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RESUMO 

 

A disposição final de resíduos sólidos urbanos (RSU) em aterros possui alto 

potencial de impacto à qualidade do solo, das águas subterrâneas e superficiais. O 

problema abordado nesse estudo tem como objeto a avaliação da influência do 

aterro sanitário do Consórcio Público CITEGEM, localizado no município de Bom 

Progresso/RS, sobre a qualidade da água da nascente do Lajeado Erval Novo. O 

Consórcio opera desde o ano 2000 com triagem de RSU e aterramento de rejeitos e 

a distância da nascente é de 280 metros do limite do empreendimento. O potencial 

de impacto do aterro sobre a nascente é objeto de insegurança por parte da 

população atendida, uma vez que o Lajeado Erval Novo é o manancial que abastece 

a população do município vizinho, Três Passos/RS. Buscou-se também avaliar o 

potencial de impacto da atividade agrícola sobre o manancial. Utilizou-se para a 

avaliação de impacto ambiental laudos analíticos da qualidade da água da nascente, 

do solo na área do CITEGEM, bem como de cinco poços de monitoramento das 

águas subterrâneas instalados no Consórcio. Os dados e resultados obtidos foram 

avaliados com base na NBR 13896/97, norma que padroniza critérios de instalação 

e operação de aterros sanitários. A investigação resultou na conclusão de que o 

fluxo das águas subterrâneas na área do CITEGEM não apresenta indicativos de 

deflúvio de contaminantes provenientes do aterro, bem como as análises de solo 

não apontaram a infiltração de contaminantes. Entre os parâmetros analisados, a 

nascente do lajeado Erval Novo está fora dos padrões de potabilidade para 

indicadores característicos de contaminação proveniente de atividades 

agropecuárias. 

 

 

 

Palavras-chave: Contaminação da água. Aterro sanitário. Avaliação de 

contaminação. 

 

 

 

 



 

ABASTRACT 

 

The final disposal of municipal solid waste in landfill has high potential to 

impact on the quality of soil, surface water and subterranean water. The problem 

addressed in this study has the purpose to evaluate the influence of west landfill 

owned by the Public Consortium CITEGEM, located in the municipality of Bom 

Progresso/RS on the source water quality Erval Novo stream. The Consortium 

operates since 2000 with waste sorting and waste ground and the distance from the 

source is 280 meters from the project boundary. The landfill potential impact on the 

spring water is unsafe object from the population served, since the Erval Novo 

stream is the source that supplies the population of the neighboring municipality, 

Três Passos / RS. It also sought to assess the potential impact of agricultural activity 

on the east. It was used for the evaluation of environmental impact analytical reports 

of the source water quality, soil CITEGEM in the area as well as five monitoring wells 

groundwater installed in the Consortium. The data and results were evaluated based 

on NBR 13896/97, a standard that standardizes criteria for installation and operation 

of landfills. The investigation resulted in the conclusion that the flow of groundwater 

in the area CITEGEM has not indicative of runoff from the landfill contaminants and 

soil analyzes did not show infiltration of contaminants. Among the parameters 

analyzed, the Erval Novo stream the spring is out of potability standards for 

characteristic indicators of contamination from agricultural activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A destinação final de resíduos sólidos urbanos possui potencial de impacto 

ambiental à qualidade do solo e da água. Do acúmulo de resíduos sólidos percola 

um fluído negro denominado material lixiviado, este material possui alta carga 

poluidora e capacidade de infiltração no solo, podendo chegar aos mananciais 

hídricos superficiais e subterrâneos (CELERE et al., 1997). 

O problema aqui abordado tem como objeto o Consórcio Público criado no 

ano 1997 e, segundo Caldas (2002), inicialmente denominado Consórcio 

Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CITRESU), este que, 

no ano de 2010, passou a denominar-se Consórcio Intermunicipal de Gestão 

Multifuncional (CITEGEM). O CITEGEM possui sede no Município de Bom 

Progresso/RS, e sua atividade consiste no processamento de resíduos sólidos 

urbanos, contemplando as etapas de recebimento, triagem, comercialização de 

materiais recicláveis e aterramento de rejeitos.  

Passada mais de uma década desde a criação, o consórcio atende doze 

municípios, alcançando uma população de aproximadamente 83.369 (Oitenta e três 

mil trezentos e sessenta e nove), (IBGE, 2010), habitantes distribuídos entre os 

municípios integrantes do CITEGEM. 

Apesar de todos os benefícios e da importância do CITEGEM para a região, 

existe uma problemática em relação à localização do empreendimento. O aterro está 

instalado a trezentos metros de uma nascente que dá origem ao Lajeado Erval 

Novo, manancial hídrico que atravessa o território de Bom Progresso/RS e em 

sequência o território do Município de Três Passos/RS, sendo que o Lajeado Erval 

Novo é a fonte de abastecimento deste município.  

Ainda que a distância entre a atividade e o recurso hídrico mencionado 

atenda aos critérios técnicos estabelecidos pela legislação e pelo órgão ambiental 

competente, essa questão causa insegurança para vários grupos e segmentos da 

população atendida. Além disso, a qualidade do Lajeado Erval Novo já foi objeto de 

investigação em inquérito civil em curso no Ministério Público da Comarca de Três 

Passos/RS. Nesse ponto, é importante salientar que as margens do Lajeado são 

ocupadas, quase que na totalidade de sua extensão, por atividades agrícolas,
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atividades essas também impactantes ao manancial. 

Tendo em vista esta problemática, pretende-se avaliar a potencialidade de 

impacto ambiental do aterro de resíduos sólidos urbanos do CITEGEM na qualidade 

das águas subterrâneas da área de influência do empreendimento, bem como na 

água superficial da nascente do Lajeado Erval Novo. Para tanto, será realizada 

análise das características físicas do solo local, bem como os parâmetros 

indicadores de qualidade da água medidos a partir de amostragens na rede de 

monitoramento das águas subterrâneas do CITEGEM. Também será avaliada a 

qualidade da água superficial da nascente.  

Pretende-se, sobretudo, fornecer à população análise ambiental capaz de 

proporcionar orientação referente aos riscos reais associados à localização do 

empreendimento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o potencial de impacto ambiental do Aterro Sanitário do Consórcio 

Intermunicipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM) sobre a nascente do Lajeado 

Erval Novo e sobre as águas subterrâneas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar diagnóstico da área de influência direta e indireta do CITEGEM; 

 Demonstrar, através de revisão de literatura, as normas técnicas necessárias 

para a instalação e operação de um aterro sanitário, a fim de que não haja 

impactos negativos aos mananciais hídricos das áreas de influência direta e 

indireta do empreendimento; 

 Verificar as características do solo local e a potencialidade de contaminação 

das águas subterrâneas; 

 Avaliar a adequação do CITEGEM às normas descritas; 

 Analisar os parâmetros de qualidade da água na nascente do Lajeado Erval 

Novo; 

 Realizar ensaios físicos, químicos e biológicos nas águas subterrâneas, a fim 

de utilizar os dados obtidos como indicadores de interferência do aterro no 

local; 

 Avaliar os potenciais impactos das demais atividades limítrofes na qualidade 

da água da nascente do lajeado Erval Novo. 

 Elaborar diagnóstico do impacto ambiental do empreendimento após análise 

dos dados teóricos e analíticos levantados. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A crescente quantidade de resíduos gerados nas diversas atividades 

humanas consiste em um dos maiores problemas ambientais da vida 

contemporânea. Segundo Avelar (2006), o problema vem sendo causado pelo 

crescimento acelerado e desordenado da população e também pela mudança nos 

padrões de consumo ocorrida nas últimas décadas. 

O manejo inadequado dos resíduos tem causado significativos impactos ao 

meio ambiente, entre eles assoreamento de rios, entupimento de bueiros com 

consequente aumento de enchentes nas épocas de chuva, além da destruição de 

áreas verdes, mau-cheiro, proliferação de insetos e roedores, contaminação de 

águas subterrâneas e superficiais. Essa é a realidade da maioria dos municípios 

brasileiros, cujo descarte dos resíduos, quando são coletados, é feito em 

vazadouros a céu aberto, denominados lixões. A redução do volume de resíduos 

sólidos gerados nos centros urbanos e a gestão adequada destes consistem em 

medidas de urgência para a conservação do meio ambiente e para a garantia da 

qualidade de vida nas cidades. (AVELAR, 2006) 

Segundo Gouveia (2012), a atividade de aterramento de resíduos sólidos 

possui alto potencial poluidor. Conforme Brasil (2012), atualmente, somente são 

licenciados os aterros sanitários, conforme estabelece a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS). Para os aterros já instalados e em atividade se faz 

necessário o rígido controle dos processos, bem como a melhoria contínua, a fim de 

que a proteção do ambiente seja tecnicamente garantida.   

O aterro sanitário do CITEGEM opera há dezesseis anos e sua localização, a 

trezentos metros da nascente do Lajeado Erval Novo, é objeto de polêmica e 

preocupação para a população atendida pelo Consórcio. Sendo assim, aprofundar 

estudos de monitoramento sobre a nascente do Lajeado Erval Novo é fundamental 

para a proteção desse manancial e manutenção da atividade. Um diagnóstico 

preciso do caso é igualmente importante para a tomada de decisões em relação aos 

critérios técnicos adotados pelo CITEGEM para proteção do ambiente. 

O CITEGEM encontra-se com processo de licenciamento ambiental 

tramitando junto ao órgão ambiental competente. No presente momento, a licença 

de operação se encontra indeferida.  O órgão licenciador solicitou ao 
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empreendimento a realização de uma audiência pública, a fim de que a população 

seja ouvida sobre sua vontade referente ao funcionamento da atividade de aterro de 

resíduos sólidos urbanos no local em que está instalada. Segundo o órgão 

licenciador, a nascente do Lajeado Erval Novo foi aspecto relevante para a adição 

de audiência pública no processo de renovação da licença ambiental da atividade. 

Destaca-se ainda a importância do levantamento dos impactos ambientais 

causados pela atividade agrícola desde a nascente até a foz do lajeado em questão, 

uma vez que a ocupação do solo na micro bacia deste tem sua ocupação 

predominantemente formada por atividades agropecuárias. Para tanto, a análise do 

histórico dos parâmetros de monitoramento da qualidade das águas superficiais do 

Lajeado se faz pertinente. 

Entende-se que a ação pretendida neste estudo é viável, uma vez que seu 

custo é relativamente baixo e o Consórcio Público – CITEGEM - possui a estrutura e 

demais elementos necessários para realização da pesquisa. Além disso, é de 

interesse da presidência do Consórcio que o estudo seja realizado. Entende-se 

ainda que a pesquisa é de fundamental relevância para a população regional, bem 

como para a proteção do Lajeado Erval Novo.  
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Resíduos Sólidos Urbanos 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos define como resíduo sólido urbano, 

os resíduos gerados pelas residências e pela limpeza urbana, lembrando ainda que 

os resíduos de atividades comerciais ou prestadoras de serviços podem ser 

incluídos a este grupo quando não perigosos (BRASIL, 2010). 

Philippi Romero e Bruna, (2004) afirmam que ao contrário do que se imagina 

intuitivamente, os resíduos urbanos são produzidos em menor escala do que os de 

origem industrial. É importante saber que os resíduos urbanos são de 

responsabilidade das prefeituras, entretanto, no caso de estabelecimentos 

comerciais, a prefeitura é responsável pela coleta de quantidades inferiores a um 

volume de 120 litros. Acima dessa quantidade, a responsabilidade fica transferida 

para o estabelecimento. 

A geração de resíduos sólidos urbanos depende, entre outros fatores, dos 

padrões de consumo da população, de seu modo de vida e das atividades 

econômicas da região. Estudos demonstram que, como regra geral aproximada, a 

quantidade de resíduos sólidos domésticos gerados por habitante é maior nas 

cidades maiores e também nas regiões de países mais desenvolvidos. (PHILIPPI, 

2005). Sendo assim, Philippi (2005) conclui que é fácil perceber que quanto maior o 

poder aquisitivo da população, maior sua geração de resíduos.  

Ainda segundo Philippi (2005), muitas pessoas acreditam que por, na maior 

parte das vezes, possuírem baixa concentração de componentes perigosos, os 

resíduos sólidos urbanos representem baixo potencial de impacto ao meio ambiente. 

Na verdade, os resíduos sólidos urbanos se manejados de forma inadequada 

possuem potencial para causar danos graves à saúde humana e ao meio ambiente.  

A seguir, são apresentadas as etapas fundamentais de manejo dos resíduos 

sólidos urbanos. 

 

4.1.1 Classificação dos resíduos sólidos 
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4.1.1.1 Conforme a NBR 10004/2004 

 

Segundo a norma ABNT (2004), define-se resíduo sólido como:  

 

Resíduos no estado sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 
origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 
de varrição. Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes 
de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em sistemas de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas 
particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpo d’água, ou exijam para isso soluções técnicas 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 

Segundo Philippi, Romero e Bruna. (2004) incluem-se na categoria resíduos 

sólidos urbanos, os resíduos domiciliares, o resíduo comercial (produzido, por 

exemplo, em escritórios, lojas, hotéis, supermercados e restaurantes) e os resíduos 

oriundos dos serviços de limpeza pública urbana (como exemplo, citam-se os 

resíduos de varrição de vias públicas, da limpeza de galerias, terrenos, córregos, 

praias, feiras e das podas).  

Os resíduos sólidos industriais são aqueles gerados em indústrias e 

recebem uma subdivisão segundo seu grau de periculosidade, conforme dispõem a 

NBR 10004 (2004): 

Resíduos perigosos (classe I) – podem representar risco à saúde 
pública e ao meio ambiente por causa de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; 
Resíduos não-perigosos (classe II A) – Aqueles que não se enquadram nas 
classes I e II B. Possuem propriedades de biodegradabilidade, 
combustibilidade e solubilidade em água. 
Resíduos inertes (classe II B) – Quaisquer resíduos que, quando 
amostrados de uma forma representativa, segundo a NBR 10007, e 
submetidos a um contato dinâmico e estático com a água destilada ou 
deionizada, à temperatura ambiente, conforme a NBR 10006, não tiverem 
nenhum de seus constituintes solubilizados, a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 
dureza e sabor.  

 

Existem várias formas de classificação, entretanto, a forma mais 

convencional leva em consideração a origem, segundo esse método, os resíduos 

são classificados como: industriais, urbanos, de serviço de saúde, de portos, de 

aeroportos, de terminais rodoviários e ferroviários, agrícolas, radioativos e entulho 

(PHILIPPI; ROMÉRIO; BRUNA, 2004).  
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4.1.1.2 Conforme a PNRS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, (BRASIL, 2010), instituída 

pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, define resíduo sólido, no capítulo 2 no 

artigo 3º e parágrafo XVI, da seguinte forma: 

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 

A PNRS dispõe ainda sobre a classificação dos resíduos sólidos, essa 

classificação está descrita no Capítulo 1 e artigo 13 da Lei e classifica os resíduos 

sólidos de acordo com sua origem e periculosidade. 

