são realizados a coleta seletiva? 
Sim 

Não 

Quais os municípios que realizam a coleta seletiva?  

Quem é responsável pela coleta seletiva? 

Associação 

Aterro 

Cooperativa 

Empresa particular 

Município 

Outro 

A coleta seletiva é realizada por quais tipos de materiais? 
Materiais recicláveis 

Materiais orgânicos 

O aterro pertence: 

A Empresa Privada 

Ao Consórcio 

Ao Município 

O aterro é administrado: 

Pelo Município 

Por Empresa Privada 

Pelo Consórcio 

Outro: 

Qual o nome do município/empresa/consórcio que administra o 
aterro? 

 

O aterro conta com estação de transbordo? 
Sim 

Não 

Quantas estações de transbordo existem? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Outro: 

Em qual(s) cidade(s) está localizada a estação de transbordo?  

Qual o método de construção do aterro? 

Método de rampa 

Método de trincheira 

Método de área 

Sem conhecimento 

Outro: 
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Quais as estruturas anexas ao Aterro Sanitário? 

Unidade de disposição dos resíduos sólidos 
urbanos 

Unidade de triagem de materiais recicláveis 

Unidade de compostagem 

Unidade de tratamento de RSS 
(autoclavagem e/ou outra forma) 

Unidade de disposição final de RSS (vala 
séptica) 

Outro: 

Qual a vida útil do aterro sanitário? 
Data de abertura do Aterro: ___________ 

Até 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 

Entre 11 e 15 anos 

Entre 16 e 20 anos 

Entre 21 e 25 anos 

Entre 26 e 30 anos 

Mais de 30 anos 

Outro: 

Qual o ano previsto para que o aterro encerre o recebimento de 
resíduo? 

 

Qual a área total de instalação do aterro? (m² ou ha²)  

Qual a área disponível para disposição dos resíduos? (m² ou 
ha²) 

 

Qual a distância do aterro sanitário em relação a núcleos 
habitacionais? 

Menor que 500 metros de núcleos 
habitacionais 

Maior que 500 m de núcleos habitacionais 

Sem conhecimento 

Qual a distância do aterro sanitário em relação aos cursos 
d'água? 

Menor que 100 metros 

Maior que 200 metros 

Entre 200 metros e 100 metros 

Sem conhecimento 

No perímetro da instalação do aterro qual a profundidade do 
lençol freático?  

Menor que 1,5 metros 

Maior que 3 metros 

Entre 1,5 e 3,0 metros 

Sem conhecimento 

Em relação as condições de acesso ao aterro: 

Acesso por estrada pavimentada (asfalto ou 
paralelepípedo) 
Acesso por estrada com revestimento 
primário 
Acesso por estrada esburacada e sem 
revestimento primário 

Outro: 

Como é realizado a impermeabilização da área de disposição 
dos resíduos? 

Argila compactada + geotêxtil + PEAD + 
geotêxtil 

Argila compactada +PEAD + geotêxtil 

Argila compactada +PEAD 

Argila compactada 

Inexistente 

Outro: 
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Como é realizado a drenagem de percolados? 

Camada drenante de brita ou areia, 
juntamente com tubos de PEAD ou de 
concreto 
Drenagem com tubos de concreto ou PEAD 
envolto em brita 

Inexistente 

Outro: 

Qual a situação da drenagem de águas pluviais? 

Drenagem provisória 

Drenagem definitiva 

Drenagem provisória e definitiva 

Inexistente 

É realizado o monitoramento de águas subterrâneas? 
Sim 

Não 

É realizado o monitoramento de águas superficiais? 
Sim 

Não 

Como é feito o controle do recebimento de resíduos? 

Inspeção 

Pesagem 

Não há controle 

Outro: 

O local é fechado com cerca e portão, que isole completamente 
a área da operação, de forma de impeça o acesso de pessoas não 
autorizadas e animais? 

