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Resumo – Este trabalho tem como objetivo avaliar a ocorrência de possível contaminação proveni-
ente do líquido percolado (chorume) gerado no antigo lixão da Marambaia, localizado no município 
de Nova Iguaçu, RJ, que possa atingir os ambientes hídricos próximos à região. Para atingir o obje-
tivo, trabalhos de campo constando de 4 campanhas de coleta de águas superficiais, subterrâneas e 
de chorume, foram realizadas. Além disto, 3 poços de monitoramento (piezômetros) foram instala-
dos na área do lixão, monitorados nas três últimas campanhas. Em todas as amostras foram analisa-
dos os seguintes parâmetros: pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 
oxigênio (DQO), alcalinidade total, amônia total, cloreto, fósforo total, condutividade e sólidos to-
tais, suspensos e dissolvidos. Através dos resultados obtidos foi possível identificar uma poluição 
significativa somente no piezômetro instalado na vertente sudeste do lixão, possibilitando ainda 
relacioná-la ao sentido da pluma de contaminação estimado. 
 
Abstract – This work discusses about a study realized on the adjacent water resources in Maram-
baia dumpsite, locates in Nova Iguaçu – Rio de Janeiro, in order to analyze the contamination 
process in the lecheate produced. For this, four collect campaigns of water surface, groundwater and 
lecheate, were realized. In addition, three monitoring wells (piezometers) were installed in the dump 
area and were monitorated in the three last campaigns. All the samples were analyzed for following 
parameters: pH, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total alka-
linity, total ammonia, chloride, total phosphorus, conductivity and total solids, suspended and dis-
solved. Through the results it was possible to identify a significant pollution only in the piezometer 
installed in the southeast part of the landfill, which also relate it to the direction of the contamina-
tion plume estimated. 
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Introdução 

As deficiências nos sistemas de limpeza pública e a disposição inadequada dos resíduos sóli-

dos são fontes consideráveis de poluição e estão quase sempre dissociados como um possível agente 

de contaminação das águas. No caso brasileiro, os problemas nesse setor incluem desde as deficiên-

cias nos sistemas de coleta à disposição inadequada no solo através de lixões e vazadouros a céu 

aberto, bem como à precariedade dos sistemas de limpeza urbana. A falta de entendimento dos efei-

tos da poluição ambiental nos ecossistemas naturais e dos riscos à saúde pública provocada pelos 

resíduos sólidos, a falta de informação e orientação de uma melhor política nesse setor, acabam por 

dificultar a implantação de uma adequado sistema de gestão principalmente no caso de municípios 

de pequeno e médio portes. 

“Lixão” ou “vazadouro” são terminologias que definem a forma inadequada de disposição fi-

nal de resíduos sólidos. Caracteriza-se pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção 

ao meio ambiente. Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, como prolife-

ração de vetores (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), geração de odores e, principalmente, a 

poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do líquido percolado originado pela 

decomposição da matéria orgânica (chorume), com sérios impactos aos ambientes hídricos da regi-

ão. 

Acrescenta-se a esta situação o total descontrole quanto aos tipos de resíduos sólidos recebi-

dos nesses locais, verificando-se até mesmo a disposição inadequada de resíduos originados pelos 

serviços de saúde e resíduos sólidos industriais. 

O chorume é um líquido complexo, de composição química bastante variável, tanto no aspec-

to qualitativo quanto quantitativo, cujas características variam ao longo do tempo (TCHOBANO-

GLOUS, et al. 1993). É observado em diversas fases do caminho do lixo incluindo o acondiciona-

mento, o transporte, e principalmente nos locais destinados a sua disposição final. Nesta última fase, 

maiores cuidados devem ser tomados uma vez que o chorume continua a ser gerado mesmo após a 

desativação do lixão. 

É neste contexto que este trabalho se apresenta. Pretende-se aqui avaliar a contaminação hí-

drica no entorno do antigo lixão da Marambaia, localizado no município de Nova Iguaçu, RJ. Com 

um histórico de aproximadamente de 15 anos de descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos 

do município de Nova Iguaçu, recebeu cerca de 490 ton dia-1 de lixo, sendo finalmente desativado 

em 2003. 

Para atingir o objetivo, trabalhos de campo constando de quatro campanhas de coleta de águas 

superficiais, subterrâneas e de chorume, foram realizadas. Além disto, três poços de monitoramento 

(piezômetros) foram instalados na área do lixão, monitorados nas três últimas campanhas. Em todas 
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as amostras foram analisados os seguintes parâmetros: pH, demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO), alcalinidade total, amônia total, cloreto, fósforo total, 

condutividade e sólidos totais, suspensos e dissolvidos. 

O trabalho segue a seguinte orientação: breve descrição da área de estudo, histórico da situa-

ção operacional do lixão, apresentação dos dados coletados e análise dos resultados. Finalmente, 

apresentam-se as principais conclusões e orientações para novas pesquisas na área. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Situado em terreno cedido por particular, durante todo o período de operação do lixão da Ma-

rambaia não se verificava condições adequadas de atendimento aos requisitos mínimos de ordem 

sanitária e ambiental na disposição dos resíduos. Assim, visando reverter este quadro, a Prefeitura 

Municipal de Nova Iguaçu selecionou, através de edital público, uma empresa capacitada para a 

implantação das obras, fornecimentos e serviços para instalação do sistema de destino final de resí-

duos sólidos urbanos do município, e sua posterior operação, através de contrato de concessão. 

Os primeiros estudos técnicos, realizados no primeiro semestre de 2001, constataram a invia-

bilidade de continuidade de operações no lixão da Marambaia, tanto para tipos específicos de lixo e 

mesmo em pequenas quantidades visando o atendimento de bairros próximos e distantes. Desta 

forma, em fevereiro de 2003, iniciou-se a operação de um novo aterro sanitário (Adrianópolis), pos-

sibilitando a desativação do lixão da Marambaia. 

Além da desativação, paralelamente foi definido um projeto de engenharia para o encerramen-

to do lixão em bases adequadas, bem como a recuperação ambiental da área degrada. 

