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CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR PROCESSOS 

INDUSTRIAIS: o caso do Condomínio Rural Vista Bela em Ceilândia - DF. 

Rafael Machado Mello1; Pablo Armando Serradourada Santos2 & Roger Henrique de Oliveira 

Souza3 

RESUMO - A crescente importância das águas subterrâneas no Distrito Federal recomenda atenção 
à proteção dos aqüíferos, sujeitos as contaminações variadas decorrentes das atividades praticadas 
na superfície. Em fevereiro do corrente ano, ocorreu lançamento in natura de esgotos e de efluentes 
industrial, por falhas na estrutura de tratamento de empresa charqueadora localizada no Condomínio 
Rural Vista Bela no DF. O efluente lançado é resultado do processo de lavagem, tratamento e 
embalagem de carnes para charque e carne de sol e extrapolou a capacidade natural do solo de 
atenuação da contaminação, trazendo comprometimento à qualidade do lençol freático e impedindo 
o abastecimento humano à população que é servida por meio de poços manuais (cisternas). 
Basicamente o produto utilizado no processamento tem o sal como elemento principal e o descarte é 
composto da soma dos elementos de produção agregados ao sangue da carne. Do ponto de vista 
ambiental, a contaminação gerada pode não ser muito significativa, por se tratar essencialmente de 
compostos orgânicos, mas ganhou grandes proporções, pois somou-se ao parâmetro ocupação 
urbana desordenada. 

ABSTRACT - The growing importance of groundwater in the Federal District recommends 
attention to the protection of aquifers, subject to contamination resulting from various activities 
conducted on the surface. In February of this year, was launched in natura sewage and industrial 
effluents, by failures in the structure of treatment for charqueadora company located in the Bela 
Vista Condominium Rural DF. The effluent released is a result of the washing, processing and 
packaging of meat and meat for charqui sun and extrapolated to the natural ability of soil to mitigate 
the contamination, causing impairment to the quality of groundwater and preventing the supply to 
the human population that is served through manuals wells (tanks). Basically the product is used in 
processing the salt and discard core and is composed of the sum of the elements of production 
clusters to the blood of the meat. From the environmental point of view, the contamination 
generated may not be very significant, because it is mainly of organic compounds. But major win, 
because somou to the chaotic urban occupation parameter. 

 

Palavras-chave: Águas subterrâneas, contaminação por atividade industrial. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Os impactos ambientais gerados pelas indústrias decorrem principalmente dos seus efluentes, 

resíduos sólidos e estoques de matérias-primas e produtos. O porte da indústria não é o fator mais 

significativo no potencial poluidor das águas do subsolo. De fato, as unidades com maior porte e 

melhor tecnologia costumam ser menos agressivas ao ambiente como é o caso da região sudeste do 

país onde se concentram grandes pólos industriais. 

No Distrito Federal, as atuais instalações caracterizam-se por ser de pequeno a médio porte. 

Não manuseiam nem geram produtos perigosos e lançam seus efluentes em rede de esgoto ou em 

drenagens superficiais após tratamento.  

Alguns efluentes industriais podem estar sendo lançados in natura nas drenagens ou em 

lagoas, atingindo os aqüíferos por infiltração direta. É o caso de frigoríficos, abatedouros e fábricas 

de refrigerantes ou água mineral (lavagem de vasilhame), dentre outros. Do ponto de vista 

ambiental, a contaminação gerada pode não ser muito significativa, mas certamente deve ser 

cadastrada, com vistas a mapear a sua distribuição e discriminar a carga contaminante potencial – 

sobretudo os compostos orgânicos e metais tóxicos presentes.  

Em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal situada a extremo oeste da capital, com 

população estimada de 400.000 habitantes sendo 5% localizadas em área rural, onde se 

desenvolvem atividades industriais de pequeno porte, ocorreu lançamento in natura de esgotos e de 

efluentes industrial, por falhas na estrutura de tratamento de empresa charqueadora, instalada 

próxima às residências, cujo efluente lançado é resultado do processo de lavagem, tratamento e 

embalagem de carnes para charque e carne de sol. Fator agravante é a ausência de saneamento 

básico naquela região onde os lotes não possuem regularização fundiária. 

