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INTRODUÇÃO
Ç


Atualmente a degradação ambiental tem sido alvo de
inúmeros estudos;



Grandes áreas de solos degradados
g
vão sendo
incorporados no processo produtivo;



Tanto na produção, quanto para implantação da infraestrutura:
Aterros Sanitários;
Barragens e estradas;
Conjuntos habitacionais





INTRODUÇÃO
Ç
 O município de Toledo
115.136 mil habitantes;

possui

aproximadamente

 Onde a economia agroindustrial
g
é p
predominante na
região, sendo 3º lugar em índice de desenvolvimento
humano (IDH) entre as 10 maiores cidades do Paraná
(IBGE 2008);
(IBGE,
 O município mantém alguns programas,
programas como o “Lixo
Lixo
Útil” para coleta seletiva e o “Câmbio Fixo”, para a troca
de recicláveis;
 Cerca de 30% do material depositado no aterro é
passível de reciclagem;

INTRODUÇÃO
Ç
• Com o incentivo à reciclagem, a meta é
aumentar a capacidade de vida útil do aterro e
reduzir o passivo ambiental;
• Hoje, em Toledo, são depositadas diariamente
cerca de 60 toneladas de lixo por dia no aterro
sanitário. (Prefeitura Municipal, 2008).

OBJETIVOS
•

O presente trabalho teve por objetivos:

1. Avaliar as características físicas e químicas do
solo;
solo
2. Identificar as possíveis influências dessas no
estabelecimento da revegetação;
3. Propor
diretrizes
para
recuperação
paisagística, através da revegetação da área
do aterro sanitário de Toledo – PR

METODOLOGIA
Descrição da área
• O município de Toledo possui uma área de
1.141 km2;
• Clima subtropical;
• Solo de característica predominantemente
latossolo vermelho eutroférrico;
• Área
Á
experimental
i
t l – Aterro
At
Sanitário
S itá i d
do
Município de Toledo – PR;

METODOLOGIA
• Localização: PR 317 (Toledo saída para Ouro
Verde do Oeste);
• Distância: 10 km do centro urbano de Toledo;
• 12 funcionários;
• Centro de Triagem do Aterro: 8 funcionários;
• Espalhamento,
Espalhamento compactação e cobertura do
aterro: empresa terceirizada (EMDUR);

METODOLOGIA
•

Estrutura do aterro:

1. Impermeabilização com geomenbrana;
2. Sistema vertical e horizontal de gases tipo
espinha de peixe em cada célula;
3. Sistema de drenagem para chorume;
g
de chorume constituídas p
por 1 lagoa
g
4. Lagoas
anaeróbica, 1 aeróbica e 1 de polimento, além
das lagoas de drenagem de segurança,
sistema de desvio de águas pluviais, poço de
monitoramento.

Lagoas de Tratamento de Chorume

Célula

Área total de 159.961,40 m2

C t de
Centro
d P
Pesagem e T
Triagem
i

Solo
Ambiente heterogêneo formado pela desintegração
de rochas-mãe
P i l Inorgânicas
Particulas
I
â i

P i l Orgânicas
Particulas
O â i

• Argila
A il

• Biomassa
Bi

• Silte

• Matéria
Orgânica

• Areia

Argila
g + Mat. Org.
g + Biomassa = Fração
ç coloidal do solo =
CTC

• Área total de 159.961,40 m2;
• Foram avaliados e analisados - célula
pronta que está recoberta com solo,
pronta,
solo onde
suas dimensões são:
• 1º camada: 6.628,84 m2;
• 2
2º camada 9.420,51
9 420 51 m2;
• 3º camada 10.227,65 m2;
• 4º camada: 6.562,09 m2;
• 5
5º camada: 3.449,54
3 449 54 m2;;
• Utilizada desde 2001;

• Célula Nova
1º camada 4.012,14 m2, utilizada no início de
setembro
t b de
d 2008
2008;
p
3 tipos
p de solos
• Apresentam
Tipos de Solos
Célula Fechada
A il
Argila
82 10%
82,10%
Silte
9,02%
A i
Areia
8 88%
8,88%