O lixão da Marambaia situa-se na localidade de Vila de Cava, na região leste do município de 

Nova Iguaçu. Limita-se com o rio Iguaçu ao norte, a estrada Zumbi dos Palmares (RJ–111) a oeste 

e terrenos particulares nas outras direções, como pode ser observado na figura 1 (NovaGerar EcoE-

nergia, 2003). 

 
Figura 1. Mapa com localização do aterro de Adrianópolis e lixão de Marambaia. 
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A área ocupada abrange cerca de 200.000m², em região construída por morrotes de baixa alti-

tude. A ação antrópica do local é significativa, sendo parte da área do seu entorno explorada por 

atividade ceramista. As áreas mais planas do terreno original entremeavam os morrotes, estenden-

do-se no limite norte até o rio Iguaçu e na porção oeste, com a estrada Zumbi dos Palmares. 

A bacia drenante da área é constituída pelo rio Iguaçu e seus afluentes: o canal do Tinguá e 

canal das Flechas como apresentado na figura 2. 

 
Figura 2. Localização da área do lixão. (Fonte: Adaptado da Folha de Cava DSG, 1966.) 

O rio Iguaçu contorna a parte norte e nordeste do lixão a uma distância de 50 a 100 metros. A 

confluência com o canal do Tinguá dista cerca de 600 m do centro do lixão, e o canal das Flechas 

passa à cerca de 800 m a sudeste desse, desembocando pouco adiante no rio Iguaçu (DRM, 2001). 

Além disso, há um córrego proveniente de uma nascente localizada na porção sudeste do lixão 

que corta o sítio vizinho à área e desemboca no canal das Flechas. Nesse sítio, são cultivadas várias 

dezenas de árvores frutíferas (coco, laranja, tangerina, abacate, banana, limão), além de café, feijão, 

quiabo, e mandioca. Os cultivos continuam até hoje, porém os dois poços de cacimba e um açude de 

criação de peixes, observados em 2001 (DRM, 2001) foram desativados, permanecendo em uso 

somente o poço tubular para o abastecimento geral do sítio. 
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Na área do entorno observa-se ainda a presença de brejos e lagoas constituindo exposições do 

lençol freático, (MATTOS, 2005). 

A proximidade com o rio, especialmente se considerada a precariedade da forma de disposi-

ção de resíduos adotada ao longo dos anos, se constitui em uma condicionante de significante im-

pacto ambiental, agravado pela presença de lençol freático elevado, característico da região. 

A cobertura vegetal na área de entorno do lixão é, em parte, constituída por resquícios de ma-

ta arbórea entremeada por vegetação de brejo e de cultivo, concentrando-se nas cotas mais elevadas 

das vertentes opostas dos morrotes adjacentes e nas proximidades da margem do rio Iguaçu, com 

vários trechos com forte intervenção antrópica (DRM, 2001). 

O substrato do local na área dos morrotes é constituído por um solo residual predominante-

mente argiloso com faixas ainda preservadas de material esbranquiçado de aspecto arenoso. 

As jazidas de material argiloso encontradas na área não foram exploradas de forma racional 

ao longo dos anos, resultando em configurações irregulares que, além do comprometimento estético 

da paisagem, apresentam risco à segurança em função da forte inclinação dos taludes. 

Em 2003 foi realizado um estudo com duas amostras superficiais do solo da Marambaia, utili-

zadas no trabalho de recuperação ambiental do lixão. As amostras indeformadas foram submetidas a 

ensaios de permeabilidade de carga variável. Quando submetidos a esse ensaio, utilizando-se cho-

rume proveniente do vazadouro em questão, observaram-se valores para o coeficiente de permeabi-

lidade da ordem de 10-6 cm/s (ANDRADE e BORBA, 2003). Em termos de volume de lixo recebi-

do, estima-se que cerca de 2.900.000 toneladas de lixo foram dispostas no lixão ao longo da sua 

vida útil (RESOL, 2003). 

HISTÓRICO DA SITUAÇÃO OPERACIONAL DO LIXÃO DA MARAMBAIA4 

O início de operação do lixão da Marambaia ocorreu em maio de 1987 chegando a atender 

uma demanda diária de até 1.000 toneladas de resíduos, transportados através de carretas de transfe-

rência ou pelos próprios caminhões coletores. 

O local não era provido de balança rodoviária para controle das quantidades de resíduos sóli-

dos depositadas, inexistindo também qualquer infra-estrutura específica e adequada para apoio aos 

serviços, exceto a instalação utilizada para a retirada de lonas das carretas. 

Durante quase que a totalidade do período de operação, os acessos internos do lixão não apre-

sentavam pavimento ou qualquer tipo de proteção superficial, comprometendo o tráfego das carre-

tas, veículos coletores e demais máquinas e equipamentos de operação, especialmente em períodos 
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de chuva, devido à pista escorregadia e à formação de valas causadas pelos próprios pneus dos veí-

culos em trânsito permanente. 

Assim, era bastante comum, por ocasião das chuvas fortes, que os resíduos fossem descarre-

gados sem qualquer controle ao lado da estrada de acesso à parte alta da área de disposição. Essa 

situação foi um pouco amenizada nos últimos meses de operação do lixão, quando se implantou 

uma capa asfáltica no trecho em aclive da via principal de acesso interno à área operacional (RE-

SOL, 2003) 

O espalhamento dos resíduos dispostos encontrava-se a cargo de um único trator de esteiras, 

também utilizado para os serviços de compactação e recobrimento sanitário. Registra-se aqui o ca-

ráter não regular de execução destes serviços, especialmente no que concerne à compactação (efetu-

ada de maneira incipiente) e à cobertura da massa de lixo disposta, com a ocorrência de grandes 

superfícies de lixo descoberto (ver figura 3). 

 
Figura 3. Situação do Lixão da Marambaia, maio 2000. (Fonte: EMLURB, 2000). 