  Na avaliação de Campos e Freitas-Silva (1998), o lançamento de efluentes somado ao 

parâmetro ocupação urbana irregular, produz efeitos potencialmente poluidores, caracterizados por 

fontes pontuais e fontes difusas. Considerou nove tipos de atividades potencialmente poluidoras das 

águas subterrâneas: postos de combustíveis; cemitérios; depósitos de lixo; poços; agricultura 

intensiva; ocupação urbana; garagens e oficinas; indústrias; e estações de tratamento de esgoto.  

No caso em tela, o efluente lançado é composto essencialmente por matéria orgânica 

degradável e sais cloretados. Também, constatou-se altas taxas de coliformes totais e fecais, 

decorrentes da proximidade entre poços e fossas sépticas das residências atingidas, agravadas em 

locais com condutividade hidráulica elevada. 

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – 

ADASA, entidade responsável pela gestão dos recursos hídricos no DF, recebeu a denúncia por 
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meio de sua Ouvidoria e empreendeu diversas diligências no local. Foi constatada de início a 

presença de líquido organolepticamente recriminado no poço manual (cisterna) da residência 

adjacente aos limites da referida charqueadora, similar às características do efluente encontrado na 

fase final de tratamento biológico da empresa. 

 A partir deste instante, a ADASA tomou medidas como a interdição do sistema de tratamento 

de efluentes por suspeita de ineficiência, lacração do poço residencial vizinho e notificação para o 

responsável legal da empresa.  

O presente estudo pretende apresentar a forma de planejamento e gestão dos recursos hídricos 

frente a um caso de contaminação de águas subterrâneas, adotado pela ADASA, por meio da 

avaliação dinâmica da pluma de contaminação e do comportamento dos agentes bacteriológicos no 

lençol freático ao longo do tempo.  

2 – A PROBLEMÁTICA DA CONTAMINAÇÃO DE AQUÍFEROS  

Conforme definido por Foster (1987), o risco de contaminação de um aqüífero é determinado 

pela interação dos seguintes fatores:  

- De um lado, a sua vulnerabilidade ou fragilidade intrínseca, ditada por atributos naturais, ou 

seja, por suas características físicas; 

- De outro lado, o tipo de ocupação e uso dos solos, com conseqüentes impactos diretos e 

indiretos na quantidade e qualidade da recarga. 

 A poluição de um aqüífero ocorre onde a carga de contaminantes é inadequadamente 

controlada e excede a capacidade natural de atenuação dos solos e estratos sobrejacentes. 

A ocupação geográfica de uma empresa cujo produto elaborado requer a utilização de 

elementos orgânicos, gerando elevado volume de efluente, numa área cuja fragilidade do solo é 

intrínseca, resulta num elevado risco de poluição, considerando que o sistema de tratamento 

demonstrou inadequação em suas estruturas. 

A empresa em questão enquadra-se na situação apresentada, pois é a única que está localizada 

neste Condomínio situado em região de chapada no Distrito Federal, responsável pelas recargas dos 

aqüíferos, sendo, portanto impróprio para ocupação humana, especialmente aquelas potencialmente 

poluidoras.  
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2.1 O caso da empresa charqueadora  

A indústria de alimentos que manipula carnes e produz produtos como carne de sol e charque 

gera efluentes com alta taxa de DBO e Cloretos não podendo ser despejados sem tratamento. O 

sistema deveria tratar 2m³ de efluente por dia com DBO superior a 2.300 mg/L, Cloretos a 50.000 

mg/L, Nitrogênio Amoniacal Total acima de 83 mg/L. O efluente lançado é o resultado do processo 

de lavagem, tratamento e embalagem de carnes. Basicamente o produto utilizado no processamento 

tem o sal como elemento principal e o descarte é composto da soma dos elementos de produção 

com o sangue da carne. 

Para tanto, a indústria implantou sistema secundário de tratamento biológico de efluente com 

decantadores, aeradores, “chicanes” composta por areia e brita, conforme figura abaixo. 

 
Figura 01 - Estrutura de tratamento de efluentes da empresa charqueadora. 

 O sistema apresentou falhas operacionais, pois o efluente gerado percolava alta carga de 

DBO (> 2.300 mg/L) na zona vadosa do solo e atingia o lençol freático localizado na região durante 

o período de chuva a 8 metros de profundidade. 
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Amplificando o fluxo de água no lençol freático, o bombeamento das cisternas da 

circunvizinhança atraiu as linhas de fluxo subterrânea causando a imediata degradação da qualidade 

da água dos poços, tornando-os impróprios à utilização.  