 

A. Quanto à origem: 

- Resíduos domiciliares: são resíduos originários das atividades 
domésticas em residências urbanas;  
- Resíduos de limpeza urbana: são resíduos originários da varrição, 
limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
- Resíduos sólidos urbanos: quando compreendem os resíduos 
domiciliares e os resíduos de limpeza urbana;  
- Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: 
são resíduos gerados nessas atividades, excetuados os resíduos de 
limpeza urbana, os resíduos de serviços públicos de saneamento básico, de 
serviço de saúde, serviços de transporte e de construção civil. Se os 
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços forem 
caracterizados como não perigosos, os mesmos podem, em razão de sua 
natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares 
pelo poder público municipal.  
- Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: são resíduos 
gerados nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos urbanos.  
- Resíduos industriais: são resíduos gerados nos processos produtivos 
e instalações industriais;  
- Resíduos de serviços de saúde: são resíduos gerados nos serviços 
de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);  
- Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluído os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  
- Resíduos agrossilvopastoris: são resíduos gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados 
nessas atividades;  
- Resíduos de serviços de transportes: são resíduos originários de 
portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira;  
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- Resíduos de mineração: são resíduos gerados na atividade de 
pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 
 

B. Quanto à periculosidade 

- Resíduos perigosos: são resíduos inflamáveis, corrosivos, reativos, 
tóxicos, patogênicos, cancerígenos, teratógenos e mutagênicos, que 
apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 
acordo com Lei, regulamento ou norma técnica;  
- Resíduos não perigosos: são aqueles não enquadrados como 
resíduos perigosos. 

 

Conforme observado no conjunto de legislação e normas referentes ao 

manejo de resíduos sólidos, aterros de resíduos perigosos e não perigosos possuem 

critérios técnicos diferenciados para que ocorra a proteção das coleções hídricas 

superficiais e subterrâneas, bem como para promoção da segurança de operadores 

e das populações vizinhas. 

 

4.1.2 Armazenamento e acondicionamento 

 

Para o acondicionamento temporário de resíduos urbanos é importante 

saber que as prefeituras municipais são responsáveis pela coleta dos resíduos e o 

gerador é responsável pelo seu correto armazenamento temporário. A NBR 12980 

(ABNT, 1993), define abrigo de resíduos como sendo o elemento temporário 

destinado ao armazenamento de resíduos sólidos que aguardam a coleta. A norma 

também define que a área de coleta é a região que, em virtude de suas 

características, é considerada separadamente, para fins de planejamento e 

execução da coleta de resíduos sólidos no interior de seu perímetro. 

O acondicionamento correto é importante porque inibe a proliferação de 

vetores, e problemas com odores, estéticos e relacionados ao bem-estar (OLIVEIRA, 

1992). A própria população realiza essa tarefa, por isso, os geradores participam 

mais diretamente. 

O acondicionamento temporário deve obedecer a regras como os horários 

de coleta, embalagens adequadas, horário de colocação na calçada e quantidade 

máxima de volume (PHILIPPI, 2005). A colocação no local de coleta também deve 
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facilitar essa atividade, nos locais onde não é possível o acesso dos veículos de 

coleta, devem ser instaladas lixeiras coletivas em pontos estratégicos. 

Segundo Philippi (2005), em muitos casos, a coleta não ocorre 

imediatamente, sendo necessário armazenar os resíduos por algum período de 

tempo. Isso exige instalações físicas prediais específicas para cada tipo de resíduo, 

especialmente em indústrias, no comércio de grande porte e nos estabelecimentos 

de serviços de saúde. 

 

4.1.3 Coleta e transporte 

 

Pode-se entender como coleta de resíduos sólidos o ato de recolher ou 

transportar resíduos sólidos de qualquer natureza, utilizando veículos e 

equipamentos adequados para tal fim. Os equipamentos e veículos utilizados na 

coleta dos resíduos sólidos pela empresa contratada pela prefeitura para esta 

atividade estão descritos na NBR 12980 (ABNT, 1993). 

Ainda conforme a ABNT (1993), é possível classificar os tipos de coletas que 

podem ser acionadas para carregamento dos resíduos sólidos urbanos. São 

apresentados a seguir alguns dos tipos de coletas citados pela norma: 

a) Coleta contratada: Coleta efetuada por empresa privada contratada por 

órgão público municipal, que continua arrecadando a taxa ou a tarifa do 

serviço correspondente e efetuando a fiscalização e o pagamento devido.  

b) Coleta domiciliar: Coleta regular dos resíduos domiciliares, formados por 

resíduos gerados em residências, estabelecimentos comerciais, 

industriais, públicos e de prestação de serviços, cujos volumes e 

características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente.  

c) Coleta especial: Coleta destinada a remover e transportar resíduos 

especiais não recolhidos pela coleta regular, em virtude de suas 

características próprias, tais como: origem, volume, peso e quantidade. 

Enquadram-se neste caso: móveis velhos; monturos; restos de limpeza e 

de poda de canteiros, praças e jardins; entulhos; animais mortos de 

pequeno, médio e grande porte e similares.  
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d) Coleta particular: Coleta de qualquer tipo de resíduo sólido urbano pela 

qual pessoas físicas ou empresas, individualmente ou em grupos 

limitados, executam-na ou pagam a terceiros para executá-la. 

e) Coleta regular: Coleta de resíduos sólidos executada em intervalos 

determinados.  

f) Coleta seletiva: Coleta que remove os resíduos previamente separados 

pelo gerador, tais como: papéis, latas, vidros e outros. 

g) Coleta de varredura: Coleta regular dos resíduos oriundos da varrição de 

vias e logradouros públicos. 

A coleta dos resíduos deve acontecer com frequência adequada, levando 

em conta que o acúmulo excessivo de resíduos pode aumentar os riscos para o 

meio ambiente e para a saúde pública e que a frequência excessiva eleva o custo. 

(PHILIPPI, 2005).  

A coleta e o transporte devem ocorrer visando a menor perturbação às 

pessoas e ao ambiente. Philippi (2005) indica alguns requisitos a serem seguidos: 

 

Os veículos devem ser escolhidos de acordo com a quantidade de resíduos, 
do tipo de resíduo transportado, das características topográficas e da malha 
viária da região a ser atendida. Horários e itinerários devem ser 
selecionados de modo a minimizar o incômodo à população pelo ruído (no 
caso de uso de caminhões compactadores), dos riscos decorrentes ao 
excesso de tráfego em certas vias e dos riscos de acidentes, principalmente 
no transporte de resíduos perigosos. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos indica que a coleta dos resíduos 

sólidos deve ocorrer de forma seletiva de acordo com constituição ou composição de 

cada resíduo. Cabe aos consumidores segregarem seus resíduos de forma correta. 

Ainda conforme a Lei federal, os consumidores são obrigados a acondicionar de 

forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e disponibilizar adequadamente os 

resíduos sólidos gerados para coleta ou devolução (BRASIL, 2010). 

 

4.1.4 Tratamento e disposição final 

 

Segundo a gestão de resíduos indicada por Brasil (2010), o tratamento e a 

disposição final são indicados apenas para os resíduos gerados para os quais não é 
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viável a reutilização ou reciclagem. A PNRS (2010) ainda dispõe sobre a utilização 

de tecnologias para a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde 

que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação 

de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão 

ambiental. 

De acordo com Philippi (2005), o tratamento dos resíduos sólidos visa alterar 

características como volume, toxicidade e patogenia, diminuindo assim, seus 

impactos ao meio ambiente e à saúde humana. As tecnologias empregadas para 

tanto, dependem das características dos resíduos, bem como, dos recursos que 

possui o município responsável pelo resíduo. 

Conforme Brasil (2010), a disposição final ambientalmente adequada 

consiste na distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

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

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

A disposição final de resíduos sólidos em aterros sanitários deve ser a última 

prioridade no que diz respeito à gestão adequada dos resíduos. A Política Nacional 

de Resíduos Sólidos estabelece como prioridade na gestão dos resíduos sólidos, a 

seguinte ordem: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e por 

último a disposição final adequada dos rejeitos. (BRASIL, 2010) 

 

4.2 Aspectos legais referentes à instalação e operação de aterros 

sanitários. 

As principais leis e normas regulamentadoras da atividade de aterro de RSU 

são elencadas na Tabela 1.  

Tabela 1. Legislação e normas associadas ao aterro de RSU e monitoramento 

das águas subterrâneas. Continua. 

Leis / Normas / 

Resoluções 
Conteúdo 

Lei 12305/2010 Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

Decreto 7404/2010 
Regulamenta a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
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Tabela 1. Legislação e normas associadas ao aterro de RSU e monitoramento 

das águas subterrâneas. Conclusão. 

Leis / Normas / 

Resoluções 
Conteúdo 

Resolução CONAMA 
416/2009 

Prevenção e degradação ambiental causada por pneus inservíveis - 
Data da legislação: 30/09/2009 - Publicação DOU Nº 188, de 
01/10/2009, págs. 64-65. 

Resolução CONAMA 
404/2008 

Legislação: 06/05/2009 – Publicação DOU nº 86, de 08/05/2009, págs. 
93-96 404/2008 Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 
urbanos. - Data da legislação: 11/11/2008 - Publicação DOU nº 220, de 
12/11/2008, pág. 93. 

Resolução CONAMA 
396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. - 
Data da legislação: 03/04/2008 - Publicação DOU nº 66, de 07/04/2008, 
págs. 66-68. 

Portaria do Ministério 
da Saúde nº 
2.914/2011 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

NBR 15515-1:2007 
Passivo ambiental em solo e água subterrânea Parte 1: Avaliação 
preliminar. 

NBR 13221:2007 Transporte terrestre de resíduos. 

NBR 10005:2004 Resíduos sólidos - Classificação. 

NBR 10005:2004 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. 

NBR 10007:2004 Amostragem de resíduos sólidos. 

NBR 13896:1997 
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação 
e operação. 

NBR 8419:1992 
Versão Corrigida:1996, Apresentação de projetos de aterros sanitários 
de resíduos sólidos. 

NBR 15847:2010 
Amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento — 
Métodos de purga. 

NBR 15495-1:2007 
Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos 
granulares parte 1: Projeto e Construção. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2009). 

 

Dentre as leis e normas que balizam à gestão e destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos e a proteção das coleções hídricas destacam-se a PNRS, a Lei dos 

Resíduos Sólidos do Estado do Rio Grande do Sul e norma técnica NBR 13896/97.  
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4.2.1 Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

 

A PNRS consiste no Projeto de Lei do Senado 354/1989 (Projeto de Lei 

203/1991) que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e 

sancionado pelo Presidente da República, dando origem à Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Com a 

aprovação desta Lei a sociedade dispõe de um moderno e abrangente instrumento 

de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. 

O governo federal elaborou o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que 

consiste em uma estratégia de aproximar a opinião pública, objetivando a 

implementação da nova política. O objetivo central é ampliar a participação da 

discussão sobre o plano, mobilizando a sociedade e envolvendo setores específicos 

em todo o território nacional. O plano apresenta conceitos e propostas que refletem 

a interface entre diversos setores da economia compatibilizando crescimento 

econômico com desenvolvimento sustentável.  

A PNRS aborda questões fundamentais para a gestão de resíduos, levando 

em consideração desde o uso da matéria-prima, os processos industriais e de 

produção de embalagens até o consumidor. Entre as questões centrais da PNRS, 

destacam-se: classificação dos resíduos sólidos, a ordem de prioridade para gestão 

e gerenciamento, conceitos e definições, proibições, responsabilidade 

compartilhada, logística reversa, coleta seletiva, acordos setoriais, catadores, 

resíduos perigosos, áreas contaminadas, instrumentos econômicos para 

implementação da lei, entre outros (BRASIL, 2010). 

No que tange ao aterro dos RSU, a PNRS define como disposição final 

ambientalmente adequada, a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Salienta-se ainda que conforme Brasil (2010), a disposição final de RSU difere da 

destinação final, uma vez que destinação final não consiste no aterramento de 

rejeitos, mas, em técnicas como reutilização, reciclagem, compostagem, 

recuperação ou aproveitamento energético, entre outras técnicas admitidas pelo 

órgão ambiental competente. 
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Referente aos lixões, a PNRS estabeleceu, no artigo 54, prazo de até quatro 

anos a partir da data de publicação da Lei, para o encerramento dos mesmos. 

Entretanto, segundo informações do sítio virtual da Câmara dos Deputados 

Federais, foi criado pelo Senado Federal o Projeto de Lei nº 2289/2015, o qual 

propõe a prorrogação do prazo para a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, de que trata o artigo 54 da PNRS. Esse Projeto de Lei encontra-se 

ainda em pauta para votação na Câmara dos Deputados Federais. 

 

4.2.2 Lei Estadual dos Resíduos Sólidos 

 

O Decreto 38.356/98 regulamenta a Lei 9921 de 1993 e dispõe sobre a 

gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul.  No artigo 4º consta 

que os sistemas de gerenciamento dos resíduos sólidos de qualquer natureza terão 

como instrumentos básicos planos e projetos específicos de coleta, transporte, 

tratamento, processamento e destinação final, a serem licenciados pela Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), tendo como 

metas a redução dos resíduos gerados e o perfeito controle de possíveis efeitos 

ambientais. 

No artigo 2º o Decreto estabelece a segregação dos RSU na origem, visando 

seu reaproveitamento. O Decreto estabelece ainda que deverá ser implantada 

gradativamente nos municípios, mediante programas educacionais, o sistema de 

coleta segregativa, entendido este como o acondicionamento e coleta em separado 

dos materiais para os quais exista viabilidade técnica de reaproveitamento (RIO 

GRANDE DO SUL, 1998). 

No artigo 6º Rio Grande do Sul (1998), delibera sobre a proteção das águas: 

Art. 6° – Quando a destinação final dos resíduos sólidos for disposição no 

solo, por qualquer sistema ou processo, deverão ser tomadas medidas 

adequadas para proteção das águas superficiais, sub-superficiais, 

subterrâneas e do solo, obedecendo aos critérios e normas estabelecidos 

pela FEPAM, e só será permitida após acondicionamento e tratamento 

adequados, definidos em projeto específico aprovado pela FEPAM. 
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 O Decreto estabelece ainda que os municípios poderão formar consórcios 

públicos para a disposição final de resíduos sólidos urbanos. No artigo 25º, o 

Decreto estabelece que os projetos que envolverem reciclagem, coleta segregativa, 

minimização de geração de resíduos na fonte e alternativas análogas deverão incluir 

ações de educação ambiental e sanitária (Rio Grande do Sul, 1998). 