Célula Nova
A il
Argila
82 31%
82,31%
Silte
10,69%
A i
Areia
7%

• A Metodologia utilizada neste estudo baseou-se
em:
)
ao aterro sanitário de Foz do Iguaçu
g ç e
a)Visita
aterro sanitário de Cianorte (PR);
b)Visita ao aterro sanitário de Toledo (PR);
c) Levantamento da localização e da área;
d)L
d)Levantamento
t
t
f t áfi
fotográfico:
realizado
li d
em
setembro de 2008, quando foram tiradas fotos
d área
da
á
d aterro
do
t
sanitário
itá i e das
d plantas
l t usadas
d
para reflorestamento;
e) Análise do meio físico e coleta de solo da área
do aterro sanitário de Toledo para caracterizar
as condições químicas e físicas do solo;

Coleta das Amostras e Análises
• O experimento
i
t foi
f i conduzido
d id no Laboratório
L b tó i da
d
Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Toledo (FUNTEC);
• Período
P í d de
d agosto
t a outubro
t b de
d 2008;
2008
• O solo foi amostrado na camada superficial, na
profundidade de aproximadamente 20 cm;
• Cinco pontos diferentes para cada célula,
sendo dois tratamentos: célula fechada e célula
nova (controle);
(
t l )

...coleta das amostras e análises
•

Determinados os seguintes parâmetros:

1. pH,
p , SB ((saturação
ç
de bases),
), CTC
(capacidade de troca iônica), M. O. (matéria
orgânica);
2. Macro nutrientes: P ((fósforo),
), K (p
(potássio),
), Ca
(cálcio), Mg (magnésio), Al (alumínio);
3. Micro nutrientes: Cu (cobre), Zn (zinco), Fe
((ferro),
), Mn ((manganês),
g
), S ((enxofre)) e B ((boro).
)

...coleta das amostras e análises
• Amostras foram coletadas e secadas em estufa
de ventilação forçada sob temperatura de 40 ºC,
moídas e peneiradas na malha 2 mm;
• Homogeneizadas, pesadas e tomadas às
alíquotas
q
para as análises;;
p
• Ensaios foram desenvolvidos em delineamento
inteiramente casualizado – DIC;
• Coleta em 5 pontos com 5 repetições cada, em 2
tratamentos: célula fechada e célula nova
(controle) = 25 repetições em cada;
• SISVAR,
SISVAR com comparação
ã de
d médias
édi
a 5% de
d
significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
• A Técnica de disposição de resíduos em aterros
se caracteriza por minimizar os impactos já que
os resíduos são confinados sob o solo através
de normas da engenharia a qual tem finalidade
preservar o meio ambiente e diminuir a
mitigação dos efeitos de uma poluição visual.
• Desde dezembro de 2002, em Toledo saiu das
condições de lixão e passou a ter início nas
atividades de aterro;

Estudo e análise da vegetação local
SITUAÇÃO ATUAL:

• Baixa riqueza vegetal;
• Espécies herbáceas e arbóreas que escaparam
ao cultivo;
• Provenientes de remanescentes naturais aos
arredores;
• Trazidas por dispersão (pessoas, animais,
ventos, lixo);

Espécies identificadas formando a composição vegetal
NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CARACTERÍSTICAS

Cynodom dactylon

Grama-seda,
gramabermuda, capim coastcross
c
oss

Bastante macia e resistente ao pisoteio, tem rápido crescimento e regeneração.
Tolerante a secas e altas temperaturas.

Sida rhombifolia

Vassoura,
guanxuma

Espécie perene, ou por vezes planta anual, exótica, predomina em áreas abertas,
debilitadas e solos compactados.

Cyperus rotundus

Tiririca,
bravo

alho-

Erva daninha de difícil controle no campo, possui rápido desenvolvimento. Produz
p q
pequenos
tubérculos de alto p
poder regenerativo.
g

Paspalum notatum

Grama-batatais, grama
mato-grosso

Planta rizomatosa, resistente e rústica. Pode ser cultivada em solos mais pobres,
com adubações semestrais e regas regulares, embora tenha certa resistência à
estiagem. Não é indicada para situações de sombra ou meia-sombra, devendo
ficar a pleno sol.