 
Figura 02 – Água contaminada da cisterna 03, localizada a 20m da empresa. 

 A pluma de contaminação atingiu até o momento 05 (cinco) casas situadas entre 50m 

e 200m da empresa, seguindo em direção perpendicular à nascente do córrego Capão do Brejo, 

afluente da sub-bacia do Rio Descoberto, Bacia Hidrográfica do Paranaíba, conforme figura 03. 

 

Tabela 01 – Parâmetros analisados no Condomínio Rural Vista Bela 
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Figura 03 – Imagem adaptada do Google Earth com indicação dos pontos de contaminação por sais(cloretos) 
 Com o intuito de controle, outras cisternas próximas foram observadas e não apresentaram a 

indicação da contaminação suspeita vinda da empresa charqueadora, apesar da proximidade com as 

cisternas contaminadas. 

 Isto indicou a possibilidade de uma linha principal de fluxo, onde os pontos localizados 

numa mesma cota ou à montante não apresentasse sinal de contaminação. Entretanto, como o 

empreendimento possuía abastecimento por poço tubular, a ADASA se preocupou em avaliar a 

possível contribuição do aqüífero poroso livre para o aqüífero fraturado imediatamente subjacente, 

plotando 07 (sete) pontos de controle (05 poços residenciais contaminados, 01 cisterna não afetada 

e 01 poço tubular não afetado). 
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Figura 04 – Imagem adaptada do Google Earth com localização da empresa e das residências atingidas  

 Partindo de tais pontos, iniciou-se a fase de acompanhamento e monitoramento, excluiu-se 

da contabilidade da contaminação a influência de contaminação difusa oriunda das fossas locais, 

pois pode-se observar que mesmo as não atingidas pelo efluente continham carga de DBO e 

Coliforme, porém em baixas quantidades não podendo relacionar com o efluente. 

 Com o auxílio da Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF - 

DIVAL/SES/GDF, foi analisada as captações de todos os condomínios da região que confirmou 

uma contaminação difusa provavelmente oriunda das fossas mal dimensionadas e localizadas muito 

próximas à captação. 

 Assim, em ação conjunta ADASA e SES passaram a orientar a população local para tratar a 

água das captações, interromper o uso para consumo humano das fontes suspeitas, esgotar as fossas, 

utilizar tratamento por clorador no interior das cisternas, e se possível, beber apenas água potável.  
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Figura - 05: Clorador. (fonte: www.ses.df.gov.br) 

 

3 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 
O DF é uma região do Planalto Central do Brasil que não apresenta grandes drenagens 

superficiais, porém muito importante por compor o divisor natural de três grandes bacias 

hidrográficas - o Rio Maranhão (afluente do Rio Tocantins), o Rio Preto (afluente do Rio São 

Francisco) e os rios São Bartolomeu e Descoberto (tributários da bacia do Rio Paraná).  

Esse alto regional tem para suas águas subterrâneas uma função estratégica, mantém as 

vazões dos cursos superficiais e abastecem os núcleos rurais, urbanos e condomínios situados fora 

do sistema integrado de abastecimento da concessionária local. 

O território da Região Administrativa de Ceilândia é dividido, conforme o macrozoneamento 

instituído pela Lei Complementar no 17/97, que aprovou o Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial do Distrito Federal - PDOT, e Lei Complementar no 314/2000, que aprovou o Plano 

Diretor Local da Região Administrativa de Ceilândia - PDL/RA IX. 
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Figura 06 - Mapa das Regiões Administrativas do Distrito Federal. 

A contaminação ocorreu no condomínio Vista Bela, localizado na área rural de Ceilândia, 

cidade satélite de Brasília – DF.  

3.1 Geologia 
 

O contexto geológico do Distrito Federal foi atualizado por Freitas-Silva & Campos (1998) 

que descreveu a representação das rochas que compõe a região por metassedimentos de baixo grau 

de metamorfismo. Na área em tela é encontrado o metarritmito argiloso R4, que comumente ocorre 

em áreas com latossolos argilosos em relevo suave ondulado e também em áreas com relevo 

movimentado cobertas por cambissolos, este metarritmito possui intercalações centimétricas 

regulares de quartzitos finos, metassiltitos argilosos e metargilitos. 