 Os últimos artigos do Decreto que regulamentam a Lei Estadual dos Resíduos 

Sólidos estabelecem penalidades a serem aplicadas, além das sanções cíveis e 

penais cabíveis, para as infrações relacionadas aos resíduos sólidos (Rio Grande do 

Sul, 1998). 

  

4.2.3 Resolução CONAMA 396/2008 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), publica em 2008 a 

Resolução nº 396, que passa a fornecer suporte para a classificação, além de 

fornecer diretrizes ambientais para o enquadramento, prevenção e controle da 

poluição em águas subterrâneas (BRASIL, 2008).  

Conforme Brasil (2008), o anexo I da Resolução apresenta lista de 

parâmetros com maior probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas, além de 

seus respectivos Valores Máximos Permitidos (VMP) para cada um dos usos 

considerados como preponderantes e os limites de quantificação praticáveis (LQP), 

considerados como aceitáveis. Por sua vez, o anexo II da Resolução apresenta um 

exemplo de estabelecimento de padrões por classe para parâmetros selecionados, 

considerando o uso concomitante para consumo humano, dessedentação, irrigação 

e recreação (BRASIL, 2008). Faz-se importante salientar que o consumo humano é 

o uso previsto na Portaria que prevê padrões de qualidade mais rígidos, sendo 

assim, essa classe de uso está em consonância com a legislação que determina os 

padrões de potabilidade da água. 

Desta forma, a Resolução n°396 do CONAMA oferece subsídios para 

avaliação da poluição em águas subterrâneas. 
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4.2.4 Normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas – ABNT 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) confere suporte para as 

mais diversas áreas por meio de normas técnicas, as Normas Brasileiras 

Regulamentadoras, NBR’s. Apresenta-se aqui as NBR’s relevantes para análises e 

procedimentos adotados no presente estudo. 

 

4.2.4.1 NBR 13896/1997 

 

Ao verificar a adequação das condições físicas de um local para a instalação 

de um aterro de disposição final de RSU, tem-se como base a norma ABNT 

NBR13896-1997, que estabelece os critérios mínimos exigíveis para projeto, 

implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos. Além disso, os 

critérios da norma buscam estabelecer proteção adequada as coleções hídricas 

superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores destas instalações e 

instalações vizinhas (ABNT, 1997). 

O item 4.1.1 da NBR 13896/97 estabelece os seguintes critérios para 

localização de aterros de resíduos não perigosos: 

 

Topografia – Recomendam-se locais com declividade superior a 1% e 
inferior a 30%. 
Geologia e tipos de solos existentes – Desejável a existência de um 
depósito natural extenso e homogêneo, de materiais com coeficiente de 
permeabilidade inferior a 10

-6
 cm/s e uma zona não saturada com 

espessura superior a 3 m. 
Recursos hídricos – Deve ser avaliada a possível influência do aterro na 
qualidade e no uso das águas superficiais e subterrâneas próximas. O 
aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer 
coleção hídrica ou curso d’água. 
Vegetação – o estudo macroscópico da vegetação é importante, uma vez 
que ela pode atuar favoravelmente na escolha de uma área quanto aos 
aspectos de redução do fenômeno da erosão, da formação de poeira e 
transporte de odores. 
Acessos – fator de evidente importância em um projeto de aterro, uma vez 
que são utilizados durante toda a sua operação. 
Tamanho disponível e vida útil – recomenda-se a construção de aterros com 
vida útil mínima de 10 anos. 
Distância mínima de núcleos populacionais – recomenda-se que a distância 
seja superior a 500m. 

 

No que tange ao monitoramento das águas subterrâneas, a NBR 13896/97 

orienta que um aterro deve ser construído e operado de forma que seja mantida a 
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qualidade da água subterrânea, tendo em vista o abastecimento público. A Norma 

considera ainda que a qualidade das águas subterrâneas, na área da instalação, 

deve atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente.  

Contudo, nota explicativa expressa no ítem 5.1.1.2 da NBR 13896/97 

orienta: 

 

Nos casos em que o aquífero apresentar naturalmente qualquer um dos 
parâmetros listados na legislação vigente, em concentrações superiores aos 
limites recomendados, ou ainda quando o(s) poluente(s) principal(is) 
contido(s) no resíduo não estiver(em) citado(s) nesta legislação, o OCA pode 
estabelecer padrões para cada caso, levando em conta: 
a) a concentração do constituinte; 
b) os usos atuais e futuros do lençol freático; 
c) os constituintes perigosos existentes nos resíduos; 
d) a detectabilidade destes constituintes; 
e) o potencial de efeito adverso na qualidade destas águas e corpos de água 
superficial, conectados hidraulicamente com o lençol freático. 

 

Referente à rede de monitoramento das águas subterrâneas a norma 

estabelece que os poços de monitoramento sejam em número suficiente, instalados 

adequadamente e de no mínimo quatro poços, sendo um a montante e três a 

jusante no sentido do fluxo de escoamento preferencial do lençol freático (ABNT, 

1997). 

Sendo assim, a NBR 13896/97 consiste em um importante instrumento 

normativo para a operação tecnicamente adequada dos aterros sanitários. Além 

disso, a aplicação dos critérios da NBR 13896/97 é exigida pela Fepam para 

licenciamento de aterros sanitários no Rio Grande do Sul. 

   

4.2.4.2 NBR 9898/1987 

 

 A norma ABNT NBR 9898/1987 fixa condições para elaboração de plano de 

amostragem de águas residuárias, bem como para amostragem em corpos d’água 

receptores, tanto para águas superficiais quanto subterrâneas. Além disso, a norma 

traz definições pertinentes ao tema, das quais destaca-se que águas superficiais são 

aqueles presentes na interface solo-atmosfera, enquanto as águas subterrâneas são 

aquelas que ocorrem no subsolo, preenchendo seus espaços vazios como poros, 

fraturas e canais de dissolução (ABNT, 1987). 
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 Para escolha dos pontos de amostragem a norma indica que deve-se 

considerar o objetivo que se pretende alcançar. Segundo a NBR 9898/1987, se o 

objetivo é detectar violação dos padrões de qualidade, são escolhidos pontos onde a 

probabilidade de ocorrência destas violações seja maior. Por outro lado, se o 

principal objetivo consiste em determinar o dano que a poluição está ocasionando 

aos seres humanos, a vida aquática e aos usos do curso de água, devem ser 

estabelecidos locais de amostragem em torno do (s) ponto (s) de lançamento. Sendo 

assim, os pontos de amostragem devem ser estratégicos para o objetivo que se 

pretende alcançar. 

 Os parâmetros a serem determinados são os previstos na legislação federal e 

estadual em vigor. No critério de seleção de parâmetros devem ser levados em 

consideração os objetivos dos estudos e os dados provenientes do diagnóstico das 

causas que podem comprometer a qualidade ambiental (ABNT,1978). 

 

4.3 Caracterização da sub-bacia hidrográfica do Lajeado Erval Novo. 

 

Conforme o Departamento Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do 

Sul, a Bacia Rio Turvo - Santa Rosa – Santo Cristo está localizada a Noroeste do 

Rio Grande do Sul entre os paralelos -27º07’ e -28º11’ (latitude sul) e os meridianos 

-53º27’ e -55º27’ (longitude oeste). A bacia é composta por 52 municípios, ocupa 

uma área territorial com cerca de 10.827,74Km2, o que representa 3,84% da área 

territorial do Rio Grande do Sul (Figura 1).  

De acordo com a divisão do Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio 

Grande do Sul, esta bacia pertence à região hidrográfica do Rio Uruguai e limita-se a 

norte-nordeste com a Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea, de Sul a Leste com a 

Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí e a oeste com o Rio Uruguai. 
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Figura 1. Bacia Hidrográfica Rio Turvo – Santa Rosa – Santo Crito e suas Sub-

bacias. 

 

Fonte: Fundação Estadual de Proteção Ambiental – RS (2015). 

 

Faz parte da Bacia Hidrográfica Rio Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo o 

Lajeado Erval Novo, sendo que este nasce no município de Bom Progresso, passa 

pelo município de Três Passos e deságua no Lajeado Grande, dentro dos limites do 

município de Humaitá.  

Segundo Rodrigues (2008), a Bacia do Lajeado Erval Novo possui área de 68 

Km2 e a ocupação do solo caracteriza-se pela atividade agrícola mini fundiária, 

predominando o cultivo de soja, trigo, milho e pela criação de suínos (Figura 2). 
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Figura 2. Sub-bacia hidrográfica do Lajeado Erval Novo. 

 

Fonte: Elaborada por Vidal (2011) a partir de Carta do Serviço Geográfico do Exército. 

 

4.4 Caracterização dos solos da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. 

 

Segundo Streck (2008), o Estado do Rio Grande do Sul apresenta quatro 

grandes províncias geomorfológicas com origens geológicas distintas. A região 

geomorfológica que corresponde à área em questão é o Planalto das Missões e 

mais especificamente a unidade denominada Planalto de Santo Ângelo. Nesta área, 

mais precisamente na Região do Alto Uruguai, onde se localiza o município de Bom 

Progresso, ocorrem Latossolos Vermelhos Distróficos e Eutroférricos (STRECK, 

2008).   

Na Figura 3 apresenta-se o mapa com a localização de cada tipo de solo 

encontrado no Rio Grande do Sul.  
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Figura 3. Tipos de solo do Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: Emater – UFRGS/Dep. Solos (2005) 

 

Latossolos são solos profundos, bem drenados, muito porosos, friáveis, bem 

estruturados, homogêneos e altamente intemperizados (Figura 4). Por serem solos 

muito homogêneos torna-se difícil a diferenciação em horizontes e por serem solos 

muito intemperizados têm predomínio de caulinita e óxidos de ferro (STRECK, 

2008). As rochas basálticas não apresentam variação na composição dos 

horizontes, pois alteram-se, basicamente, produzindo argilo-minerais. 
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Figura 4. Latossolo Vermelho fotografado na área do CITEGEM. 

 

Fonte: Arquivos da autora (2016). 

No que tange às características físicas do solo, os ensaios de permeabilidade 

indicam que esse tipo de solo apresenta grau de permeabilidade baixa a muito 

baixa. A classificação dos solos segundo o grau de permeabilidade é dada na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Classificação dos solos conforme grau de permeabilidade. 

Grau de Permeabilidade Valor K (m/s) 

Elevada Superior a 10-3 

Média 10-3 a 10-5 

Baixa 10-5 a 10-7 

Muito Baixa 10-7 a 10-9 

Praticamente Impermeável Menor de 10-9 

Fonte: Terzaghi e Peck, 1967. 
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Sondagens realizadas no CITEGEM indicam uma profundidade de dezoito 

metros de perfil de solo bem desenvolvido. Ensaios realizados em amostras de solo 

coletadas no local indicam que a permeabilidade, ou coeficiente de condutividade 

hidráulica, do solo local ocorre na ordem de 10-9 m/s, em ensaio com energia 

intermediária, e 10-7 m/s em ensaio com energia normal.  

 

4.5 Potenciais impactos ambientais das atividades agropecuárias sobre 

os mananciais hídricos. 

Segundo Merten e Minnela (2002), a ocupação e uso do solo pelas atividades 

agropecuárias alteram sensivelmente os processos biológicos, físicos e químicos 

dos sistemas naturais. Os poluentes resultantes do deflúvio superficial agrícola são 

constituídos de sedimentos, nutrientes, agroquímicos e dejetos animais. Para as 

condições brasileiras, não se tem quantificado o quanto esses poluentes contribuem 

para a degradação dos recursos hídricos.  

As principais formas de poluição dos recursos hídricos pelas atividades 

agropecuárias são citadas a seguir: 

A degradação dos mananciais, proveniente do deflúvio superficial agrícola, 
ocorre, principalmente, devido ao aumento da atividade primária das plantas 
e algas em decorrência do aporte de nitrogênio e fósforo proveniente das 
lavouras e da produção animal em regime confinado. O crescimento 
excessivo de algas e plantas reduz a disponibilidade de oxigênio dissolvido 
nas águas, afetando adversamente o ecossistema aquático e causando, 
algumas vezes, mortalidade de peixes. Além dos impactos causados aos 
ecossistemas aquáticos, o aumento dos níveis de nutrientes na água pode 
comprometer sua utilização para abastecimento doméstico, devido a 
alterações no sabor e odor da água ou à presença de toxinas liberadas pela 
floração de alguns tipos de algas. Além das implicações causadas pelos 
nutrientes aos recursos hídricos, é necessário considerar, também, a 
contribuição dos agroquímicos e dos metais pesados. (MERTEN E 
MINNELA, 2002).  

Marten e Minnela (2002) destacam ainda que existem áreas ecologicamente 

frágeis, como áreas declivosas, nascentes e margens dos rios, áreas de recarga dos 

aquíferos, entre outras. Isso se explica pelo fato de que muitas destas regiões são 

bacias vertentes do complexo sistema formador da drenagem de grandes rios, que 

fornecerão água para o abastecimento dos centros urbanos. Desta forma, elas 

deveriam ser preservadas, ou então exploradas por sistemas agroflorestais com 

baixo impacto ambiental, que prezem a matéria orgânica do solo e a manutenção da 
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água no sistema, através da infiltração da chuva. (MARTEN e MINNELA, 2002). Um 

ambiente pode ser ecologicamente frágil, porém com nenhum ou baixo nível de 

degradação, determinado pelo sistema de exploração. 

Exemplos de “áreas frágeis” são, conforme a legislação brasileira, Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), as APPs, que por sua vez, são definidas pelo 

Código Florestal Brasileiro no Art 4º da Lei, inciso primeiro da Lei: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros. 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação; 
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado. 
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Conforme Marten e Minnela (2002), por meio do ciclo hidrológico, as chuvas 

precipitadas sobre as vertentes irão formar o deflúvio (escoamento) superficial que 

irá carrear sedimentos e poluentes para a rede de drenagem. Desta forma, o rio é 

um integralizador dos fenômenos ocorrentes nas vertentes da bacia, que pode ser 

avaliado pelos parâmetros de qualidade da água. Sendo assim, reitera-se que os 

sedimentos das atividades agropecuárias serão dissolvidos nas águas de drenagem 

e conduzidos até os mananciais hídricos. 