As áreas utilizadas para disposição dos resíduos e que se encontravam recobertas por material 

terroso, possuíam uma cobertura precária de solo, com espessura apenas suficiente para o controle 

dos macro-vetores, o que se refletia no grande número de animais (bovinos, eqüinos, suínos e aves 

diversas) dentro da área operacional, bem como de moscas e outros vetores transmissores de doen-

ças, todos atraídos pelos restos orgânicos expostos, com graves implicações de ordem sanitária. 

A falta de recobrimento do lixo e de qualquer dispositivo para drenagem dos gases gerados 

também ocasionavam permanentes focos de incêndio, como apresentado na figura 3. Esse fato a-

gravava ainda mais o quadro de degradação ambiental tanto pela poluição atmosférica, como os 

riscos à segurança de equipamentos e pessoas em atividade no local. 

                                                                                                                                                                  
4 As informações contidas neste histórico foram obtidas através de reuniões com os técnicos da Empresa Municipal de 
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Ao longo da vertente norte da área de disposição, na parte baixa da gleba e que se limita com 

o rio Iguaçu, havia uma série de depressões que se encontravam alagadas, onde se podia constatar a 

presença chorume misturado à água. Essas depressões também foram oriundas da exploração de 

material argiloso para a atividade ceramista como relatado anteriormente. 

A falta do sistema de drenagem superficial visando o impedimento da entrada de água oriunda 

das precipitações pluviométricas pelo interior da massa de resíduos depositados resultava em eleva-

da produção de chorume, potencializada pela inexistência de cobertura na maior parte da área ope-

racional. A figura 4 registra o acumulo de chorume na ala leste da área. 

 
Figura 4. Acúmulo de chorume, ala leste do lixão. Fonte: (RESOL, 2003). 

Os estudos elaborados no princípio do ano de 2001 mostram que entre o limite leste da área 

de disposição e o sítio, foi construído um dique, como pode ser observado na figura 5, como forma 

de conter os resíduos dispostos e controlar a percolação de chorume que estava sendo dirigido à 

área do sítio vizinho (DRM, 2001). 

Estes estudos mostraram ainda que entre o dique de terra e a área de disposição de resíduos, 

foi implantada uma lagoa para armazenar o chorume (figura 5), muito embora não se tenha obser-

vado, à época, qualquer dispositivo ou procedimento para encaminhamento destes efluentes acumu-

lados na lagoa para tratamento ou recirculação. Tal fato era constatado pela grande parcela do cho-

rume que transbordava dessa lagoa, sendo a seguir drenado para o sítio e, na seqüência, em direção 

ao rio Iguaçu. 

A área prevista para a localização da lagoa mencionada foi totalmente ocupada pela disposi-

ção descontrolada de resíduos, comprometendo ainda mais a eficiência do dique implantado. 

 

                                                                                                                                                                  
Limpeza Urbana, EMLURB. 
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Figura 5. Dique para contenção de chorume e lagoa, ala leste. Fonte: (DRM, 2001). 

Outro problema a ser destacado é de cunho social, decorrente da presença de grande contin-

gente de catadores que, em condições inadequadas, procediam à separação de materiais recicláveis 

na massa de lixo disposta. 

Em relação às técnicas de aterramento, destaca-se a falta de critério especificamente dirigido 

para o controle operacional de descarga e disposição dos resíduos, quer fossem os do tipo domicili-

ar, ou especiais, como os originários de serviços de saúde ou industriais. 

INVESTIGAÇÕES DE CAMPO 

Foram realizadas quatro investigações de campo ocorridas nos meses de julho, outubro e no-

vembro de 2004, e em janeiro de 2005. Além disso, três piezômetros foram instalados no entorno da 

área do lixão e monitorados nas últimas três amostragens realizadas. 

No total, 12 pontos de coletas foram utilizados: a) as águas superficiais: o rio Iguaçu e o cór-

rego situado no sítio vizinho; b) as águas subterrâneas: dois poços freáticos pertencentes ao sítio 

vizinho e os três piezômetros instalados na área do lixão; c) chorume: as duas lagoas de acumulação 

e valas de acúmulo de chorume (dependendo da data da coleta). A figura 6 apresenta a localização 

aproximada de todos os pontos utilizados para este trabalho. 

Além das amostragens de monitoramento citadas, dados de outras investigações de campo fo-

ram utilizados: a) dados do monitoramento para a investigação das condições hídricas da região do 

entorno, realizado pela equipe do Laboratório de Engenharia Sanitária da Universidade de São Car-

los da USP, em 2001; b) dados obtidos pelas amostragens realizadas pela SA Paulista, analisados 

pelo Laboratório da FIRJAN, ocorridas em agosto de 2003, janeiro e maio de 2004. 

As análises das amostras coletadas em 2004 foram realizadas pelo Laboratório de Engenharia 

Sanitária, LES/UERJ. Para as amostras coletadas em janeiro de 2005 os parâmetros foram analisa-

dos pelo Laboratório do Centro de Tecnologia Ambiental, CTA da FIRJAN. 
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Figura 6. Localização aproximada dos pontos amostrados. 
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LEGENDA: 
 1) Rio Iguaçu, ponto a montante do lixão (M1); 
 2) Rio Iguaçu, ponto frontal ao aterro (J1); 
 3) Rio Iguaçu, ponto a jusante do aterro (J2); 
 4) Piezômetro, vertente noroeste (PZ1); 
 5) Lagoa de acumulação de chorume, vertente noroeste (L2); 
 6) Poço tubular de abastecimento do sítio (P1); 
 7) Poço de cacimba no sítio, desativado (P2); 
 8) Piezômetro, vertente sudeste (PZ2); 
 9) Córrego do Sítio; 
 10) Vala sul, acúmulo de chorume; 
 11) Lagoa de acumulação de chorume (L1); 
 12) Piezômetro, vertente sudoeste (PZ3). 
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Em todas as amostragens a metodologia utilizada para a coleta, preservação e análise das a-

mostras em laboratório seguiram as orientações estabelecidas no Standard Methods for Examination 

of Water and Wastewater. Ressalta-se que a versão utilizada pelo LES/UERJ refere-se à 18ª edição 

e o laboratório da FIRJAN e da USP/SC baseiam-se na 20ª edição. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De modo a facilitar a organização do texto, optou-se por apresentar os resultados em tabelas 

separadamente na seguinte forma: a) tabela 1 – dados relativos ao chorume; b) tabelas 2 e 3 – da-

dos relativos às águas superficiais; c) tabelas 4 e 5 – dados relativos às águas subterrâneas. Para 

fins de comparação, os valores obtidos pelas análises realizadas pelo laboratório da USP em maio 

de 2001 também foram incluídos. 