Sobrepostos ao R4 o solo da região é composto por manto de alteração das rochas, 

subjascentes que podem variar entre Latossolos Arenosos e Neossolos Quartzarênicos, Latossolo 

Argilosos, Plintossolos e Argissolos, Cambissolo e Neossolo Litólico. Na área do ocorrido o solo 

predominante é o Latossolo arenoso típico do P1. 

Quanto as características da água no sistema R4 pode-se inferir que geralmente são cloretadas 

(cálcica/magnesiana), bicarbonatadas e seu pH médio é de 5,5. A presença dos cátions Ca2+ e Mg2- 

e do ânion HCO3- se devem à participação de carbonato nas rochas argilosas, característica desse 

subsistema. Já a presença do Cl- se origina a partir das águas de infiltração. 
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3.2 Hidrografia 
 

A bacia hidrográfica do rio Descoberto localiza-se na porção oeste do Distrito Federal, sendo 

uma das mais povoadas, visto que aí se situam os núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, 

Brazlândia, parte da cidade de Samambaia, e parte das regiões administrativas do Recanto das Emas 

e do Gama. É responsável por drenar uma área de cerca de 796 km² dentro do Distrito Federal.  

 
Figura. 07: Mapa Hidrográfico do Distrito Federal (fonte: www.seduma.df.gov.br) 

A bacia apresenta cerca de 20% de sua área ocupada por núcleos urbanos, 48% por formação 

campestre, 19% por formação florestal e 3% por corpos d´água (Golder e Fahma, 2004). O rio 

Descoberto é o principal curso de água desta bacia, drenando o Distrito Federal no extremo oeste do 

território, dividindo o mesmo do Estado de Goiás. Entre outros cursos de água relevantes citam-se o 

ribeirão Melchior, que banha os núcleos urbanos de Taguatinga e Ceilândia, e apresenta graves 

problemas de qualidade das águas superficiais em virtude dos lançamentos de esgotos. Os esgotos 

provenientes destes núcleos urbanos já estão sendo tratados na ETE Melchior. 

Nessa mesma bacia foi criado o lago Descoberto, que possui área de 17 km² e uma capacidade 

de armazenamento de 120 milhões de m³, configurando-se como um dos principais mananciais 

produtores do Distrito Federal na atualidade, com capacidade estimada de suprimento de 5389 l/s e 

uma vazão média de água tratada em 2003 de 3801 l/s, abastecendo atualmente cerca de 68% da 
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população atendida do Distrito Federal (CAESB, 2003). Os objetivos iniciais da criação desse lago 

foram abastecer a cidade-satélite de Ceilândia e incrementar o abastecimento de Taguatinga e do 

Guará, também como dos núcleos industriais de Ceilândia e Brasília. A contaminação ocorreu na 

sub-bacia do ribeirão Capão do Brejo que é um tributário de primeira ordem do rio Descoberto. 

3.3 Hidrogeologia  
 

No Distrito Federal, onde a geologia é caracterizada por rochas metamórficas, recobertas por 

espessos solos, podem ser diferenciados três grandes grupos de aqüíferos, que correspondem à 

classificação maior dos reservatórios subterrâneos de água, Domínio Aqüífero Intergranular, 

Domínio Aqüífero Fraturado e Domínio Aqüífero Físsuro-Cárstico. A Tabela abaixo mostra a 

sinopse do quadro hidrogeológico do Distrito Federal. 

 
Tabela 02: Sistema Hidrogeológico do Distrito Federal 

DOMÍNIO SISTEMA SUBSISTEMA Vazão Média 
(m3/h) Litologia/Solo Predominante 

Freático 

Sistema P1 Deverão ser 
definidos com o 
detalhamento da 

cartografia 
hidrogeológica. 

< 0,8 Latossolos Arenosos e Neossolos 
Quartzarênicos. 

Sistema P2 
< 0,5 

Latossolo Argilosos. 

Sistema P3 Plintossolos e Argissolos. 

Sistema P4 < 0,3 Cambissolo e Neossolo Litólico. 

Fraturado 

Paranoá 

S/A 12,5 Metassiltitos. 

A 4,5 Ardósias. 

R3/Q3 12,0 Quartzitos e metarritmitos 
arenosos. 

R4 6,5 Metarritmitos argilosos. 

Canastra F 7,5 Filitos micáceos. 

Bambuí - 6,0 Siltitos e arcóseos. 

Araxá - 3,5 Mica xistos. 

Físsuro-
Cárstico 

Paranoá PPC 9,0 Metassiltitos e lentes de mármores. 