Resende (2002), destaca que micronutrientes para as culturas agrícolas como 

zinco, cobre e manganês podem concentrar ou acumular no solo e eventualmente 

atingir a água. Resende (2002) pondera que, em geral, esses metais possuem 

menor mobilidade no solo e assim a ocorrência de contaminação mais provável seria 

por meio de processos erosivos. 

 

4.5 Potenciais impactos de aterros sanitários aos mananciais hídricos. 

Segundo Gouveia (2012) o manejo adequado dos resíduos é uma importante 

estratégia de preservação do meio ambiente, assim como de promoção e proteção 

da saúde. Uma vez acondicionados em aterros, os resíduos sólidos podem 

comprometer a qualidade do solo, da água e do ar, por serem fontes de compostos 

orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e metais pesados, entre outros. A 

decomposição da matéria orgânica presente no lixo resulta na formação de um 

líquido de cor escura, o chorume, que pode contaminar o solo e as águas 

superficiais ou subterrâneas pela contaminação do lençol freático. Pode ocorrer 

também a formação de gases tóxicos, asfixiantes e explosivos que se acumulam no 

subsolo ou são lançados na atmosfera. Os locais de armazenamento e de 

disposição final tornam-se ambientes propícios para a proliferação de vetores e de 

outros agentes transmissores de doenças. De modo geral, os impactos dessa 

degradação estendem-se para além das áreas de disposição final dos resíduos 

(GOUVEIA, 2012). 

Gouveia (2012) explica ainda que além desses impactos mais imediatos no 

ambiente, a disposição de resíduos sólidos pode contribuir de maneira significativa 

com o processo de mudanças climáticas. A decomposição anaeróbica da matéria 
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orgânica presente nos resíduos gera grandes quantidades de gases do efeito estufa 

(GEE), principalmente o metano, segundo gás em importância dentre os 

considerados responsáveis pelo aquecimento global. O potencial de emissão de 

metano aumenta com a melhora das condições de controle dos aterros e da 

profundidade dos lixões (GOUVEIA, 2012). 

 

4.5.1 Potenciais impactos do material lixiviado de aterro. 

 

Segundo Celere et al. (2007), as áreas de despejo e de disposição dos 

resíduos sólidos (lixões, aterros controlados e aterros sanitários) não podem ser 

consideradas como o ponto final para muitas das substâncias contidas nos resíduos 

ali dispostos ou produzidas pelo lixo urbano, pois, quando a água – principalmente 

das chuvas – percola através desses resíduos, várias dessas substâncias orgânicas 

e inorgânicas são carregadas pelo material lixiviado. 

Na concepção de Celere et al. (2007, pg 940), o potencial de impacto do 

material lixiviado de aterro de resíduos sólidos sobre as coleções hídricas dá-se da 

seguinte forma: 

A composição físico-química do chorume é extremamente variável, 
dependendo de fatores que vão desde as condições pluviométricas locais 
até tempo de disposição e características do próprio lixo. Esse líquido pode 
conter altas concentrações de metais pesados, sólidos suspensos e 
compostos orgânicos originados da degradação de substâncias que são 
metabolizadas, como carboidratos, proteínas e gorduras. Por apresentar 
substâncias altamente solúveis, pode escorrer e alcançar as coleções 
hídricas superficiais ou até mesmo infiltrar-se no solo e atingir as águas 
subterrâneas, comprometendo sua qualidade e potenciais usos. 

  

Jucá e Oliveira (2004), acrescentam que de forma geral, o material lixiviado 

contém, em concentrações variadas, compostos orgânicos polares, apolares, além 

de metais pesados que podem contaminar o ambiente e ser tóxicos aos seres vivos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

5.1 Área de Estudo – CITEGEM 

O CITEGEM é um consórcio público cuja finalidade está voltada ao 

recebimento de resíduos sólidos urbanos, triagem, comércio de materiais recicláveis 

e aterramento de rejeitos dos doze municípios que o compõem. Nos tópicos a seguir 

apresenta-se o histórico e a atual conformação do CITEGEM, objeto deste estudo. 

 

5.1.1 Histórico do CITEGEM 

Criado no ano 1997 o Consórcio foi inicialmente denominado Consórcio 

Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CITRESU), figura 5, 

sendo que no ano de 2010 passou a ser denominado Consórcio Intermunicipal de 

Gestão Multifuncional (CITEGEM).  

Inicialmente o consórcio foi criado para atender sete municípios, e exigiu um 

esforço regional para sua implantação. Tal esforço gerou parcerias com o Governo 

do Estado e Governo Federal, por meio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

As parcerias permitiram a realização dos investimentos necessários para a 

implantação e início dos trabalhos do Consórcio. 

Conforme arquivos do CITEGEM, o investimento inicial para a implantação e 

operação, foi de R$ 630.610,50, recursos estes que foram utilizados em obras e 

terraplanagem. Destes recursos, R$ 130.610,50 foram investidos pelos municípios, 

R$ 170.000,00 pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e R$ 330.000,00 

vieram do Governo Federal, através da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).  

Passados mais de uma década, o consórcio atende a doze municípios, 

sendo que em 2012 foi aprovada a inclusão do Município de Coronel Bicaco, 

fazendo com que o consórcio atenda uma população de aproximadamente 83.369 

habitantes (IBGE, 2010) distribuídos entre os municípios integrantes do CITEGEM. 
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Figura 5: Acesso ao CITEGEM, anteriormente denominado CITRESU. 

 

Fonte: Caldas, 2002. 

 

5.1.2 Municípios integrantes 

O CITEGEM é composto por 12 (doze) municípios, que também integram a 

Associação dos Municípios da Região Celeiro (AMUCELEIRO), conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3: Municípios integrantes do CITEGEM. Continua. 

Município Área Territorial 

(Km²) 

População Distância do 

Consórcio (Km) Urbana Rural Total 

Bom Progresso 88.741 1.146 1.182 2.328 5 

Três Passos 268.396 19.054 4.911 23.965 20 

Humaitá 134.513 2.911 2.008 4.919 11 

Crissiumal 362.150 6.124 7.960 14.084 31,5 

Sede Nova 119,297 1.581 1.430 3.011 16,7 

Tiradentes do Sul 234,483 2.098 4.363 6.461 38,6 

Braga 128,992 2.282 1.420 3.702 25,1 

Campo Novo 222,073 4.109 1.350 5.459 15,4 

São Martinho 171,662 3.441 2.332 5.773 31 
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Tabela 3: Municípios integrantes do CITEGEM. Conclusão. 

Município Área Territorial 

(Km²) 

População Distância do 

Consórcio (Km) Urbana Rural Total 

Coronel Bicaco 492,124 5.068 2.680 7.748 38,8 

Esperança do Sul 148,379 844 2.428 3.272 32,4 

São Valério do Sul 107.970 510 2.137 2.647 29.5 

TOTAL 963,287 49.168 34.201 83.369  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

 

5.1.3 Localização 

O Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional – CITEGEM – está 

instalado em uma área rural de dez hectares, cerca de 3,5 Km ao Sul da cidade de 

Bom Progresso (Figura 6), na região noroeste do Estado, no entroncamento da 

Rodovia BR 468 com a Rodovia RS 207 (Figura 7), sob coordenadas geográficas: 

Lat. -27º 35’7.11” S e Long. -53º52’19.98” O (DATUM WGS 84). 

 

Figura 6. Mapa do município de Bom Progresso. 

 

Fonte: Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Bom Progresso (2013). 
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Figura 7. Imagem de localização com vias acesso. 

 

Fonte Google Earth (2011).  

 

5.1.4 Etapas do processamento e destinação final dos RSU 

A cadeia de gestão dos resíduos sólidos urbanos tem início no momento de 

sua geração. Cabem às prefeituras municipais a coleta e o transporte dos resíduos 

até a unidade de processamento e destinação final.  

No caso dos municípios integrantes do CITEGEM a coleta é realizada de 

forma seletiva, sendo assim, os caminhões coletores chegam identificados ao 

Consórcio, indicando se a carga transportada é reciclável ou não reciclável 

(putrescível).  

A quantidade de RSU bruta, descarregada no CITEGEM, é expressa na 

tabela 4. Na figura 8 apresenta-se a quantidade de RSU enviada diariamente pelos 

municípios ao CITEGEM. 
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Figura 8: Recebimento de RSU. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

 

Tabela 4. Geração de RSU dos municípios consorciados ao CITEGEM. 

Município População Recebimento diário 

no CITEGEM (Kg) 

Geração per capta 

(Kg/hab/dia) 

Bom Progresso 2.328 744.3 0,32 

Braga 3.702 772,8 0,21 

Campo Novo 5.459 1.707,4 0,31 

Coronel Bicaco 7.748 1.685,7 0,22 

Crissiumal 14.084 3.384,2 0,24 

Esperança do Sul 3.272 409,1 0,13 

Humaitá 4.919 1.668,6 0,34 

São Martinho 5.773 1.481,6 0,26 

São Valério do Sul 2.647 293,9 0,11 

Sede Nova 3.011 605,4 0,20 

Tiradentes do Sul 6.461 786,8 0,12 

Três Passos 23.965 10.428,7 0,44 

Total 83.369 23.968,5 0,24 

Fonte: IBGE (2010) e Arquivos do CITEGEM. 
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De acordo com dados fornecidos pelo Consórcio, do total de resíduos 

recebidos, aproximadamente 18% do total corresponde aos materiais recicláveis que 

têm sido segregados e comercializados, sendo que o restante é aterrado. É 

importante salientar, que a quantidade de resíduos que pode ser segregada 

depende da mão de obra disponível e da eficiência da coleta seletiva realizada 

previamente nos municípios de origem. Quando a coleta seletiva não é realizada de 

forma adequada, grande parte do que poderia ser reciclado é perdida.  

Segundo a equipe de coordenação da atividade, outro aspecto a considerar é 

a presença de catadores com atuação irregular nos municípios. Nota-se que, nos 

municípios que possuem catadores, a quantidade de recicláveis presente na carga 

total de resíduos é menor. 

A coordenação destacou ainda que nos municípios com população rural maior 

do que a população urbana, a geração per capita é menor, isso se deve ao fato de 

que, nas propriedades rurais, os resíduos úmidos ou putrescíveis, são compostados 

(decompostos) dentro da propriedade.  

 

5.1.4.1 Esteira de triagem 

Através de observações in loco e tendo como base relatos de funcionários do 

Consórcio, relata-se que a triagem consiste no primeiro processo dentro do 

consórcio, este incide em segregar os materiais que serão comercializados, dos 

rejeitos, sendo que existem duas esteiras de recebimento de resíduos. Uma esteira 

recebe o material putrescível (Figura 9) e a outra recebe os resíduos secos (Figura 

10).  Nas esteiras, os operadores de triagem “catam” e separam em tonéis 

identificados os materiais que podem ser comercializados. Os rejeitos seguem na 

esteira sendo transportados em caminhões até a destinação final. 
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Figura 9: Esteira de triagem, resíduos putrescíveis. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

 

Figura 10: Esteira de triagem, resíduos secos. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 
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5.1.4.2 Aterramento do rejeito 

 

Segundo relatório elaborado pela equipe técnica do CITEGEM os rejeitos, 

bem como o material reciclável que não pode ser recolhido nas esteiras, são 

encaminhados às valas de aterro onde são dispostos e compactados, sendo 

recobertos por camadas de saibro (solo argiloso extraído da área do CITEGEM) 

regularmente.  

No CITEGEM, o solo possui característica argilosa de fácil compactação e 

com baixo grau de permeabilidade, garantindo uma impermeabilização natural. Além 

do solo pouco permeável compactado, as células de aterro recebem a 

impermeabilização pela aplicação de uma manta de Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD), figura 11. No fundo da célula, são colocados ainda canos de PVC em 

formato de espinha de peixe que drenam o material lixiviado, além disso, são 

instalados tubos de concreto que servem para a captação dos gases de aterro.  

 

Figura 11: Geomembrana de cobertura da célula de aterro. 

 

Fonte: Arquivos do CITEGEM (2013). 
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5.1.1.3 Tratamento do lixiviado 

O lixiviado é o fluído negro e viscoso que percola dos rejeitos acumulados no 

aterro. O dreno em formato espinha de peixe capta este material e o conduz a um 

sistema de controle denominado lagoa de contenção (Figura 12). Nesta lagoa, que 

possui sistema de impermeabilização com as mesmas características do sistema 

das valas de aterro, o efluente fica retido de forma a não entrar em contato com o 

meio. Quando atinge um volume de ocupação específico, o efluente é bombeado 

novamente para o aterro, permanecendo nesse sistema. 

Figura 12. Lagoa de retenção do lixiviado. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

Segundo relato de funcionários do Consórcio, desde o início da atividade, não 

ocorreu transbordamento das lagoas de contenção do lixiviado, seja por excesso de 

vazão de drenagem das células de aterro ou por índices elevados de precipitação.  

A equipe técnica indica que seja mantida a folga mínima de 20% do volume 

total das lagoas, bem como que seja realizado o monitoramento constante das 

mesmas. Se mantida essa folga, seria necessário chover aproximadamente 290 mm, 

sem a retirada do efluente, para que as lagoas transbordem. Sendo assim, a 

observação das condições climáticas é fundamental. A recirculação do lixiviado deve 

ser intensificada nos períodos mais chuvosos do ano.  
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5.1.1.4 Carregamento e comercialização dos materiais recicláveis 

 Segundo o coordenador do Consórcio, nessa etapa a escolha do comprador 

leva em consideração fatores econômicos. Os materiais listados na Figura 13 são 

vendidos a transportadores que os levam à indústria que realizará o processo de 

reciclagem. 

Figura 13. Materiais comercializados pelo CITEGEM, listagem e fotografias. 

Fonte: Informações fornecidas pelo CITEGEM e fotografias da autora (2016). 

 

5.2 Composição química do solo na área do CITEGEM 

A composição química do solo será apontada neste estudo por meio da 

análise de laudos analíticos fornecidos pelo CITEGEM. Os laudos datam do mês de 

novembro do ano de 2013 e expressam de forma qualitativa e quantitativa a 

presença de substâncias inorgânicas e orgânicas no solo, em quatro pontos 

amostrais dentro dos limites do empreendimento, e próximos às células de aterro. 
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Os pontos onde foram realizadas as coletas de amostras de solo condizem 

aproximadamente com a localização dos poços de monitoramento 1, 2, 3 e 4 (Figura 

14). 

Figura 14. Pontos de coleta de amostras de solo. 

 

Fonte: Arquivos do CITEGEM (2013). 