Cabe ressaltar que a análise de chorume realizada pela USP foi coletada na cava de acúmulo 

de chorume onde foi implantada a lagoa L1. As análises de chorume realizadas em julho de 2004, 

foram realizadas na lagoa L1, na vala de acumulação existente na vertente sul, e na outra vala de 

acumulação onde foi implantada a lagoa L2. Em janeiro foi realizada somente uma amostra de cho-

rume, composta entre as duas lagoas L1 e L2. 

Tabela 1. Dados obtidos para o chorume nas lagoas L1, L2 e na vala sul. 

Parâmetros 

Lagoa L1 (vertente sudoeste) Lagoa L2 (vertente noroeste) Vala sul 
FIR-
JAN UERJ USP FIR-

JAN UERJ UERJ 

01/05 11/04 10/10 07/04 05/01 01/05 11/04 10/10 07/04 07/04 
Alcalinidade Total (mg CaCO3L-1) - 810 1282 2714 - - 1547 2025 1537 3053 

Amônia Não Ionizável (mgL-1) 6,9 - - - - 6,9 - - - - 

Cloreto (mgL-1) 595 936 1039 1049 - 595 1276 1413 1097 1340 

Condutividade (µScm-1) 2900 4190 5220 7740 - 2900 6250 7150 6190 9430 

DBO (mgL-1 O2) 460 515 716 87 494 460 1221 1429 68 107 

DQO (mgL-1 O2) 1201 746 945 1085 5680 1201 1436 1605 850 2133 

Fósforo total (mgL-1) 3,9 1,0 0,5 3,5 - 3,9 7,3 4,2 1,8 3,2 
Nitrogênio Amoniacal (mg N-
NH4+L-1 26,2 184,8 293,0 481,0 - 26,2 132,0 173,3 187,0 556,0 

pH 8,8 8,7 8,6 8,1 8,0 8,8 8,4 8,7 7,9 7,9 

Sólidos Dissolvidos Totais (mgL-1) 2126 2999 3728 3740 9242 2126 4494 5146 3834 5194 

Sólidos Suspensos Totais (mgL-1) 94 83 76 98 313 94 49 56 80 252 

Sólidos Totais (mgL-1) - 3082 3804 3338 9565 - 4543 5202 3914 5446 

OBS: A amostragem de janeiro foi composta com a lagoa da vertente noroeste. 
* Valores estabelecidos pela NT-202. R10, FEEMA 
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Tabela 2. Dados obtidos águas superficiais no rio Iguaçu, pontos M1 e J2. 

Parâmetros 
Rio Iguaçu (montante próximo a ponte, M1) Rio Iguaçu (jusante do aterro, J2) 

FIRJAN UERJ USP FIRJAN UERJ USP 
01/05 11/04 10/04 07/04 05/01 01/05 11/04 10/04 07/04 05/01 

Alcalinidade Total (mg 
CaCO3L-1) - 50 45 42 - - 46 47 42 - 

Cloreto (mgL-1) 8 9 14 10 - 9 28 15 10 - 

Condutividade (µScm-1) 116,0 152,3 146,6 110,7 - 116,0 159,0 151,3 110,2 - 

DBO (mgL-1 O2) 6 3 29 2 4 6 3 25 2 12 

DQO (mgL-1 O2) 81 25 31 14 41 79 25 31 13 25 

Fósforo total (mgL-1) 0,18 0,4 0,8 0,15 - 0,17 0,43 0,46 0,17 - 
Nitrogênio Amoniacal (mg 
N-NH4+L-1 2,5 3,5 3,7 3,3 - 2,0 3,5 3,6 1,3 - 

pH 7,6 6,8 7,0 6,7 6,8 7,5 6,9 7,0 6,6 6,5 
Sólidos Dissolvidos Totais 
(mgL-1) 82 116 150 102 161 88 119 50 98 105 

Sólidos Suspensos Totais 
(mgL-1) 12 68 54 78 6 12 77 90 26 15 

Sólidos Totais (mgL-1) 94 184 204 180 167 100 196 140 124 120 

Tabela 3. Dados obtidos para as águas superficiais no rio Iguaçu, ponto J1 e córrego do sítio. 

Parâmetros 
Rio Iguaçu (em frente a parte central do aterro (J1) Córrego do sítio 

UERJ FIRJAN USP UERJ FIRJAN USP 
07/04 05/04 01/05 08/03 05/01 11/04 10/04 07/04 01/04 05/01 

Alcalinidade Total (mg 
CaCO3L-1) 42 - - - - 71 54 95 - - 

Cloreto (mgL-1) 9 - - - - 75 50 40 - - 

Condutividade (µScm-1) 110,9 - - - - 326,0 274,0 287,0 - - 

DBO (mgL-1 O2) 3 2 2 3 9 <2 3 2 <1 835 

DQO (mgL-1 O2) 19 5 4,8 5 30 7 9 8 3 1778 

Fósforo total (mgL-1) 0,18 0,39 <0,025 0,8 - <0,15 <0,15 <0,15 0,3 - 
Nitrogênio Amoniacal (mg 
N-NH4+L-1 1,7 - - - - <0,2 <0,2 0,1 - - 

pH 6,6 6,6 5,0 6,6 6,8 7,2 7,7 6,8 5,0 8,5 
Sólidos Dissolvidos Totais 
(mgL-1) 88 60 80 90 158 238 282 53 83 4296 

Sólidos Suspensos Totais 
(mgL-1) 82 12 25 7 10 57 52 27 95 88 

Sólidos Totais (mgL-1) 170 72 105 97 168 295 334 80 178 4384 

Tabela 4. Dados obtidos para as águas subterrâneas pontos P1 (poço de abastecimento do sitio) e P2 (poço artesi-
ano desativado). 