Salix babylonica

Chorão,
chorão

Árvore de tamanho médio a grande podendo alcançar até 20 a 25 metros.
Crescimento rápido com curta longevidade. Caducifólia. É muito pouco exigente
com os solos, que apenas têm de ter água suficiente. Desenvolve-se bem em
terrenos muito húmidos, sendo capaz de saneá-los absorvendo a água em
excesso.

Eucalyptus spp

Eucalipto

Planta exótica com potencial para aproveitamento econômico e adaptação a
diversas regiões. Adapta-se a solos pobres, tolerância a deficiências hídricas,
crescimento rápido, boa resistência e rusticidade.

Panicum maximum

Capim colonião, milhã

Planta perene, robusta, de 1 - 2 m de altura. Cultivada como forrageira produz
massa verde o ano todo. A espécie
é
é agressiva, compete em solos férteis.
fé
Considerada invasora e resistente, boa para conter processos erosivos.

Caesalpinia ferrea

Pau ferro, jucá

Leguminosa arbórea tropical, medicinal, de grande porte (12 a 18m), possui
madeira branca, dura, crescimento rápido.
p

Uncaria tomentosa

Unha de gato

Planta medicinal. Trata-se de uma trepadeira arbustiva que cresce apoiada
geralmente em árvores. Habitat restrito as áreas tropicais, desenvolvendo-se em
solo de baixa fertilidade.

malva,

junca,

salgueiro-

Coleta das amostras e análises
• A coleta de amostras de solo na camada
superior de selamento da célula fechada e da
área de entorno, tendo o objetivo de identificar
através das análises físico-químicas as frações
granulométricas existentes e as deficiências
nutricionais nas áreas selecionadas, facilitando
a seleção de espécies para revegetação dando
a estas condições mais satisfatórias de
desenvolvimento
de
acordo
com
a
recomendação agronômica de adubação.

Parâmetros
P
â t
Macro / Micro
P mg/dm3
M O.
M.
O g/Kg
pH
H + Al3+ Cmolc/dm3
Ca2+ Cmolc/dm3
(Ca + Mg)2+ Cmolc/dm3
Al 3+ Cmolc/dm3
Mg2+ Cmolc/dm3
K+ Cmol
C lc/dm
/d 3
SB Cmolc/dm3
CTC Cmolc/dm3
Cu mg/dm3
Zn mg/dm3
Fe mg/dm3
g 3
Mn mg/dm
S mg/dm3
B mg/dm3

Cél l Fechada
Célula
F h d
1,96 a
31 05 a
31,05
6,22 a
1,53 a
3,73 a
4,75 a
0,006 a
1,05 a
18 96 b
18,96
6,27 a
7,74 a
12 19 a
12,19
1,66 a
574,8 c
62,67 c
9,55 b
0,22 a

Entorno
E
t
da
d Cél
Célula/
l /
Célula Nova
5,57 a
33 08 a
33,08
5,07 a
3,57 a
3,55 a
4,11 a
0,08 a
0,55 a
1 47 b
1,47
4,20 a
7,75 a
14 87 a
14,87
4,86 a
379,2 c
112,05 c
43,71 b
0,21 a

Estudo das espécies adequadas para áreas
degradadas
•

Identificar métodos de plantio, que apresentar
melhor resultados no sentido de estabilizar e
recuperar os taludes do aterro:

1. Falta de solo de superfície;
2 Deficiência de nutrientes e declividade;
2.
3. Processos erosivos;

... Estudo das espécies adequadas para áreas degradadas

• Esse estudo abrangeu a definição das espécies
herbáceas e arbustivas mais indicadas para
compor a vegetação de cobertura e proteção do
aterro e para compor a barreira vegetal
favorecendo a proteção ambiental e o
isolamento visual do aterro;
• Segundo NETO, et al., (2004), por ocasião da
escolha das espécies, é importante considerar
que existem três grandes grupos nos quais se
pode
d enquadrar
d
a maior
i parte
t da
d vegetação:
t ã o
grupo das arbóreas, o das arbustivas e da
vegetação ervada;

... Estudo das espécies adequadas para áreas degradadas

•
1.
2
2.
3.
4
4.
5.
6.
7.
8.