Sim 

Não 

Há instalações de apoio operacional (escritório, refeitório, copa, 
instalações sanitárias e vestiários)? 

Sim 

Não 

É realizado a coleta dos gases? 
Sim 

Não 

A coleta dos gases é por drenos verticais ou horizontais? 

Drenos horizontais 

Drenos verticais 

Drenos horizontais e verticais 

Não se aplica 

Qual o tipo do material de cobertura? 

Solo argiloso 

Solo siltoso 

Solo arenoso 

Outro: 

Qual a frequência do recobrimento dos resíduos? 

Recobrimento diário 

Recobrimento de 3 vezes na semana 

Recobrimento 1 vez na semana 

Recobrimento inexistente 

Qual a área máxima aberta deixada antes de cobrir o resíduo? 

Menor que 2500 m² 

Maior que 2500 m² 

Igual a 2500 m² 

Recobrimento inexistente 

Outro: 
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Como é realizado o tratamento de percolados? 

Tratamento físico-químico 

Tratamento biológico 

Tratamento biológico e físico-químico 

Inexistente 

Após o tratamento do percolado, onde ele é lançado? 

Lançamento em rios 

Lançamento em canais de drenagem ou 
córregos 

Tratamento inexistente 

Outro: 

Qual a frequência do monitoramento das águas subterrâneas? 

Semanal 

Mensal 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Não se aplica  

Quantos poços de monitoramento de águas subterrâneas 
existem no perímetro do aterro? 

 

Qual a frequência do monitoramento das águas superficiais? 

Semanal 

Mensal 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Não se aplica  

O biogás coletado é queimado? 
Sim 

Não 

De que forma o biogás é queimado? 

Em uma usina central com queimadores 

Em queimadores dispostos na área de 
operação 
A queima é realizada no próprio dreno/ 
coletor na área de operação 

Não se aplica 

Qual a porcentagem de biogás é queimada? 

Queima total 

Queima parcial 

Não há queima 

Não se aplica 

No perímetro da instalação do aterro existe cerca viva com 
espécies arbóreas (Cinturão verde)? 

Sim 

Não 

O aterro incentiva e/ou cria programas de educação ambiental? 
Sim 

Não 

Cite programas que o aterro participa:  

O aterro sanitário participa da venda de crédito de carbono? 
Sim 

Não 

Nas instalações do aterro existe o setor de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL)? 

Sim 

Não 
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Tem-se o controle da qualidade e caracterização do biogás que 
é gerado através da decomposição dos resíduos? 

Sim 

Não 

Qual a porcentagem aproximada de CH4 que é direcionada para 
queima? 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Sem conhecimento 

Não se aplica 

Outro: 

Qual a porcentagem aproximada de CO2 que é direcionada para 
queima? 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Sem conhecimento 

Não se aplica 

Outro: 

Qual a porcentagem aproximada de O2 que é direcionada para 
queima? 

Menor que 1% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

Sem conhecimento 

Não se aplica 

Outro: 

Tem-se o controle da quantidade do biogás que é gerado através 
da decomposição dos resíduos? 

Sim 

Não 

Qual a vazão que é direcionada para queima (Nm³/h)?  

Qual a projeção de crescimento da população das cidades em 
que aterro realiza as coletas? Especifique cada um dentro do 
percentual a seguir: 

2% 
3% 
4% 
5% 

Quantos drenos possuem o aterro? Especifique: 

Qual a variação da composição de Biogás medidas nos drenos 
de CH4? 

Especifique: 

Qual a variação da composição de Biogás medidas nos drenos 
de CO2? 

Especifique: 

Qual a variação da composição de Biogás medidas nos drenos 
de O2? 

Especifique: 

Qual a variação da composição de Biogás medidas nos drenos 
de H2S? 

Especifique: 

Qual a média temperatura ambiente no aterro? Especifique: 
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Qual a precipitação anual? 