Parâmetros 
Lagoa L1 (vertente sudoeste) Lagoa L2 (vertente noroeste) Vala sul 

FIRJAN UERJ USP FIRJAN UERJ UERJ 
01/05 11/04 10/10 07/04 05/01 01/05 11/04 10/10 07/04 07/04 

Alcalinidade Total (mg 
CaCO3L-1) - 35 29 42 21 - 13 9 32 2 

Cloreto (mgL-1) 61 75 37 33 - - 19 11 11 - 

Condutividade (µScm-1) 227 293 183,7 151,3 - - 67,1 72,2 80,2 - 

DBO (mgL-1 O2) 3 <2 2 <2 2 - <2 2 <2 4 

DQO (mgL-1 O2) 68 <5 <5 <5 9 - 8 10 <5 11 

Fósforo total (mgL-1) - <0,15 <0,15 <0,15 - - <0,15 <0,15 <0,15 - 
Nitrogênio Amoniacal (mg 
N-NH4+L-1 1,3 <0,2 <0,2 0,1 - - <0,2 <0,2 0,1 - 

pH 7,2 6,4 6,3 5,9 - - 5,5 5,3 5,3 - 
Sólidos Dissolvidos Totais 
(mgL-1) 195 219 180 112 68 - 59 50 150 107 

Sólidos Suspensos Totais 
(mgL-1) 1 2 0 66 7 - 7 3 1 1 

Sólidos Totais (mgL-1) 196 221 180 178 75 - 127 124 166 111 
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Tabela 5. Dados obtidos as águas subterrâneas nos piezômetros PZ1 e PZ2. 

Parâmetros 

Piezômetro PZ1 (vertente noroes-
te) 

Piezômetro PZ2 (vertente sudoeste 
próximo ao rio)  

FIR-
JAN UERJ FIR-

JAN UERJ FIR-
JAN UERJ 

01/05 11/04 
01/05 

11/04 01/05 
11/04 

11/04 01/05 
11/04 

Antes De-
pois Antes De-

pois Antes De-
pois 

Alcalinidade Total (mg 
CaCO3L-1) - 188 236 293  944 1271 1249 - 60 135 169 

Cloreto (mgL-1) 21 19 34 43 32 833 955 973 9 19 13 13 

Condutividade (µScm-1) 461 407 463 599 417 4530 5210 5150 137 179 266 336 

DBO (mgL-1 O2) 5 4 5 2 8 131 147 140 4 <2 3 3 

DQO (mgL-1 O2) 86 9 11 16 92 320 405 386 92 3 3 5 

Fósforo total (mgL-1) 0,37 0,34 0,2 <0,15 0,16 <0,15 <0,15 <0,15 0,65 <0,15 <0,15 <0,15 
Nitrogênio Amoniacal (mg 
N-NH4+L-1 2,5 <0,2 <0,25 <0,2 22,4 108,2 243,0 245,0 2,4 <0,2 0,2 1,2 

pH 8,0 7,7 8,0 7,6 7,9 7,2 7,1 6,9 6,6 6,0 6,4 6,5 
Sólidos Dissolvidos Fixos 
(mgL-1) 495 726 1068 26522 250 3518 2484 2986 2319 678 1074 16388 

Sólidos Dissolvidos Totais 
(mgL-1) 301 298 528 2642 195 3286 2272 2558 98 148 514 5612 

Sólidos Suspensos Totais 
(mgL-1) 194 428 540 23880 55 232 212 428 2221 530 560 10776 

DISCUSSÃO DOS PARÂMETROS 

pH 

Chorume - Como pode ser observado, a média do pH ficou entre 8 e 9, indicando uma ligeira alca-

linidade, valor típico para fase metanogênica5 do chorume. Os valores encontrados encontram-se 

dentro da faixa permissível para lançamento de efluentes observada no CONAMA 357 (pH entre 5 

e 9). 

 

Pontos do entorno - Os pontos de água superficial M1 e J2, analisados no rio Iguaçu, apresentaram 

resultados similares, mantendo o pH entre 5,0 e 7,6. Observa-se, entretanto que em janeiro de 2004 

esses ficaram fora dos padrões permissíveis para águas classe 2 (pH entre 6 e 9), quando seus valo-

res foram de 5,0. Em todas as outras campanhas a Resolução CONAMA 357 foi atendida. Obser-

vando os resultados encontrados no córrego, também se conclui que esses ficaram fora dos padrões 

fixados para as águas de classe 2 em janeiro de 2004, onde o valor encontrado foi de 5,0. Observa-

se, entretanto um valor mais alcalino encontrado na campanha de maio de 2001, onde o pH encon-

trado foi de 8,5. Para os poços locados no sítio, observam-se para o P1 variações entre 5,0 e 7,2, 

estando os valores encontrados nas campanhas de agosto de 2003 (5,3), janeiro (5,0) e julho (5,9) 

de 2004, fora dos padrões do CONAMA. O poço P2 apresenta valores entre 4,0 e 5,9, todos eles na 

escala ácida, estando também fora dos padrões do CONAMA 357. A média encontrada para o pH 

do poço P2 foi de 5,1, valor característico de pH de águas de chuva. 

                                                 
5 Fase metanogênica do chorume ocorre quando os compostos orgânicos passam a ser consumidos por microorganismos anae-
róbios (bactérias metanogênicas), que dão origem ao metano e gás carbônico. Com o consumo dos ácidos voláteis simples, o pH 
sobe e as bactérias passam a ter um ambiente mas propício ao seu desenvolvimento (pH próximo ao neutro). 
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Piezômetros - Observa-se que todos os valores encontrados estão dentro da faixa permissível pelo 

CONAMA 357, porém destaca-se a ligeira acidez encontrada no PZ3 e uma ligeira alcalinidade 

encontrada no PZ1. O piezômetro da vertente leste (PZ2) apresentou-se praticamente neutro nas 

duas primeiras campanhas, tornando-se um pouco alcalino em janeiro de 2005. 