Na ocasião foram coletadas amostras de solo a 0,20 m e a 1 m de 

profundidade, em cada ponto amostral. Os parâmetros analisados foram: pH, 

nitrogênio total, umidade, carbono orgânico total, sulfato, nitrato, alumínio, ferro, 

manganês, cobre, zinco, antimônio, arsênio, bário, boro, cádmio, chumbo, cobalto, 

cromo, mercúrio, molibdênio, níquel, prata, selênio, vanádio, benzeno, etilbenzeno, 

tolueno e xileno.  

Destaca-se que a caracterização da composição química do solo não é 

objetivo direto deste estudo, contudo, dispondo o CITEGEM destes dados, estes 

serão utilizados como subsídio secundário para análise dos resultados obtidos.  

 

5.3 Aspectos sociais e educação ambiental 

A geração de emprego proporcionada pelo consórcio abrange diretamente 

cerca de quarenta e cinco funcionários que residem nos municípios de Bom 

Progresso, sede do Consórcio, e Humaitá, município situado a onze quilômetros. 

Deve-se atentar também ao aspecto da limpeza urbana promovida pelo CITEGEM, 
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pois o recolhimento e destinação dos resíduos sólidos urbanos ajudam na higiene e 

organização sanitária das ruas e domicílios nos municípios associados. 

Como aspecto a ser desenvolvido, destaca-se a integração dos catadores de 

resíduos operantes nos municípios consorciados. Atualmente os mesmos operam na 

informalidade e abastecem uma rede irregular de atravessadores de materiais 

recicláveis.  

Segundo o atual coordenador do consórcio, o CITEGEM possui condições 

de auxiliar os municípios consorciados em campanhas de educação ambiental a 

nível regional. Anúncios publicitários e distribuição de panfletos educativos para a 

geração consciente de resíduos, bem como para a segregação correta dos mesmos, 

são estratégias que vem sendo constantemente adotadas (Figura 16). Além disso, o 

consórcio recebe escolas, grupos e associações para visitas de educativas visando 

a conscientização ambiental (Figuras 15). 

 

Figura 15. Turma de alunos visitando a sede do CITEGEM. 

 

Fonte: Arquivos do CITEGEM (2015). 
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Figura 16. Exemplo de anúncio educativo desenvolvido pelo CITEGEM. 

 

Fonte: Folder distribuído pelo CITEGEM (2015). 

Ainda segundo relatos dos colaboradores do Consórcio, ocorrem reuniões 

entre representantes dos municípios consorciados e a equipe técnica do Consórcio 

afim de que sejam debatidas ações integradas entre os doze municípios 

consorciados. 

 

5.4 Qualidade das águas subterrâneas 

 

A qualidade das águas subterrâneas na área do Consórcio Público CITEGEM 

foi verificada a partir de análises de águas amostradas na rede de poços 

piezométricos, instalada no CITEGEM entre os anos de 2013 e 2014. Descreve-se a 
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seguir as características da rede de monitoramento, bem como, métodos e plano de 

amostragem. 

 

5.4.1 Características da rede de monitoramento do lençol freático 

 

Conforme registros do Consórcio, a rede de monitoramento das águas 

subterrâneas fora instalada no CITEGEM nos anos de 2013 e 2014. A instalação 

fora determinada pelo órgão ambiental competente, como exigência básica em um 

aterro sanitário, conforme orientação da NBR 13896:1997. A rede fora projetada e 

instalada por prestadores de serviço habilitados, atendendo aos critérios técnicos da 

norma ABNT NBR 14.495-1/2007.  Os dados técnicos descritos a seguir foram 

fornecidos pelo CITEGEM. 

 

5.4.1.1 Descrição dos poços 

 

Os nove poços de monitoramento instalados no CITEGEM foram perfurados 

inteiramente em solo e logo após sobre as rochas de Basalto Paranapaema 

(formação da Serra Geral), com bitola de seis polegadas. Os primeiros cinco poços 

instalados foram denominados 1, 2, 3, 4 e 5 (Figura 17). Os quatro poços restantes 

foram instalados posteriormente e receberam a nomenclatura A, B, C e D. Na figura 

18 apresenta-se a localização dos poços na área do CITEGEM, bem como as 

coordenadas geográficas dos mesmos.  
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Figura 17. Poço de monitoramento instalado e com isolamento. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

 

Figura 18. Localização dos poços de monitoramento. 

 

Fonte: Arquivos do CITEGEM (2014). 
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 A perfuração dos poços ocorreu até que fosse atingido o nível da água. 

Durante a perfuração foram coletadas amostras de solo a cada metro perfurado, 

essas amostras subsidiaram a elaboração dos perfis de sondagem. Após a 

perfuração, os poços foram revestidos com tubo de policloreto de polivinila (PVC) 

azul, soldável com bitola de 75 mm. Foram colocados filtros de areia grossa em 

diferentes alturas, conforme a profundidade de cada poço, e no final e início de cada 

poço foram colocados um CAP de PVC 4" (tampão). Nos últimos dois metros de 

cada poço o PVC fora perfurado a fim de que se tornasse possível a passagem de 

água, a parte perfurada do tubo fora revestida com manta filtrante para que ficasse 

impedida a passagem de sólidos. O desenho esquemático dos poços pode ser visto 

na Figura 19. 

Figura 19. Desenho esquemático dos poços de monitoramento. 
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Fonte: Arquivos do CITEGEM (2014). 

5.4.1.2 Profundidade dos poços e características hidrogeológicas da 

rede de monitoramento 

 

Os poços da rede de monitoramento foram perfurados em diferentes 

momentos para atender as solicitações do órgão ambiental. Os poços 1, 2, 3, 4 e 5 

foram perfurados até o nível do lençol freático e instalados nos limites do 

empreendimento, sendo três à montante e dois à jusante das células de aterro. Nos 

poços A, B, C e D determinou-se perfuração máxima de quinze metros, além de 

maior proximidade das células de aterro. Durante as perfurações, em algum 

momento se encontrou o lençol freático, somente no poço C, onde o nível da água 

foi encontrado em treze metros de profundidade.  Na tabela 5, apresenta-se a 

profundidade de cada poço, reitera-se que os poços de 1 a 5 têm profundidade 

máxima de vinte e quatro metros e os poços de A a D, profundidade máxima de 

quinze metros. Para ambos os grupos de poços a perfuração foi cessada quando se 

atingiu o nível do lençol freático. 

Tabela 5. Profundidade e nível do lençol freático nos poços de monitoramento. 

Poço Profundidade do poço (m) Nível do lençol freático (m) 

1 23 21 

2 24 22 

3 23 21 

4 22 20 

5 15 15 

A 15 Não alcançado. 

B 15 Não alcançado. 

C 15 Não alcançado. 

D 15 13 

Fonte: Arquivos do CITEGEM, tabela elaborada pela autora (2016). 

Além da instalação dos poços, a investigação hidrogeológica objetivou 

detectar o limite da profundidade ou alcance da sondagem, que deve ser no mínimo 

a camada saturada ou o nível freático, no CITEGEM, a camada saturada variou 

entre 13 e 22 metros.   
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A partir do nível de água dos poços, os técnicos responsáveis pelo projeto da 

rede de monitoramento elaboraram um mapa equipotenciométrico com indicação do 

sentido preferencial de escoamento das águas subterrâneas (Figura 20). O resultado 

foi que o sentido das águas subterrâneas, baseado nos poços de monitoramento 

apontou para a direção o noroeste (NW), ou seja, para o poço de monitoramento 02, 

que tem o nível freático em 22 m. 

 

Figura 20. Mapa equipotenciométrico com indicação do sentido preferencial 

das águas subterrâneas. 

 

Fonte: Arquivos do CITEGEM (2014). 

 

5.4.2 Amostragem das águas subterrâneas e da nascente do Lajeado 

Erval Novo 

 

Para realização deste estudo, foram efetuadas duas amostragens em cinco 

dos nove poços da rede de monitoramento do lençol freático. A primeira 

amostragem fora realizada ao final do mês de junho e a segunda amostragem no 

início do mês de setembro do ano de 2016. O objetivo da amostragem duplicada 

fora aumentar o grau de confiabilidade dos resultados. Juntamente com a coleta de 

amostras nos poços subterrâneos, fora realizada coleta de água superficial da 
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Nascente do Lajeado Erval Novo. As amostragens foram realizadas em dias 

ensolarados e com boas condições climáticas, sem registros pluviométricos em dias 

anteriores. 

O plano utilizado para amostragem baseou-se na NBR 9898/87 e os métodos 

de amostragem atenderam ao Standart Methods for the Examination Of Wather, 22ª 

Ed. Sendo assim, foram adotados os seguintes procedimentos para a coleta: 

 

a) Verificação do nível do poço de monitoramento; 

b) Retirou-se a fase fixa da água com auxílio do amostrador (bailer), ou seja, 

retirou-se do poço de duas a três vezes o bailer completo com água do 

poço, e a descartou-se; 

c) Identificou-se os amostradores após a utilização a fim de que estes 

fossem reutilizados no dia seguinte, no mesmo poço; 

d) Após vinte e quatro horas, coletaram-se as amostras para análises. 

 

Os frascos para amostragem e os bailers amostradores foram preparados e 

enviados pelo laboratório que executou as análises. Todos os poços amostrados 

forneceram água em volume suficiente para a amostragem. Nas figuras 21 e 22 

apresentam-se fotografias da coleta. Os ensaios foram realizados por laboratório 

certificado pela Fepam. 

 

Figura 21. Realização da coleta com amostrador. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 
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Figura 22. Amostradores utilizados na coleta. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

 

 Os parâmetros analisados nas águas subterrâneas e na água superficial da 

nascente do Lajeado Erval Novo são descritos na tabela 6. 

  

Tabela 6. Parâmetros indicadores utilizados para avaliação de poluição nas 

águas. 

Parâmetros 

físico-químicos 

Condutividade elétrica, Alcalinidade total, Cálcio, Cloretos, Dureza 

total, Fluoreto, Magnésio, Alumínio, Chumbo Total, Cobre Total, 

Cromo total, Ferro total, Fluoreto, Magnésio, Manganês, Níquel Total, 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Total Kjedahl, Oxigênio dissolvido (OD), pH, 

Potássio, Sódio, Sólidos Totais Dissolvidos, Sulfato, Turbidez e Zinco 

Total. 

Parâmetros 

Microbiológicos 

Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Coliformes 

Totais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Devido ao alto valor econômico das análises, não foram utilizados os nove 

poços da rede de monitoramento, mas apenas cinco deles. É importante salientar 

que a NBR 13896/1997 orienta a instalação mínima de quatro poços de 
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monitoramento para a composição da rede, sendo assim, entende-se que a 

utilização de cinco poços é satisfatória.  

Foram escolhidos para amostragem os poços 1, 2, 3, 5 e C (figura 23), de 

forma que a rede ficou composta por dois poços à jusante e três poços a montante 

das células de aterro do CITEGEM. 

 

Figura 23. Poços 1, 2, 3, 5 e C. 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de imagem do Google Earth (2016). 

 

5.5 Laudos analíticos de águas subterrâneas em pontos distintos do 

município  

 

Também como subsídio para este estudo, foram obtidos junto à Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Bom Progresso, laudos analíticos de 

nascentes, olhos d’água e poços, utilizados para abastecimento de água em 

residências do meio rural em que não há alcance das redes públicas de 

abastecimento. A Vigilância Sanitária municipal solicita regularmente essas análises 

a fim de verificar a potabilidade da água consumida pelos moradores do meio rural.  

Dessa forma, são juntados a este estudo, laudos analíticos produzidos nos anos de 

2015 e 2016. Os parâmetros medidos e apontados nos laudos são: Turbidez, 

Coliformes Totais e Escherichia Coli. 
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 A quantidade de pontos amostrados e a localidade de amostragem dos 

laudos fornecidos pela Vigilância Sanitária Municipal são descriminadas na Tabela 7.  

Tabela 7. Localidades e número de pontos amostrais dos laudos fornecidos 

pela Vigilância Sanitária Municipal: 

Localidade Número de pontos amostrais Zoneamento 

Linha Dois Irmãos 1 Rural 

Linha Cavalcante 2 Rural 

Lajeado Pessegueiro 6 Rural 

Linha Madeirão 5 Rural 

Pinhalzinho 5 Rural 

Sanga Senhorinha 5 Rural 

Lajeado Anacleto 3 Rural 

Lajeado Biriva 13 Rural 

Olhos D’água 5 Rural 

Linha Figueira 4 Rural 

Vau do Horácio 4 Rural 

Vila Nelson Bones 4 Rural 

Bom Progresso 6 Rural 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

Salienta-se que as águas amostradas não possuem tratamento prévio. Os 

laudos analíticos servirão de subsídio comparativo para avaliação da qualidade da 

Nascente do Lajeado Erval Novo e das águas subterrâneas analisadas, para os 

parâmetros microbiológicos e de turbidez.  

 

5.6 Monitoramento da nascente do Lajeado Erval Novo 

 

5.6.1 Características do manancial 

 

Não existem banhados ou áreas alagadiças, nem vertentes d’água que 

afloram dentro dos limites da área do CITEGEM. Contudo, o manancial hídrico mais 

próximo se localiza há 270 metros do empreendimento, sendo este manancial a 

nascente do Lajeado Erval Novo, figura 24. 
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Figura 24. Nascente do Lajeado Erval Novo. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

 

É importante ponderar que a distância do empreendimento e o manancial 

hídrico mais próximo está de acordo com o disposto na ABNT NBR 13896/97, ou 

seja, a NBR específica que o aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 

200 m de qualquer coleção hídrica ou curso d’água. A nascente está localizada a 

270 metros do limite mais próximo do empreendimento (Figura 25) e à distância 

superior a 300 m da célula de aterro mais próxima. 

 

Figura 25. Localização da Nascente do Lajeado Erval Novo. 

 

Fonte: Google Earth (2015). 
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A nascente é protegida por vegetação nativa, em estágio médio de 

regeneração, em um raio de cerca de doze metros. Imediatamente após à área com 

cobertura vegetal de mata ciliar ocorre a ocupação agrícola, consolidada há mais de 

vinte anos na área (Figura 26). 

 

Figura 26. Limite entre a mata ciliar da nascente e a área agrícola. 

 

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

 

A qualidade da água da nascente vem sendo monitorada pelo CITEGEM 

desde a instalação do empreendimento. 

 

5.6.2 Monitoramento qualitativo das águas da nascente 

 

Para a avaliação da qualidade das águas superficiais da nascente do Lajeado 

Erval Novo, contar-se-á com laudos analíticos fornecidos pelo CITEGEM que datam 

do ano de 2008 em diante, além dos parâmetros analisados a partir das duas 

amostragens de água para composição deste estudo, conforme descrito no item 

5.3.2.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Análise das instalações do CITEGEM e adequação à NBR 13896/97. 