Para escolha das espécies deve-se levar em
consideração:
Tipo de solo;
Condições climáticas;
Dispensar operações de manutenção;
R ti id d e vigor;
Rusticidade
i
Elevado potencial de dispersão;
Ocorrência natural na região;
g
das
Sistema radicular e heterogeneidade
espécies;
Capacidade para associação com micorrizos,
alta capacidade para reciclar nutrientes.

Compostagem
C
t
– Resultado
R
lt d da
d
poda.

Área
de
revegetação
implantada no aterro.
aterro

já

Vista geral da célula
fechada e saída de gás.

Área de revegetação
implantada no aterro.

já

SITUAÇÃO PROPOSTA:
9Identificação do melhor método de plantio;
9Busca da estabilização e recuperação de erosão
dos taludes;;
9Plantio de grama através de placas de gramas
na área de cobertura das células e taludes do
aterro;

9Plantio
9Pl
ti d
de espécies
é i á
árbustivas
b ti
e arbóres
bó
(espécies de extrato baixo, médio e alto)
aos arredores do aterro;
9Escolha de espécies
p
de melhor
adaptação, tolerância e resistência em
áreas
á
eas deg
degradadas;
adadas;
9Estabelecimento de cerca viva nas áreas
perimetrais visando principalmente ação
perimetrais,
defensiva coibindo acesso de pessoas;

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Í
ESCOLHIDAS:

DAS

ESPÉCIES
É

GRAMA ESMERALDA (Zoysia japonica)
9 Facilidade de plantio;
9 Baixo índice de manutenção;
9 Bom desenvolvimento em climas quentes;
9 Ótima resistência ao pisoteio;
9 Densidade permite baixa incidência de ervas daninhas;
9 Enraizamento abundante com estolões penetrantes;

EUCALIPTO (Eucaliptus grandis)
Composição do extrato superior;
Facilidade de plantio;
Crescimento rápido;
Boa adaptação em áreas degradadas;

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ESPÉCIES ESCOLHIDAS:

ACÁCIA NEGRA (Acacia mearnsii )
9
9
9
9
9

Composição do extrato médio;
Leguminosa de múltiplos propósitos;
Restauração de ambientes degradados;
Fixação de nitrogênio;
Simbiose com fungos ectomicorrízicos favorecendo
desenvolvimento do Eucaliptus grandis;

ACÁCIA NEGRA (Acacia mearnsii )

HIBISCO (Hibiscus rosa-sinensis
rosa sinensis )
9 Composição do extrato baixo;
9 Característica
C
ornamental e
estética;
9 Porte baixo;

SANSÃO DO CAMPO (Mimosa caesalpineafolia)
9 Uso para quebra-vento, cerca-viva e isolamento;
9 Leguminosa com ramos espinhentos;
9 Arbustiva, com boas podas torna-se densa e resistente
9 Crescimento rápido, ideal para recomposição áreas degradadas;

DISPOSIÇÃO DE PLANTIO DAS ESPÉCIES VEGETAIS

DISPOSIÇÃO DE PLANTIO DAS ESPÉCIES VEGETAIS

CONCLUSÃO
• Os resultados obtidos possibilitaram a sugestão de
estudos e definições
f
das espécies que possam ser
utilizadas na revegetação da célula fechada e do
entorno do aterro sanitário do município de ToledoPR;
• Com base nas análises físico
físico-químicas
químicas de macro e
micro nutrientes das amostras de solo, onde não
houve diferença significativa entre si, podendo
utilizar-se de nutrientes já depositados no solo em
decorrência da matéria orgânica produzida pelos
resíduos porém,
resíduos,
porém necessitando pequenos níveis de
aplicação de adubação e calagem para favorecer o
melhor desenvolvimento e resistência das espécies
p
recomendadas.