Demanda de Oxigênio - DBO e DQO 

Chorume - Um fator importante para ser avaliado está na relação DBO/DQO de um efluente. Quan-

to mais próxima de 1,0 esta relação estiver, mais fácil será seu tratamento por meios biológicos, 

entretanto se a amostra apresentar esta relação próxima de 0,0, trata-se de um efluente recalcitrante, 

cujo tratamento deverá ser realizado por processos químicos e/ou físico-químicos. Os valores obti-

dos para a lagoa L1 em maio de 2001 e em julho de 2004 apresentam características de um chorume 

recalcitrante (DBO/DQO = 0,09 e 0,08 respectivamente), apresentando desta forma maiores quanti-

dades de compostos recalcitrantes inorgânicos ou orgânicos, característicos de chorume velhos. 

Entretanto, os valores encontrados em outubro e novembro de 2004, apresentam uma relação 

DBO/DQO de aproximadamente 0,7, retratando características de um chorume novo. O que se pode 

depreender com estes resultados é o fato de que a lagoa desta vertente bem como o sistema de dre-

nagem do percolado terem sido implantados no início de 2004.  Portanto, os dois primeiros parâme-

tros retrataram o chorume do local, neste caso mais velho. Quando os dispositivos de drenagem 

começaram a fazer efeito misturou-se o chorume com o de uma vertente aterrada mais recentemente 

gerando um chorume mais biodegradável. A mesma suposição ocorre para a lagoa da vertente noro-

este (L2), cuja relação DBO/DQO foi de 0,08 em julho, quando ainda não existia a lagoa, e de apro-

ximadamente 0,8 em outubro e novembro de 2004, quando as coletas foram realizadas na lagoa. Em 

janeiro, a relação DBO/DQO das lagoas (amostra composta) caiu para 0,4, evidenciando o consumo 

da DBO por microorganismos dado pelo surgimento de “lodo verde” na lagoa L2. 

 

Pontos do entorno - A maioria dos resultados obtidos se enquadra na resolução CONAMA 357, 

águas classe 2, que estabelece valor máximo de 5mg L-1 para a DBO. Os valores mais altos para 

DBO encontrados em outubro no rio Iguaçu, no ponto M1 de 29mg L-1 e no ponto J2 de 25mg L-1, 

retratam o descarte de resíduos orgânicos. Também foi observado que nas amostragens realizadas 

anteriormente o nível de oxigênio dissolvido encontrado nas coletas de maio/01, janeiro e maio/04, 

apresentaram valores dentro dos padrões vigentes no CONAMA 357 para águas classe 2 (OD>5mg 

L-1). Somente nas amostragens de agosto/03 os valores de OD de 3,9 mg L-1 para o ponto M1 e de 
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3,4 mg L-1 para o J1, ficaram fora dos padrões. Os valores encontrados para o córrego em 2001 re-

fletem o aporte de percolado que ocorria antes das obras de remediação do vazadouro, como descri-

tos nos relatórios do DRM (DRM, 2001) e da USP/SC. Segundo esse último o ponto de coleta no 

córrego do sítio se trata de “amostra em escoamento superficial de percolado em propriedade rural 

contígua ao aterro”. Porém as amostragens posteriores indicaram valores de DBO e DQO dentro 

dos padrões admissíveis. Os valores de DQO determinados pela FIRJAN em janeiro de 2005 não 

foram analisados por revelarem valores diferenciados do histórico.  

 

Piezômetros - Os piezômetros PZ1 e PZ3 apresentam valores para DBO dentro dos padrões estabe-

lecidos para águas classe 2. O PZ2, junto ao sítio vizinho, se apresenta, nas coletas de outubro e no-

vembro, poluído, com valores de DBO e DQO podendo ser enquadrados até em valores de chorume 

de aterro consolidado. O que não ocorre na coleta de janeiro, coleta esta realizada em uma semana 

onde ocorreram chuvas fortes, que provavelmente diluíram o contaminante. As análises de DQO 

realizadas pela FIRJAN em janeiro também não foram discutidas, pois se apresentaram diferentes 

dos valores obtidos anteriormente. 

Cloretos 

Chorume - Os níveis encontrados estão dentro dos valores médios como apresentados pela Envi-

ronmental Protection Agency, EPA. 

 

Pontos do entorno - Os valores encontrados para os pontos do entorno, estão enquadrados no CO-

NAMA 357 para águas classe 2, cujo limite para cloreto é estabelecido em valores inferiores a 

250mg L-1. Os maiores valores encontrados foram na coleta de novembro de 2004, em que os pon-

tos P1 e o córrego apresentaram valores de 75mg L-1. 

 

Piezômetros - Nos valores encontrados para cloreto nos piezômetros somente o PZ2, próximo ao 

sítio, apresenta valores altos nas análises de outubro e novembro, comparados aos de chorume en-

contrados. Observa-se, entretanto que estes valores encontram-se abaixo do estabelecido pela Reso-

lução CONAMA 396/2008. Mais uma vez pode-se observar que o valor encontrado em janeiro é 

bem mais baixo, refletindo a diluição ocorrida pelas chuvas. Observa-se ainda, que exceto o PZ2, os 

demais piezômetros apresentaram valores inferiores aos valores encontrados para o poço P1, onde a 

média encontrada nas quatro investigações foi de 51mg L-1. 
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Nitrogênio Amoniacal 

Chorume - Observa-se que os valores encontrados em julho/04 na lagoa L1 e na vala sul encontram-

se em torno de 500mg/L. No entanto, todos os valores se encontram acima do valor estabelecido 

para lançamento pelo CONAMA, que é menor que 5mg L-1. Observa-se também um decréscimo 

dos valores de nitrogênio amoniacal com o tempo, o que pode ser explicado pela volatilização e 

biodegradação do composto. 

 

Pontos do entorno - Observa-se que os maiores valores foram encontrados no rio Iguaçu. 