Segundo estudos geológicos fornecidos pelo CITEGEM, a declividade do 

terreno é suavemente ondulada. O relevo local se apresenta da mesma maneira, 

sendo que o uso da área, antes da instalação do empreendimento, era destinado ao 

cultivo agrícola em regime de monocultura. A declividade é benéfica, uma vez que 

favorece a drenagem das águas pluviais, evitando acúmulos indesejados. Por outro 

lado, a declividade elevada é indesejável, pois favorece a erosão hídrica e o 

carreamento de poluentes, além de representar menor estabilidade dos taludes. É 

importante salientar que a declividade indicada pela NBR 13896/97 é de superior a 

1% e inferior a 30%, condição a qual o CITEGEM está adequado. 

O CITEGEM está inserido na Região Geomorfológica do Planalto das 

Missões, sendo que esta área se refere a uma das áreas agrícolas mais importantes 

na economia do Estado do Rio Grande do Sul, as formas do relevo são homogêneas 

e suaves, os solos profundos, representados por latossolos e terras roxas 

estruturadas que favorecem a atividade agrícola. 

Conforme visto no ítem 4.4 o solo do local possui textura muito argilosa e é 

bastante desenvolvido. Estudos laboratoriais ex situ encomendados pelo Consórcio 

indicam que o solo local pode ser classificado como praticamente impermeável. Em 

suma, o solo é adequado para atividade, uma vez que apresenta baixa 

permeabilidade, homogeneidade e distância da zona saturada superior a 15 metros 

e ultrapassando vinte metros em média. 

Em síntese, para verificar a adequação das condições físicas do local do 

empreendimento, ou seja, sua capacidade de suporte à atividade desenvolvida, tem-

se como base a norma ABNT NBR13896/1997. Reitera-se que a norma estabelece 

os critérios mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de 

resíduos não perigosos. Salienta-se que os critérios da norma buscam estabelecer 

proteção adequada às coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem 

como, proteção aos operadores destas instalações. Destaca-se na Tabela 8 os 
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critérios para localização de aterros de RSU dispostos na referida norma, bem como 

a respectiva situação no CITEGEM. 

Tabela 8. Análise dos critérios de localização do CITEGEM. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pelo CITEGEM (2016). 

 

Com relação às medidas adotadas pelo Consórcio para o controle dos 

aspectos e potenciais impactos ambientais da atividade, elaborou-se a Tabela 9, 

tendo como base critérios de operação estabelecidos pela NBR 13896/97. 

 

Critérios para localização de aterros de resíduos 
não perigosos - Item 4.1.1 da NBR 13896/97 

CITEGEM 

Topografia – Recomendam-se locais com declividade 
superior a 1% e inferior a 30% 

Declividade do terreno 3 a 8 %. 

Geologia e tipos de solos existentes – Desejável a 
existência de um depósito natural extenso e 
homogêneo, de materiais com coeficiente de 
permeabilidade inferior a 10

-6
 cm/s e uma zona não 

saturada com espessura superior a 3 m 

Latossolo bastante desenvolvido e 
homogêneo. Coeficiente de 
permeabilidade de 10

-7
 cm/s; 

Zona não saturada superior a 15 m. 

Recursos hídricos – Deve ser avaliada a possível 
influência do aterro na qualidade e no uso das águas 
superficiais e subterrâneas próximas. O aterro deve 
ser localizado a uma distância mínima de 200 m de 
qualquer coleção hídrica ou curso d’água. 

Recurso hídrico mais próximo a 
280 m do limite territorial do 
empreendimento. 

 

Vegetação – o estudo macroscópico da vegetação é 
importante, uma vez que ela pode atuar 
favoravelmente na escolha de uma área quanto aos 
aspectos de redução do fenômeno da erosão, da 
formação de poeira e transporte de odores. 

Fora implantada cortina vegetal ao 
redor de todo o empreendimento. 

Antes da instalação a área 
encontrava-se ocupada por 
culturas agrícolas. 

Acessos – fator de evidente importância em um 
projeto de aterro, uma vez que são utilizados durante 
toda a sua operação. 

Localizado na BR468 esquina com 
a RS207. Ponto privilegiado para 
acesso rodoviário de cargas 
provenientes dos doze municípios 
consorciados. 

Tamanho disponível e vida útil – recomenda-se a 
construção de aterros com vida útil mínima de 10 
anos. 

Estimam-se mais 12 anos de 
operação. 

Distância mínima de núcleos populacionais – 
recomenda-se que a distância seja superior a 500m. 

3,5 Km 
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Tabela 9. Prováveis impactos ambientas do empreendimento e medidas 

mitigadoras adotadas. Continua. 

PROVÁVEIS IMPACTOS 

MEDIDAS MITIGADORAS, 

COMPENSATÓRIAS OU 

POTENCIALIZADORAS 

A MEDIDA ESTÁ 

ATUALMENTE APLICADA 

Geração de odor 

Cortinamento 

vegetal/Cobertura dos 

resíduos 

Sim 

Contaminação das águas 

subterrâneas 

Impermeabilização dos locais 

de recebimento 

processamento e disposição 

de resíduos; 

Sim 

Fomento à educação 

ambiental 

Intensificação das 

campanhas de educação 

ambiental 

Em partes, com perspectivas 

para intensificação. 

Contaminação das águas 

superficiais 

Desvio das águas pluviais 

incidentes na área do 

empreendimento através das 

redes de drenagem 

Sim 

Contaminação do meio 

com lixiviados do aterro 

Monitoramento do nível das 

lagoas de contenção. 
Sim 

Manutenção das áreas de 

recebimento, triagem e 

disposição de rejeitos 

impermeabilizadas 

Sim 

Emissão de poeira e gases 

veiculares nas vias de 

acesso 

Realizar manutenção 

preventiva e verificar a 

periodicidade de troca dos 

catalisadores; 

Sim 

Manter a arborização do 

local. 
Apenas nos limites do aterro. 
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Tabela 9. Prováveis impactos ambientas do empreendimento e medidas 

mitigadoras adotadas. Conclusão. 

PROVÁVEIS IMPACTOS 

MEDIDAS MITIGADORAS, 

COMPENSATÓRIAS OU 

POTENCIALIZADORAS 

A MEDIDA ESTÁ 

ATUALMENTE APLICADA 

Formação e 

desenvolvimento de erosão 

Desvio das águas de 

drenagem pluvial; 
Sim 

Utilização de técnicas 

mecânicas e vegetativas para 

estabilização dos taludes. 

Sim 

Exposição da população 

aos níveis de ruídos 

elevados nas vias 

Os caminhões passam por 

núcleos populacionais 

apenas nos limites dos 

municípios de origem. 

Não há necessidade de 

mitigação. 

Alteração da paisagem 

Encerramento das células de 

aterro prevê a recomposição 

do relevo natural e 

reflorestamento da área. 

Sim 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pelo CITEGEM (2016). 

Com base nos dados supramencionados verifica-se que o aterro foi instalado 

em local adequado, segundo critérios mínimos estabelecidos pela NBR 13896/1997.  

 

6.2 Caraterísticas das águas subterrâneas  

Na tabela 10, apresentam-se os resultados contidos nos laudos fornecidos 

pelo laboratório responsável a partir de análises realizadas nas amostras de águas 

subterrâneas do CITEGEM, objetos do presente estudo. São expressas na tabela a 

média dos resultados obtidos nas duas amostragens realizadas conforme descrito 

no íten 5.4.2. 

Uma informação importante, para determinar se a amostra está ou não com a 

presença de um determinado contaminante, é o limite de detecção do método 
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utilizado para análise de cada parâmetro. Resultados acima do limite de detecção 

podem ser considerados com presença da substância analisada (contaminação 

detectável) muito embora estes valores ainda possam estar dentro da faixa permitida 

pela legislação. Deve-se considerar ainda a possibilidade de ocorrência natural das 

substâncias. 

Tabela 10. Resultados dos ensaios nas amostras de águas subterrâneas. 

PARÂMETRO Poço 1* Poço 2** Poço 3** Poço C** Poço 5* 
Limite de  
Detecção 

Unidade 

Alcalinidade total <4,7 11,45 10,45 4,94 4,9 4,7 mg/L 

Alumínio 7773 181 196 180,5 1396 66 µg/L 

Bactérias 
Heterotróficas 

320 25 80 2746,5 88 1 UFC/mL 

Cálcio 109600 5540 5410 4385 7172,5 44 µg/L 

Chumbo Total <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,010 µg/L 

Cloretos 8485 20745 22630 34180 32765 493 µg/L 

Cobre total 102,5 6 <6 20 61 6 µg/L 

Coliformes 
termotolerantes 

<1 < 1 < 1 14 39 1 NPM/100mL 

Coliformes totais 8 5 < 1 61 46 1 NPM/100mL 

Condutividade elétrica 1122 121,9 126,9 651,9 147,7 - µS/cm 

Cromo total <22 <22 <22 <22 <22 22 µg/L 

Dureza total 398 50 30 24 39 1,48 Mg/L 

Ferro total 128 87,5 179 44 1932,5 35 µg/L 

Fluoreto 165 114 99 139 <68 68 µg/L 

Magnésio 38980 2019 1980 1650 2467,5 18 µg/L 

Manganês 2675 <9 210 82 504,5 9 µg/L 

Níquel total 301 <20 <20 <22 <20 20 µg/L 

Nitrato 8725 12455 32665 26420 178900 10 µg/L 

Nitrito 14,5 <3 4,3 <3 4,8 3 µg/L 

Nitrogênio total 0,25 0,14 0,2 0,29 0,5 0,02 mg/L 

pH 3 5,38 5,34 5,49 5,30 - - 

Potássio 652 730,5 296,5 113,5 508 34 µg/L 

Sódio 6710 15460 15735 28990 40445 54 µg/L 

Sólidos dissolvidos 
totais 

284500 50000 28500 24000 111500 1000 µg/L 

Sulfato 481774,3 2042,7 2387,6 4841,1 1811 690 µg/L 

Turbidez 0,31 <0,28 0,40 0,49 2,58 0,28 NTU 

Zinco total 2910 73,5 32 32 45 14 µg/L 

*Poço localizado à montante do aterro com relação ao curso preferencial das águas subterrâneas. 

**Poço localizado à jusante do aterro com relação ao curso preferencial das águas subterrâneas. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos laudos fornecidos pelo laboratório Hidrolab (2016). 
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Com relação aos resultados obtidos, pondera-se que para avaliação da 

poluição ambiental das águas subterrâneas na área do CITEGEM, os poços à 

montante das células de aterro podem ser considerados poços brancos ou poços de 

referência em relação aos poços à jusante do aterro. Parte-se desse princípio uma 

vez que chegando ao lençol freático, o contaminante seguiria o fluxo das águas 

subterrâneas, diluindo-se nas mesmas passando a seguir o fluxo natural. Dessa 

forma, havendo diluição do material lixiviado no lençol freático, essa interferência 

deverá ser percebida nos poços à jusante em quantidade superior à encontrada nos 

poços à montante, ou ainda, deverá ser percebida apenas nos poços à jusante.  

No caso desse estudo, havendo contaminação por infiltração de material 

lixiviado no solo atingindo o lençol freático, os poços mais impactados deveriam ser 

os poços 2, 3 e C. Por sua vez, os poços de melhor qualidade deveriam ser os 

poços 1 e 5. 

Lê-se na tabela 9, que o Poço 1 apresenta os resultados mais negativos em 

relação a concentração de poluentes presentes nas águas amostradas, liderando os 

resultados que indicam maior concentração de substâncias poluentes para os 

parâmetros: Alumínio, Cálcio, Cobre total, Condutividade elétrica, Dureza, Magnésio, 

Manganês, Nitrito, Sulfato e Zinco total. Além disso, o Poço 1 foi o único com 

presença de Níquel, detectada nas duas amostras recolhidas. Destaca-se ainda o 

pH 3 na água desse poço, baixo em relação aos padrões de potabilidade e em 

relação aos resultados obtidos nos demais poços. 

O segundo poço que apresentou resultados mais negativos com relação à 

concentração de poluentes presentes nas águas foi o Poço 5. Neste ponto de 

amostragem foram detectadas as maiores concentrações de Ferro total em relação 

aos demais poços. Também no Poço 5 as análises detectaram presença de 

Alumínio, Cálcio, Cobre total, Magnésio, Manganês, Nitrito e Sódio em 

concentrações inferiores às detectadas no Poço 1, porém, superiores as 

concentrações detectadas nos Poços 2, 3 e C. 

O terceiro poço com maiores concentrações de substâncias poluentes foi o 

Poço C. O Poço C liderou os demais poços em relação a maiores concentrações de 

Bactérias Heterotróficas e Cloretos. 



69 
 

Os Poços 2 e 3 indicaram a menor concentração de poluentes para os 

parâmetros analisados, excetuando-se a presença de Potássio no Poço 2 e de 

Nitrato no Poço 3, ambas substâncias encontradas em maior concentração nesses 

poços. Com isso, descarta-se a possibilidade de que contaminantes provenientes do 

aterro de RSU do CITEGEM estejam percolando através das águas subterrâneas e 

representando risco potencial de atingir o afloramento de água formador da 

nascente do Lajeado Erval Novo. Em suma, até o presente momento, as 

características geomorfológicas do local aliadas às geomembranas de 

impermeabilização instaladas na base dos aterros, tem sido eficazes na contenção 

do material lixiviado de aterro no que se refere à qualidade das águas subterrâneas. 

Cabe salientar que a discrepância dos resultados encontrados no Poço 1 em 

relação aos demais poços deve ser analisada com atenção. Pelo sentido do fluxo 

preferencial das águas subterrâneas descarta-se que a contaminação deste poço 

seja proveniente das células impermeabilizadas do CITEGEM. Corrobora com esta 

análise o fato dos poços à jusante não indicarem presença de níquel e sulfato, 

contaminantes detectados no Poço 1. Além disso o Poço 1 apresenta pH 3, um pH 

bastante baixo em relação aos demais poços. Com o uso do solo nas adjacências 

do Poço 1 levantadas neste estudo não é possível indicar o motivo desta 

contaminação. Faz-se necessária a investigação hidrogeológica da área deste poço, 

e ainda, a avaliação da possibilidade da disposição de substâncias não declaradas 

no histórico do Consórcio. 

 

6.3.1 Avaliação das águas subterrâneas conforme a legislação 

vigente 

 

Conforme relatado no item 4.2.5.1, a NBR 13896/97 orienta que um aterro 

deve ser construído e operado de forma que seja mantida a qualidade da água 

subterrânea, tendo em vista o abastecimento público.  