Canastra F/Q/M 33,0 Calcifilitos, quartzitos e mármores. 
 

Pelos resultados das análises de água de amostras coletadas em cisternas (domínio Poroso) e 

poços tubulares (domínio Fraturado) e de acordo com a localização do empreendimento, definiu-se 

que a pluma de contaminação está localizada no Domínio Poroso, Sistema P1. Este sistema se 

caracteriza por ser um Aqüífero intergranular contínuo, livre e de grande extensão lateral, possuir 

condutividade hidráulica média a moderada, ser aproveitado por poços escavados rasos (cisternas), 
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ter espessura de até 40 metros, composto por latossolos amarelos e vermelhos com textura média e 

ter muita importância hidrogeológica para o local. 

 
 
 

4- PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

Seguindo as modernas diretrizes da Lei Federal Nº 9.433, conhecida como a Lei das Águas, 

pretende-se remediar o problema da charqueadora utilizando um instrumento do setor de 

fiscalização da ADASA chamado Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, que envolverá a 

empresa, os usuários de água subterrânea da região que tiveram suas cisternas afetadas e a ADASA. 

Esta ferramenta presa o princípio da gestão participativa e descentralizada inovações da nova 

tendência para gestão de recursos hídricos. 

 
4.1-Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta - TAC 
 

No dia 24 de abril de 2009 foi assinado um Termo de Compromisso e Ajustamento de 

Conduta – TAC entre a ADASA (compromitente) e a charqueadora (compromissária) onde a 

empresa assumiu metas e compromissos sob pena de sanções previstas na Resolução ADASA nº 

163, de 19 de maio de 2006.  

Dentre os principais compromissos salientam-se:  

 Detecção e correção das falhas estruturais no sistema de tratamento de efluente da empresa 

ou desmanche da estrutura existente; 

 Esvaziar e desinfectar os reservatórios; 

 Revestir os reservatórios ou criar nova estrutura adequada para reservação do efluente e 

posterior coleta por meio de caminhão limpa-fossa; 

 Executar com o apoio técnico de entidade devidamente capacitada o estudo da área 

contaminada e ações de limpeza, desinfecção e descontaminação do lençol freático; 

 Promover o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas comprometidas; 

 Adquirir os materiais para desinfecção dos poços de acordo com as normas estabelecidas 

pela Agência de Vigilância Ambiental do Distrito Federal para os 05 (cinco) poços atingidos; 

 Abastecer com 20 litros de água potável por dia, durante a impossibilidade de uso das 

cisternas para consumo humano os usuários dos poços atingidos.   

Este foi o instrumento utilizado como solução, porém poderá ser aplicada pena(multa) com 

valores a partir de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso haja descumprimento das metas e 
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compromissos para o caso em tela. As ações propostas para a charqueadora objetiva a reversão do 

cenário de contaminação.  

 
 
 
 
4.2 Monitoramento 
 

O movimento das águas e o transporte de contaminantes desde a superfície até os aqüíferos 

podem ser bastante lentos, fazendo com que o impacto de um contaminante móvel e persistente 

demore anos ou mesmo décadas antes de se tornar aparente no suprimento de água, sobretudo 

quando esta é feita em poços profundos. 

No caso ocorrido o lançamento ocorreu diretamente no latossolo por efluente de caráter 

solúvel e degradável, contaminando o meio freático e sendo percebido nos poços manuais 

(cisternas) utilizados como fonte de abastecimento humano. 

Hirata et al. (1997) sintetizam os critérios e parâmetros que fundamentam a avaliação do risco 

de contaminação das águas subterrâneas. Como dito, esse risco resulta da interação da 

vulnerabilidade natural do aqüífero com a carga contaminante incidente no solo ou em 

subsuperfície. 

4.2.1 Análise das águas subterrâneas atingidas 

Foram executados serviços laboratoriais, compreendendo a coleta, transporte e análises físico-

químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas e efluente da empresa. 