 

Piezômetros - Observa-se que, como aconteceu com os parâmetros discutidos anteriormente, o PZ2, 

próximo ao sítio, apresenta valores compatíveis com o do chorume analisado nas amostras de outu-

bro e novembro de 2004. Porém na amostra de janeiro de 2005, estes valores sofrem uma queda 

devido, provavelmente às chuvas ocorridas na época. 

Alcalinidade 

Chorume - Como observado, o valor médio encontrado para o chorume foi de 1.852 mgL-1. 

 

Pontos do entorno - Observa-se que os maiores valores foram encontrados no ponto coletado no 

córrego, principalmente nas amostragens de julho e novembro de 2004, em que os valores foram de 

95 mg L-1 e 71mg L-1, respectivamente. Todos os valores observados encontram-se bem abaixo da-

queles encontrados para o chorume, não existido aparentemente relação entre eles. 

 

Piezômetros - Apenas o PZ2  junto ao sítio apresenta contaminação significativa, podendo ser com-

parado com os valores encontrados para a alcalinidade do chorume. Os valores encontrados foram 

de 1.271mg L-1 em outubro, e 944mg L-1 em novembro de 2004. Os dois outros piezômetros obtive-

ram valores em outubro de 236 mg L-1 e 135 mg L-1, para o PZ1 e PZ3 respectivamente, e para a 

campanha de novembro, valores de 188mg L-1 para o PZ1 e 60mg L-1 para o PZ3. Apesar desses 

piezômetros terem apresentado valores bem mais altos quando comparados aos pontos do entorno 

(incluído-se as águas superficiais e as subterrâneas), não se pode fazer nenhuma suposição quanto a 

possível contaminação pelo chorume, visto que este apresenta valores de alcalinidade bem maiores. 
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Outros parâmetros relevantes 

A condutividade elétrica se retrata na capacidade que uma solução possui de conduzir eletri-

cidade, ou seja, é a presença de íons solúveis em uma solução. 

A condutividade está relacionada com dois outros parâmetros analisados nesta pesquisa: os 

cloretos, que são íons solúveis e, portanto aumentam a condutividade; e os sólidos totais dissolvidos 

(STD), que também retratam a condutividade sob forma de íons dissolvidos. 

O chorume apresentou média para condutividade de 6.133 µS cm-1 e para STD um valor mé-

dio de 4.501 mg L-1. Estes valores estão próximos aos valores encontrados normalmente em aterros 

sanitários. 

Quanto aos pontos no entorno, somente o córrego, analisado em maio de 2001 para SDT, se 

apresentava poluído (SDT = 4.296 mg L-1), com valor próximo a média do chorume. Este ponto não 

foi analisado nesta época quanto à condutividade. 

Dos piezômetros, somente o PZ2 apresenta grande poluição, seguindo o mesmo comporta-

mento apresentado nos demais parâmetros. Seus valores chegam a apresentar condutividade de 

5.210µS cm-1 em outubro/04 e 4.530µS cm-1 em novembro/04. Os valores de SDT para este poço 

foram estabelecidos em 2.272 mg L-1 em outubro, e 3.286 mg L-1 em novembro. Em janeiro o valor 

estabelecido para SDT é de 195mg L-1, confirmando, portanto o mesmo comportamento já relatado. 

Para os outros piezômetros, somente as análises de outubro de 2004 ultrapassaram o normati-

zado para SDT em águas classe 2 (< 500mg L-1), obtendo valores de 528mg L-1 no PZ1 e 514mg L-1 

no PZ3. 

Análise em termos globais 

Chorume 

Os resultados das análises realizadas apresentaram um chorume bastante característico. Ob-

serva-se no geral, uma melhora nos parâmetros do chorume (comparados com a Resolução CO-

NAMA 357) com o decorrer do tempo. Portanto pode-se concluir que as lagoas de acumulação aca-

bam por proporcionar algum tipo de tratamento ao chorume. 

Com os resultados das análises realizadas foi possível caracterizar o contaminante (chorume). 

Os valores médios são apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6. Valores médios encontrados para o chorume. 
Parâmetros Número total de amostragens Valores Médios (mg L-1)* 

pH 9 8,3 
DBO 9 566 

DQO 8 (a amostragem de 2001 não foi 
computada) 1.250 

Cloreto 8 1.093 
Nitrogênio amoniacal 8 254 
Alcalinidade 7 1.853 
Condutividade 8 6.134 
SDT 9 4.501 

(*) exceto pH que não tem unidade. 

Águas superficiais 

Quanto ao rio Iguaçu, não se observou nos pontos analisados, contaminação causada pelo 

chorume proveniente do antigo lixão. A qualidade de suas águas apresenta inclusive, valores melho-

res do que quando analisada pela FEEMA em 1984. Entretanto, é importante ressaltar que o rio I-

guaçu não foi analisado em um ponto realmente a jusante do aterro. Esse ponto estaria locado após 

a confluência do canal das Flechas, que recebe a drenagem proveniente do córrego do sítio vizinho 

ao vazadouro. 

Apesar do rio Iguaçu não estar aparentemente contaminado pelo chorume, a sua localização 

se constitui em risco potencial, visto que este chega a distar somente 50m do vazadouro em alguns 

trechos. Como se trata de uma região com balanço hídrico positivo deve-se atentar para que o cho-

rume não aporte, por transbordo, nas águas superficiais. 

As campanhas realizadas em 2001 no córrego localizado no sítio vizinho indicaram, como 

constam no relatório do Departamento de Recursos Minerais (DRM, 2001) e da USP/SC, que se 

tratava de chorume. Observa-se, contudo, uma melhora na qualidade de suas águas nas campanhas 

realizadas posteriormente, podendo-se até enquadrá-lo nos padrões do CONAMA, águas classe 2.  

Tal fato depreende-se do resultado das obras realizadas para remediação do vazadouro, como 

a terraplanagem e o sistema de drenagem de percolado, que conseguiram evitar que o chorume atin-

gisse o córrego. Porém, já na última campanha realizada em janeiro, observou-se o carreamento dos 

taludes e o escoamento do chorume novamente no sentido do córrego, comprometendo a melhora 

anteriormente alcançada. 