Salienta-se que para avaliação da poluição nos poços se optou pela utilização 

da NBR 13896/97, com uso da avaliação dos padrões de potabilidade, em 

detrimento da Resolução CONAMA 396/2008, que dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas, devido à 
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referida NBR ter adotado o procedimento mais restritivo com relação à qualidade 

ambiental. O padrão de potabilidade (uso da água para consumo humano), consiste 

no uso que exige maior qualidade previsto na Resolução CONAMA 396/2008. Sendo 

assim, utilizando-se a NBR, atende-se à Resolução do CONAMA em sua face mais 

restritiva. Para avaliação da potabilidade dos poços amostrados utilizam-se os 

critérios estabelecidos pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Na tabela 

11, indicam-se os padrões de potabilidade e os resultados obtidos para cada poço 

amostrado. 

Tabela 11. Comparação dos indicadores de qualidade dos poços com os 

padrões de potabilidade da Portaria nº 2.914/2011. Continua. 

PARÂMETRO Poço 1 Poço 2 Poço 3 Poço C** Poço 5 
Padrão de 

potabilidade 
(VPM)* 

Unidade 

Alcalinidade 
total 

<4,7 11,45 10,45 4,94 4,9 - mg/L 

Alumínio 7,773 0,181 0,196 0,181 1,396 0,2 mg/L 

Bactérias 
Heterotróficas 

320 25 80 2746,5 88 500 UFC/mL 

Cálcio 109600 5,54 5,41 4,39 7,17 - mg/L 

Chumbo Total <0,01 <0,01 <0,01 <0,00 <0,01 0,01 mg/L 

Cloreto 8,485 20,745 22,630 34,180 32,765 250 mg/L 

Cobre total 0,103 0,006 <0,006 0,020 0,061 2 mg/L 

Coliformes 
termotolerantes 

<1 < 1 < 1 14 39 
Ausência em 

100mL 
NPM/100mL 

Coliformes 
totais 

8 5 < 1 61 46 - NPM/100mL 

Condutividade 
elétrica 

1122 121,9 126,9 651,9 147,7 - µS/cm 

Cromo total <0,022 <0,022 <0,022 <0,022 <0,022 0,05 mg/L 

Dureza total 398 50 30 24 39 500 mg/L 

Ferro total 0,128 0,088 0,179 0,044 1,933 0,3 mg/L 

Fluoreto 0,165 0,114 0,99 0,139 <0,068 1,5 mg/L 

Magnésio 38,98 2,02 1,98 1,65 2,468 - mg/L 

Manganês 2,675 <0,009 0,210 0,082 0,505 0,1 mg/L 

Níquel total 0,301 <0,02 <0,02 <0,022 <0,020 0,07 mg/L 

Nitrato 8,73 12,46 32,67 26,42 178,90 10 mg/L 

Nitrito 0,0145 <0,003 0,0043 <0,003 0,0048 1 mg/L 

Nitrogênio total 0,25 0,14 0,2 0,29 0,5 - mg/L 

pH 3 5,38 5,34 5,49 5,30 6 – 9 - 

Potássio 0,652 0,731 0,297 0,114 0,508 - mg/L 

Sódio 6,710 15,460 15,735 28,990 40,445 200 mg/L 
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Tabela 11. Comparação dos indicadores de qualidade dos poços com os 

padrões de potabilidade da Portaria nº 2.914/2011. Conclusão. 

PARÂMETRO Poço 1 Poço 2 Poço 3 Poço C** Poço 5 
Padrão de 

potabilidade 
(VPM)* 

Unidade 

Sólidos 
dissolvidos 

totais 
284,5 5,00 28,50 24,00 111,50 1000 mg/L 

Sulfato 481,774 2,043 2,388 4,841 1,811 250 mg/L 

Turbidez 0,31 <0,28 0,40 0,49 2,58 5 NTU 

Zinco total 2,91 0,074 0,032 0,032 0,045 5 mg/L 

Legenda: Potável, Não potável, Não previsto na Portaria 2914/11 *VMP – Valor máximo permitido. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em laudos laboratoriais e valores de referência da 
Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde (2016). 

 

Com base na tabela 11 e seguindo a orientação da NBR 13896/97, discutir-

se-ão nos itens 6.3.2 e 6.3.1 possíveis interferências do aterro de RSU e da 

atividade agrícola como possível origem dos contaminantes que superaram o valor 

máximo permitido para o padrão de potabilidade.  

Conforme item 6.5, descarta-se a utilização de parâmetros microbiológicos 

como indicadores isolados de contaminação por material lixiviado de aterro. A área 

de influência direta do aterro é ocupada pela atividade agrícola, atividade esta que 

também possui potencial de contaminação das águas subterrâneas. Além disso, 

cerca de quarenta e cinco funcionários trabalham diariamente na área do CITEGEM, 

contribuindo com a geração de efluentes sanitários. É importante considerar que na 

região não existe rede coletora de esgoto, as águas residuárias após tratamento 

individual simplificado, são incorporadas ao solo. Destaca-se que todas as 

atividades antrópicas devem ser consideradas a fim de que seja possível indicar a 

fonte da contaminação microbiológica detectada. 

 

6.3.1.1 Indicadores de contaminação provenientes de aterros de RSU 

 

Embora o fluxo das águas subterrâneas na área de estudo indique que maior 

concentração de contaminantes provenientes do aterro deveria ser detectada nos 
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poços à jusante das células de aterro do que nos poços à montante (se 

contaminação proveniente do aterro), não se pode desconsiderar que metais como 

manganês (Poços 1, 3 e 5), níquel (Poço 1), são característicos de áreas 

contaminadas por material lixiviado de aterro.  

No que tange a presença de metais nas águas, estudo realizado por Sisinno e 

Moreira (1996), avaliou as concentrações de indicadores de poluição no material 

lixiviado de aterro, em águas superficiais e subterrâneas, solos e sedimentos da 

área do aterro controlado do Morro do Céu (Niterói – RJ). Como resultado os 

pesquisadores detectaram presença de zinco, manganês e ferro em um poço 

amostrado na área de influência do aterro, metais como Níquel, Chumbo, Cromo e 

Cobre foram testados e não detectados (SISINNO e  MOREIRA, 1996). 

Jucá e Oliveira (2004), encontraram resultados elevados para a concentração 

de íons cloreto, sódio e cálcio em material percolado de aterro. A acentuada 

presença desses íons em áreas contaminadas por materiais lixiviadas de aterros, 

está provavelmente relacionada à elevada solubilidade apresentada pela maioria 

dos sais que contém estes elementos, facilitando o processo de solubilização e/ou 

de lixiviação. A presença desses íons em concentrações aceitáveis para os limites 

de potabilidade, corrobora para a hipótese de que não há contaminação proveniente 

das células de aterro do CITEGEM no lençol freático. Destaca-se que concentrações 

elevadas de cálcio foram encontradas somente no Poço 1 (branco para influência do 

aterro). 

Oliveira (2004), avaliou a contaminação causada pelo material lixiviado de um 

aterro controlado no município de Botucatu/SP. Os resultados obtidos indicaram 

poluição ambiental por metais pesados: cádmio, chumbo, cromo, níquel e zinco, 

consequentemente, contaminação do lençol freático por cádmio e chumbo; da 

solução do solo por cádmio, chumbo e cromo; e da água superficial por níquel 

(OLIVEIRA, 2004). Entre estes metais pesados, somente zinco foi detectado em 

todos os poços, porém em baixa concentração, dentro do valor máximo aceitável 

para potabilidade. A presença de níquel fora detectada somente no Poço 1 (branco 

para influência do aterro).  
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Embora os resultados obtidos sobre as águas subterrâneas não indiquem 

contaminação proveniente do aterro, não se pode descartar a possibilidade de que 

contaminantes advindos do aterro possam estar sendo retidos e concentrados pelas 

partículas do solo, atingindo as águas subterrâneas em menores proporções. 

Amplia-se esta discussão a partir da análise dos parâmetros químicos detectados no 

solo, ítem 6.4. 

6.3.1.2 Indicadores de contaminação provenientes do uso de agroquímicos 

 

Perspectiva sobre a possível contaminação do solo, água, sedimentos e 

plantas, em função do uso de agroquímicos foi publicada por Ramalho et al (1999). 

Na ocasião, os pesquisadores recolheram amostras de solo na Microbacia de 

Caetés em Paty dos Alferes, Rio de Janeiro. O objetivo da pesquisa fora de detectar 

a presença dos metais cádmio, cobalto, manganês, cobre, níquel, chumbo e zinco 

em áreas agrícolas (RAMALHO et al pg 1, 1999). Segundo os pesquisadores, os 

fertilizantes minerais e orgânicos, bem como os corretivos de solo frequentemente 

contém zinco como impureza. Entre os resultados obtidos os pesquisadores 

encontraram teores de cádmio, manganês e chumbo acima dos padrões máximos 

de potabilidade em águas superficiais que recebem sedimentos da atividade agrícola 

local (RAMALHO et al, 1999). 

Por sua vez, Gimeno-Garcia et al. (1996), estudou a incidência de metais 

pesados, como impurezas de fertilizantes e pesticidas aplicados aos solos agrícolas, 

tendo encontrado como resultado que as adições significativas foram de manganês, 

zinco, cobalto e chumbo.  No presente estudo fora detectada a presença de zinco 

em todos os poços amostrados, assim como na nascente. Encontrou-se também a 

presença de manganês acima dos limites de potabilidade nos poços 1, 3 e 5. Com 

base nos estudos citados, não se pode descartar a possível influência da atividade 

agrícola nas águas subterrâneas amostradas. Contudo, faz-se necessária a 

ampliação desse estudo a fim de que as hipóteses sejam confirmadas ou 

descartadas. Não se descarta também a probabilidade de ocorrência natural. 

6.4 Análises químicas do solo 
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Os resultados apresentados na Tabela 12 foram extraídos de laudos 

fornecidos pelo CITEGEM.  A amostragem de solo fora realizada conforme descrito 

no item 5.2.  

Tabela 12. Resultados analíticos de amostras de solo do CITEGEM. 

PARÂMETRO 

PONTO 1 
 

PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4  
Unidade LD 

0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 0,20m 1,0m 

Alumínio 3116 3228 3043 3086 2810 3228 3,016 2848 mg/Kg bs 0,039 

Antimônio <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 mg/Kg bs 0,007 

Arsênio <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Bário <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,100 

Benzeno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Boro <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 mg/Kg bs 0,070 

Cádmio 1,11 0,98 0,90 1,72 1,70 2,25 1,24 2,22 mg/Kg bs 0,001 

Chumbo 12,1 14,8 23,8 18,9 19,80 21,7 11,8 17,5 mg/Kg bs 0,001 

Cloretos <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 mg/Kg bs 0,4 

Cobalto 30,7 30,3 69,2 39,2 23,9 27,7 26,5 19,2 mg/Kg bs 0,017 

Cobre 68,7 76,5 96,6 17,2 68,1 62,6 58,6 83,1 mg/Kg bs 0,008 

Cromo 9,38 14,6 18,4 87,2 8,98 7,04 17,6 9,03 mg/Kg bs 0,027 

Etilbenzeno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Fenóis <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 mg/Kg bs 0,06 

Ferro 64372 59936 60234 53000 57321 49049 49961 50405 mg/Kg bs 0,017 

Fósforo 76 123 355 180 138 171 255 85,4 mg/Kg bs 0,01 

Manganês  665 639 932 754 710 578 499 426 mg/Kg bs 0,008 

Mercúrio <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 mg/Kg bs 0,003 

Molibdênio <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 mg/Kg bs 0,200 

Níquel 16,5 14,4 19,6 16,8 23,7 15,4 11,4 19,2 mg/Kg bs 0,001 

Nitrato 5,41 5,98 7,53 17,21 5,87 4,68 5,13 4,62 mg/Kg bs 0,01 

Nitrogênio 
Total 

1357 956 1183 914 1,209 1392 672 796 mg/Kg bs 0,02 

pH 5,77 5,83 6,15 5,82 6,40 6,04 5,70 6,50 - - 

Prata 0,48 1,34 0,90 0,94 0,46 0,74 1,08 0,69 mg/Kg bs 0,007 

Selênio <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 mg/Kg bs 0,005 

Sulfato 130 119,8 124 140 152,5 131 114 173,4 mg/Kg bs 1,0 

Sulfeto 1,005 0,367 0,368 <0,079 0,362 1,493 0,873 0,695 mg/Kg bs 0,079 

Tolueno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Umidade 21,64 22,29 21,15 23,57 20,98 22,76 21,97 21,08 % - 

Vanádio <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 <1,500 mg/Kg bs 1,500 

Xileno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/Kg bs 0,001 

Zinco 139 115 707 154 139 36,5 21,1 103 mg/Kg bs 0,003 

Legenda bs: base seca; LD: limite de detecção. Fonte: Elaborado pela autora a partir de 

laudos analíticos fornecidos pelo CITEGEM (2016). 
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Com base nos dados apresentados na Tabela 12, não é possível afirmar que 

a concentração de contaminantes no solo aumenta com a profundidade. Ou seja, 

não há linearidade entre a concentração de contaminantes e a profundidade do solo. 

Ora as concentrações aumentam com a profundidade, ora diminuem. Essa variação 

ocorre tanto entre os diferentes parâmetros quanto para os diferentes pontos 

amostrais. Sendo assim, o estudo não indica que os contaminantes estão se 

infiltrando no solo diluídos pela água da chuva.  

Salienta-se que as amostras de solo não correspondem à área de base do 

aterro, porém, as águas pluviais podem percolar sobre o aterro levando 

contaminantes diluídos. As amostras de solo são, sim, próximas aos poços de 

monitoramento do lençol freático. Dessa forma tem-se uma análise da possível 

dispersão dos contaminantes pelo solo até que os mesmos atinjam as águas 

subterrâneas. 

Outra observação importante consiste em que os pontos amostrais 1 e 4, 

correspondem às áreas onde estão instalados os poços de monitoramento 1 e 5, 

respectivamente (Figuras 14 e 23). Esses são pontos sem interferência do aterro, 

pontos que para comparação de resultados são considerados de referência ou 

“brancos”, pois estão em cotas mais altas do terreno e sob os quais não houve 

aterro de RSU, e, sobretudo, não recebem águas pluviais que tenham percolado 

sobre as células de aterro. Sendo assim, esses deveriam ser pontos com menor 

concentração de contaminantes em relação aos pontos amostrais 2 e 3. Conforme a 

Tabela 12, as concentrações de contaminantes estão dispersas pelos pontos 

amostrais. Não há distinção abrupta entre concentrações encontradas nos pontos à 

montante e à jusante das células.  