< 250 
250 < P < 500 
500 < P < 1000 
> 1000 
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APÊNDICE 1 – BLOCO DE REGRAS APLICADO A MODELAGEM FUZZY 
 

Quadro 18 – Bloco de regras – Superfície Superior 

Se (Nivelamento da superfície) E (Homogeneidade da cobertura) Então 
ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 19 – Bloco de regras – Estrutura de Apoio 

Se (Portaria, Guarita e Vigilância) E (Isolamento Físico) E (Isolamento Visual) E (Acesso à Frente de Descarga) Então 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 20 – Bloco de Regras – Frente de Trabalho 

Se (Dimensões da frente de trabalho) E (Compactação dos Resíduos) E (Recobrimento dos Resíduos) Então 
ATENDE ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE  ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE ATENDE  ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 21 – Bloco de Regras – Taludes e Bermas 

Se (Dimensões e Inclinações) E (Cobertura de Terra) E (Proteção Vegetal) E (Afloramento de Chorume) Então 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE) INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 22 – Bloco de Regras – Estrutura de Proteção Ambiental 

Se 
(Impermeabilização 

do Solo) 

E 
(Permeabilidade 

do Solo) 

E (Tratamento 
de Chorume) 

E (Drenagem 
Definitiva 
Pluviais) 

E(Drenagem 
Provisória 
Pluviais) 

E (Drenagem de 
Chorume) 

E (Drenagem 
dos Gases) 

E 
(Monitoramento 

Subterrâneas) 

E (Monitoramento 
Geotécnico) Então 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE) ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE) ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE EXCELÊNCIA  
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE) INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE  ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
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ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE) INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
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INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 23 – Bloco de Regras – Características da Planta 

Se (Qual a 
porcentage

m 
aproximada 
de CH4 que 

é 
direcionada 

para 
queima?) 

E (Qual a 
porcentage

m 
aproximada 
de CO2 que 

é 
direcionada 

para 
queima?) 

E (Qual a 
precipitação 

anual?) 

E (Qual a 
projeção de 
crescimento 

da 
população 
das cidades 

em que 
aterro?) 

E (Tem-se 
o controle 

da 
qualidade e 
caracterizaç
ão do biogás 

que é 
gerado 

através da 
decomposiç

ão dos 
resíduos?) 

E 
(Composiçã

o do 
Resíduo) 

E 
(Bactérias) 

E 
(Temperatu

ra) 
E (pH) E 

(Umidade) 
E 

(Partículas) 
E 

(Nutrientes) Então 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. EXCELENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. 
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ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. SUFIC. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUF. ATENDE ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE) ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUF. ATENDE ATENDE INSUF. INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. SUFIC. INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. 
INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE INSUF. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. INSUF. SUFIC. ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 
INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. 
INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. SUFIC. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. INSUF. ATENDE INSUF. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 24 – Bloco de Regras – Outras Informações 

Se (Presença de 
Catadores) E (Queima de Resíduos) E (Ocorrência de Moscas 

e Odores) 
E (Presença de Aves e 

Animais) 

E (Recebimento de 
Resíduos Não 
Autorizados 

E (Estrutura e 
Procedimentos) Então 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE EXCELENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE  ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
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INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 25 – Bloco de Regras – Características da Área 

Se (Proximidade de 
Núcleos Habitacionais) 

E (Proximidade de 
Corpos de Água) E (Vida Útil) E (Restrições Legais 

ao Uso do Solo) 

E (O aterro sanitário 
participa da venda de 
crédito de carbono?) 

E (As instalações do 
aterro existe o setor de 

Mecanismo de 
Desenvolvimento 
Limpo (MDL)?) 

E (Tem-se o controle 
da qualidade e 

caracterização do 
biogás que é gerado 

através da 
decomposição dos 

resíduos?) 

Então 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
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ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ATENDE INSUFICIENTE 
INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 