Águas subterrâneas 

Quanto aos pontos analisados para as águas subterrâneas, englobando-se os piezômetros insta-

lados na área do aterro bem como os poços freáticos situados no sítio vizinho, observa-se que so-
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mente o piezômetro da vertente sudeste – PZ2, junto ao sítio, apresentou poluição significativa, in-

dicando uma fonte pontual de poluição. 

Conclui-se que esta contaminação pode ter ocorrido por transbordo do chorume, como obser-

vado na campanha realizada em 2005, visto que o lençol freático no ponto em questão se apresenta 

mais alto, chegando mesmo a aflorar. 

Outra hipótese da contaminação é de que a mesma poderia ser decorrente da percolação do 

chorume através do solo chegando a atingir o lençol freático da região. 

Apesar do coeficiente de permeabilidade do solo apresentar valores da ordem de 10-6 cm s-1, 

nesse ponto a camada de solo é pouco espessa, fato constatado nas campanhas de campo, estando os 

resíduos dispostos mais próximos do lençol freático, permitindo assim que o chorume o tenha atin-

gido. 

O sentido do fluxo do lençol freático vem a confirmar esta hipótese. Como relatado, o fluxo 

ocorre no sentido sul/sudeste, na direção do PZ2, onde foi detectada a contaminação.  

A não ocorrência de contaminação significante para o PZ3 pode ser explicada devido à grande 

espessura de solo presente no entorno deste piezômetro, desta forma o chorume ainda não percolou 

a ponto de atingir o lençol. 

O PZ1 e os poços situados no sítio adjacente P1 e P2, também não apresentam contaminação 

aparente por chorume, pois uma vez atingido o lençol, os contaminantes estariam fluindo em outra 

direção. 

CONCLUSÕES 

Quanto à qualidade da água do rio Iguaçu, esta apresenta valores melhores do que quando 

analisada pela FEEMA em 1984, não refletindo, nos pontos avaliados, aparente contaminação cau-

sada pelo chorume proveniente do antigo lixão. Entretanto, é importante ressaltar que o rio Iguaçu 

não fora analisado em um ponto realmente a jusante do aterro. Este ponto estaria locado após a con-

fluência do canal das Flechas, canal este que recebe a drenagem proveniente do córrego do sítio 

vizinho ao lixão. 

Apesar do rio Iguaçu não estar sendo aparentemente contaminado pelo chorume nos pontos 

analisados, à sua localização se constitui em risco potencial, visto que este chega a distar somente 

50m do lixão em alguns trechos. Como se trata de uma região com balanço hídrico positivo deve-se 

atentar para que o chorume não aporte, por transbordo, as águas superficiais. 

As campanhas realizadas em 2001 no córrego indicaram, como constam no relatório do De-

partamento de Recursos Minerais (DRM, 2001) e da USP/SC, que se tratava de chorume. Observa-
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se, contudo, uma grande melhora na qualidade de suas águas nas campanhas realizadas posterior-

mente, podendo-se até enquadrá-lo nos padrões do CONAMA 357, águas classe 02. 

Isto se depreende do resultado das obras realizadas para remediação do lixão, como a terrapla-

nagem e o sistema de drenagem de chorume, que conseguiram evitar que o chorume atingisse o 

córrego. Porém, já na última campanha realizada em janeiro, observou-se o carreamento dos taludes 

e o escoamento do chorume novamente no sentido do córrego, o que compromete a melhora alcan-

çada. 

Sugere-se então, que as obras do sistema de drenagem superficial projetado sejam acabadas 

para que desta forma não haja erosão por encharcamento dos taludes, como ocorrido em janeiro de 

2005, ocasionando carreamento de materiais sólidos e chorume em direção do sítio vizinho, nem 

tampouco em quaisquer outras direções. 

Quanto aos poços analisados, englobando-se os poços de monitoramento instalados na área do 

aterro bem como os poços situados no sítio vizinho, observa-se que somente o poço da vertente 

sudeste – PM2, junto ao sítio, apresentou poluição significativa, indicando uma fonte pontual de 

poluição na gama de pontos analisados nesta pesquisa. 

Conclui-se que esta contaminação pode ocorrer por transbordo do chorume, como observado 

na campanha realizada em 2005, visto que o lençol freático no ponto em questão se apresenta mais 

alto, chegando até a aflorar. 

Outra hipótese da contaminação seria por percolação do chorume através do solo chegando a 

atingir o lençol freático da região. 

Apesar do coeficiente de permeabilidade do solo apresentar valores da ordem de 10-6 cm/s, 

neste ponto a espessura da camada de solo é bastante fina, fato constatado nas campanhas de cam-

po, estando os resíduos dispostos mais próximos do lençol freático, permitindo assim que o choru-

me o tenha atingido. 

O sentido do fluxo do lençol freático vem a confirmar esta hipótese. Como relatado, o fluxo 

ocorre no sentido sul/sudeste, na direção do poço PM2, onde fora detectada contaminação. 

Os poços situados no sítio adjacente P1 e P2, não apresentam contaminação aparente por cho-

rume, pois uma vez atingido o lençol, os contaminantes estariam fluindo em outra direção. 

O PM3, também não apresentou contaminação relevante, isto de explica devido a grande es-

pessura de solo presente no entorno deste poço, desta forma o chorume ainda não percolou a ponto 

de atingir o lençol, considerando-se ainda, o sentido do fluxo sul/sudeste. 

Outro fato relevante, observado na primeira visita ao Lixão da Marambaia em julho de 2004, 

foi a vegetação queimada no sentido sul/sudeste evidenciando a poluição por chorume neste senti-

do. 
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Destaca-se finalmente a importância da confecção de um Plano de Monitoramento, para que 

pontos importantes em um diagnóstico de contaminação não sejam suprimidos, como o ocorrido 

com o ponto à jusante do antigo vazadouro no rio Iguaçu. 

Na confecção de um Plano de Monitoramento Hídrico, além do conhecimento hidrogeológico 

da região do entorno, se faz pertinente o conhecimento das águas superficiais da bacia em que a 

área em estudo pertence, como se dá sua recarga de águas, seus afluentes e efluentes. 
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