É importante salientar que a discussão sobre a dispersão de contaminantes 

no solo deve ser avaliada com ferramentas de tratamento de dados, ou seja, o 

estudo deve ser ampliado. A forma como os contaminantes se dispersam no solo é 

sobretudo um conhecimento valioso para o controle da poluição e destaca-se nesse 

ponto a intensão de ampliação da pesquisa. Contudo, o objetivo direto nesse 

momento, é utilização das análises de solo como subsídio para avaliação do 

potencial de contaminação das águas subterrâneas pelo material lixiviado do aterro 

de RSU. 
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 O fato das águas subterrâneas não indicarem presença de metais pesados 

como chumbo, cromo e níquel (com exceção do poço 1), metais estes presentes em 

todas as amostras de solo, deixa clara a capacidade de sorção de cátions pelo solo. 

Em suma, os perfis de acúmulo de metais pesados, provenientes ou não do aterro 

de RSU, demostram que estas espécies químicas não alcançaram o nível freático do 

local durante os dezesseis anos de operação do aterro. A elevada capacidade de 

sorção de metais pelo solo, aliada à sua baixa permeabilidade, evidencia a 

capacidade de impermeabilização ao percolado. 

 Limita-se a discussão sobre os contaminantes presentes no solo ao exposto 

acima, uma vez que a localização dos pontos amostrais deixa dúvidas sobre a 

origem dos contaminantes, embora a natureza química dos mesmos indique que a 

contaminação possa ser proveniente da disposição de RSU. Devido às baixas 

concentrações de alguns contaminantes, não está descartada a possibilidade de 

ocorrência natural. Destaca-se mais uma vez a importância da ampliação da 

pesquisa para abrangência de respostas para estas questões. 

 

6.5 Qualificação e análise de poluição da nascente do Lajeado Erval 

Novo. 

Na Tabela 13 são expressos os valores médios dos resultados obtidos a partir 

das análises realizados nas amostras de água da nascente do Lajeado Erval Novo. 

Na Tabela 13 também se faz um comparativo com os padrões de potabilidade. 

Tabela 13. Resultados dos ensaios realizados nas amostras de águas da 

Nascente do Lajeado Erval Novo. Continua. 

PARÂMETRO Nascente 
Padrão de 

Potabilidade 
(VMP) 

Limite de 
Detecção 

Unidade 

Alcalinidade total 19,66 - 4,7 mg/L 

Alumínio 0,188 0,2 0,066 mg/L 

Bactérias 
Heterotróficas 

450 500 1 UFC/mL 

Cálcio 7,14 - 0,44 mg/L 

Chumbo Total <0,01 0,01 0,01 mg/L 

Cloretos 7,07 250 0,493 mg/L 

Cobre total >0,006 2 0,006 mg/L 
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Tabela 13. Resultados dos ensaios realizados nas amostras de águas da 

Nascente do Lajeado Erval Novo. Conclusão. 

PARÂMETRO Nascente 
Padrão de 

Potabilidade 
(VMP) 

Limite de 
Detecção 

Unidade 

Coliformes 
termotolerantes 

1836,5 
Ausência em 

100 mL 
1 NPM/100mL 

Coliformes totais 2925 - 1 NPM/100mL 

Condutividade elétrica 67,9 - - µS/cm 

Cromo total <0,022 0,05 0,022 mg/L 

Dureza total 34 500 1,480 mg/L 

Ferro total 0,57 0,3 0,035 mg/L 

Fluoreto 0,34 1,5 0,068 mg/L 

Magnésio 3,3 - 0,018 mg/L 

Manganês 0,051 0,1 0,009 mg/L 

Níquel total <0,02 0,07 0,020 mg/L 

Nitrato 10,4 10 0,010 mg/L 

Nitrito <0,003 1 0,003 mg/L 

Nitrogênio total 0,12 - 0.020 mg/L 

Oxigênio Dissolvido 6,9 - 0,40 mg/L 

pH 5,92  6-9 - 

Potássio 0,68 - 0,034 mg/L 

Sódio 7,54 200 0,054 mg/L 

Sólidos dissolvidos 

totais 
68,5 1000 1,0 mg/L 

Sulfato 9,1 250 0,690 mg/L 

Turbidez 2,59 5 0,280 NTU 

Zinco total 0,017 5 0,014 mg/L 

Legenda: Potável, Não potável, Não previsto na Portaria 2914/11 *VMP – Valor máximo 
permitido. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos laudos analíticos e padrões de qualidade da 
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde (2016). 

 

É importante salientar que embora alguns parâmetros não se enquadrem nos 

padrões de potabilidade, não significa que não possam ser de ocorrência natural em 

determinado ecossistema. Pondera-se ainda, que conforme relatado no íten 6.1, o 

fluxo das águas subterrâneas advindas da área do CITEGEM não está indicando a 

percolação de contaminantes provenientes do aterro. Sendo assim, contaminação 

proveniente do aterro seria possível apenas via drenagem pluvial, contudo, não há 

registros de derramamentos nas lagoas de contenção do material lixiviado, bem 

como, as águas pluviais não são drenadas em direção a nascente. Com isso, parte-
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se da hipótese de que o agrossistema circundante da nascente e de sua mata ciliar 

possam estar impactando esse manancial hídrico.  

Analisando os parâmetros encontrados em concentrações acima do padrão 

de potabilidade, referente à concentração de ferro destaca-se que o teor desse 

metal se apresentou alto nas águas subterrâneas, no solo e em menor proporção na 

água da nascente, porém ainda superior ao valor de referência. Atribui-se a 

presença de ferro em todos esses ambientes ao intemperismo e ao material de 

origem do solo local. Conforme relatado no item 4.4, os Latossolos Vermelhos têm 

predomínio de caulinita e óxidos de ferro (STRECK, 2008). São os óxidos de ferro 

que atribuem a coloração vermelha ao solo.  

A presença de nitrato foi detectada em concentração 0,4 mg/L acima do 

padrão de potabilidade. Resende (2002) esclarece que o nitrato é a principal forma 

em que o nitrogênio está associado à contaminação da água pelas atividades 

agropecuárias. Devido às características químicas da molécula, o nitrato da solução 

de solo fica mais propenso à lixiviação, sendo conduzido às águas superficiais. 

Diversos estudos destacam a ocorrência de contaminação por nitrato e nitrito em 

bacias hidrográficas ocupadas por atividades agropecuárias. Resende (2002) 

destaca ainda que a elevação dos teores de nitrato na água é indicativo de risco 

potencial de outras substâncias indesejáveis, tais como moléculas sintéticas de 

defensivos agrícolas que possivelmente se comportam de forma análoga ao nitrato. 

A fim de concluir a discussão referente aos parâmetros detectados acima do 

padrão de potabilidade, são apresentados dados e comentários referentes aos 

parâmetros microbiológicos no item 6.6. 

 

6.6 Índices de poluição em outras nascentes e águas subterrâneas do 

município de Bom Progresso. 

Faz-se análise dos parâmetros microbiológicos da nascente do lajeado Erval 

Novo tendo como base os laudos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Bom Progresso. Salienta-se que conforme descrito no item 5.5, os 

pontos amostrais representam vertentes e poços utilizados como fonte de 
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abastecimento de água pela população rural não atendida por rede pública de 

abastecimento de água no município. 

 Dos sessenta pontos amostrais, apenas três apresentaram condições 

próprias para o consumo humano. Em oito pontos não fora apresentada conclusão 

sobre a potabilidade da água devido às amostras apresentarem presença de 

coliformes totais e ausência de Escherichia Coli, sendo indicado no laudo que a 

amostra deve ser avaliada em um contexto ambiental e considerando a ocorrência 

de agravos à saúde. Em quarenta e nove pontos as amostras foram consideradas 

não potáveis devido à presença de Escherichia Coli, Figura 27.  

A Portaria 2.941/2011 do Ministério da Saúde estabelece que em 100 mL a 

amostra deve apresentar ausência de Escherichia Coli (indicador de contaminação 

fecal).  

Figura 27. Ocorrência de contaminação bacteriológica em olhos d’água, 

poços e vertentes no município de Bom Progresso. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Bom Progresso (2016). 

Estudo publicado pela revista de Saúde Pública da USP verificou situação 

semelhante aos resultados apresentados na Figura 27. O estudo analisou a 

qualidade microbiológica da água em trinta propriedades rurais na região Nordeste 

do Estado de São Paulo. Na ocasião, divulgou-se como resultado a constatação de 

5% 

82% 

13% 

Avaliação da potabilidade das amostras de água da zona rural 
de Bom Progresso conforme parâmetros microniológicos. 

Satisfatório Insatisfatório Não se aplica 
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que 90% das águas de consumo humano (fontes, poços, nascentes ou 

reservatórios) estavam fora dos padrões de potabilidade no período chuvoso e 

83,3% estavam nas mesmas condições em períodos de estiagem (AMARAL et al., 

2003).  

No meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são os poços 

rasos e nascentes, fontes bastante susceptíveis à contaminação. Conboy & Gossi 

(2000) citam que a deposição diária de resíduo orgânico animal no solo, prática 

muito disseminada no meio rural, aumenta o risco da contaminação das águas 

subterrâneas.  

A partir dos dados obtidos pode-se concluir que apenas a avaliação dos 

parâmetros microbiológicos das águas superficiais na nascente do Lajeado Erval 

Novo não será suficiente para indicar possibilidade de contaminação advinda do 

aterro de RSU do CITEGEM. É possível avaliar também, que não havendo deflúvio 

proveniente do aterro chegando à nascente, a presença de coliformes 

termotolerantes na mesma pode indicar contaminação proveniente das atividades 

agropecuárias. 
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7. CONCLUSÃO 

  

Considerando a NBR 13896/1997, em relação à adequação das condições 

físicas da área do CITEGEM às diretrizes estabelecidas para a instalação de um 

aterro de RSU, observou-se que a área é adequada para tal atividade. Em síntese, o 

local possui boas condições de drenagem pluvial e declividade suavemente 

ondulada. O solo é bem desenvolvido, com baixa diferenciação entre os horizontes e 

coeficiente de permeabilidade muito baixo. A distância entre a superfície e a zona 

saturada, em média, é superior a vinte metros.  

Além das características geomorfológicas favoráveis, o CITEGEM possui 

distância de cinco quilômetros de núcleos populacionais e localização estratégica 

para o acesso dos municípios consorciados. No que tange à operação do aterro, 

relatos fornecidos pelo Consórcio indicam que são seguidos os procedimentos 

técnicos contidos na NBR 13896/1997. Contudo, o Consórcio relata carência de 

maquinários adequados para realização regular da compactação e cobertura dos 

rejeitos dispostos nas células de aterro.  

Analisando a qualidade da água dos cinco poços de monitoramento 

amostrados, observou-se que os poços à jusante das células de aterro (poços 2, 3 e 

C) em relação ao sentido do fluxo preferencial das águas subterrâneas, 

apresentaram qualidade superior aos poços localizados à montante das células de 

aterro. Os Poços 2 e 3 indicaram a menor concentração de poluentes para os 

parâmetros analisados, excetuando-se a presença de potássio no Poço 2 e de 

nitrato no Poço 3. Outra exceção foi observada no poço C, quando este liderou os 

demais poços em relação a maior concentração de bactérias heterotróficas e 

cloretos. Contudo, os resultados obtidos são contundentes para que se possa 

concluir que o fluxo das águas subterrâneas não indica que esteja ocorrendo 

dispersão de contaminantes provenientes das células de aterro.  

Para os parâmetros encontrados acima dos limites de potabilidade nos poços 

de monitoramento, discute-se a possibilidade de ocorrência natural, origem de 

deflúvio da atividade agrícola ou, ainda, nos pontos à jusante, não se descarta a 
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possibilidade de influência do aterro. Salienta-se que a ampliação do estudo é 

pertinente. 

Analisando apenas os indicadores microbiológicos, compararam-se os 

resultados obtidos nos poços de monitoramento e na nascente do Lajeado Erval 

Novo com outros sessenta pontos alternativos de capitação de água para consumo 

humano em propriedades rurais do município de Bom Progresso (nascentes olhos 

d’água, poços rasos, entre outros). Oitenta e dois por cento dos pontos amostrais 

indicaram contaminação fecal. Amaral et al. (2003) encontrou resultado semelhante 

em uma região ocupada por atividades agropecuárias no Sudeste de São Paulo, 

onde 90% das águas de consumo humano estavam fora dos padrões de 

potabilidade. Sendo assim, para esse estudo, desqualifica-se a análise isolada dos 

parâmetros microbiológicos como indicativos de contaminação proveniente do 

aterro, tanto para os poços quanto para a nascente. 

As análises de solo no CITEGEM indicaram presença de metais pesados que 

podem ser indicativos de contaminação por percolação de material lixiviado de 

aterro. Contudo, os pontos amostrais à montante, ou seja, que não sofrem 

influências do aterro, apresentaram concentrações de contaminantes semelhantes 

aos pontos à jusante. Sendo assim, não se pode apontar a origem das substâncias 

encontradas. Indica-se a ampliação dessa pesquisa considerando a possibilidade de 

ocorrência natural. Corrobora com essa hipótese o fato de que a concentração dos 

possíveis contaminantes não aumenta com a profundidade. Ou seja, os dados 

apresentados não indicam que os contaminantes estão se infiltrando no solo diluídos 

pela água da chuva e acumulando-se no mesmo, bem como, não atingiram o lençol 

freático. 

Por fim, a avaliação dos parâmetros de qualidade da nascente do Lajeado 

Erval Novo apresentou resultados acima do valor máximo permitido para 

potabilidade apenas para as concentrações de ferro e nitrato, além dos parâmetros 

microbiológicos já mencionados. Para a elevada concentração de ferro aponta-se 

ocorrência natural, uma vez que a presença de ferro é elevada no solo, nas águas 

subterrâneas e na nascente. Atribui-se tal fator ao material de origem formador do 

solo local, proveniente de derrames basálticos. O solo possui altos teores de óxidos 

de ferro, material este que lhe atribui a coloração avermelhada.  
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Por sua vez, o nitrato é apontado por Resende (2002) como a principal forma 

em que o nitrogênio está associado à contaminação da água pelas atividades 

agropecuárias.  O pesquisador destaca ainda que a elevação dos teores de nitrato 

na água é indicativo de risco potencial de outras substâncias indesejáveis, tais como 

moléculas sintéticas de defensivos agrícolas que possivelmente se comportam de 

forma análoga ao nitrato. Sendo assim, destaca-se que o manejo agrícola tem 

alterado a qualidade da água da nascente do Lajeado Erval Novo. 
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