As análises compreenderão o conjunto de parâmetros a serem verificados para cada amostra, 

conforme apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 3 – Parâmetros físico-químicos e bacteriológicos de água subterrânea e servida. 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EFLUENTE 

PARÂMETROS PARÂMETROS 

1 Alcalinidade Coliformes Fecais (E-Coli) e Coliformes Totais 

2 Cloreto DBO 

3 Coliformes Termotolerantes Coliformes Totais DQO 

4 Condutividade N-Kjeldahl 

5 Cor N-NH4 

6 DBO Óleos e graxas 

7 DQO pH 

8 Dureza Total P-Total 

9 Ferro total Sólidos Dissolvidos 
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10 Manganês Sólidos em Suspensão 

11 N-NH4 Sólidos Totais 

12 N-NO3 Turbidez 

13 pH - 

14 Sólidos Dissolvidos - 

15 Turbidez - 

 

Inicialmente foram coletas 14 (quatorze) amostras de águas originárias de cisternas e 

efluentes da empresa cujo resultado condenou a água de 05 (cinco) cisternas que vinham sendo 

utilizadas para o abastecimento humano. A cisterna mais próxima apresentou índices de DBO, 

Nitrato e Cloretos similares aos resultados obtidos da análise do efluente. As demais, também 

apresentaram índices acima do VMP estabelecido pela Portaria 518, de 25 de março de 2004 que 

estabelece o padrão de potabilidade da água para consumo humano. 

Considerando que não há casas à jusante dos cinco pontos atingidos e que o comportamento 

da pluma de contaminação não se alastrou para outras residências, o monitoramento prosseguirá 

pelos próximos 06 meses nos pontos contaminados, na nascente à jusante do empreendimento e no 

poço tubular da charqueadora que possui produção associada ao R4 para garantir que não houve 

contribuição para o aqüífero do fraturado.  

 
Figura 08 – Localização das cisternas contaminadas e da empresa 

 
5 – RESULTADOS PRELIMINARES 
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Os pontos de análise de contaminação inicialmente amostrados foram simplificados para 5 

pontos onde o monitoramento será continuado pelo prazo de 6 meses, podendo após os resultados 

finais serem ampliados ou encerrados em definitivo. A evolução inicial após duas amostragens é 

apresentada na tabela 3. 

 

 

 
Tabela 4: Evolução da contaminação nos pontos de coleta. 

 1° Coleta (11/03/2009) 2ª Coleta (09/04/2009) 

 

D
B

O
 (m

g/L) 

C
loreto( m

g/L) 

N
itrato (m

g/L) 

N
 A

 T (m
g/L) 

C
. Total (N

M
P/100 m

l) 

Term
o Tolerantes 

D
B

O
 (m

g/L) 

C
loreto (m

g/L) 

N
itrato (m

g/L) 

N
 A

 T (m
g/L) 

C
. Total (N

M
P/100 m

l) 

Term
o Tolerantes 

1ª 255 850 0,02 83,44 3,5 x 104 2,4 x 10³ 0,9 500 0,04 0 1,6 x 10³ ausente 

2ª 4,9 670 0,08 2,38 2,2 x 10² ausente - - - - - - 

3ª 1,9 10 0,13 0 5,4 x 10² ausente - - - - - - 

4ª 4,9 435 2,28 1,12 9,2 ausente - - - - - - 

5ª 1,8 115 0,06 0 ausente ausente 4,9 605 0,09 0 ausente ausente 

 

A tabela apresenta, mesmo que primariamente, resultado esperado, a redução da DBO, e 

Cloretos nos pontos mais próximos do foco de contaminação (1ª cisterna) e um aumento destes 

parâmetros nos pontos mais distantes para onde houve evolução da pluma. Outro ponto notável é a 

redução drástica nos valores de Nitrogênio Amoniacal Total e sua conversão parcial em Nitratos, 

que ampliou no mínimo 50% os resultados obtidos anteriormente. 

Quanto à análise bacteriológica, foi verificada a diminuição dos valores de Coliforme Total 

para a 1ª cisterna comprovando melhoria na qualidade da água por meio da biodegradação e a 

interrupção do lançamento. 

O valor de 2,28mg/L de Nitrato na 2ª cisterna, indica pela comparação de valores com o 

efluente uma contaminação mais antiga, muito provavelmente (devido a comparação com outras 

cisternas da região) oriunda de fossas da própria unidade ou vizinhas que não possuem sistema de 

esgotamento sanitário. 

“Da mesma forma, há forte associação entre drenagens que recebem efluentes sem tratamento 

e o risco de contaminação dos aqüíferos fraturados. Em função da predominância de latossolos com 
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elevada condutividade hidráulica (excessivamente drenados), há ampla predominância das áreas 

com risco alto.” (Campos, J. E. G; ET Al.) 

Por este motivo o corpo hídrico a jusante do empreendimento será monitorado para os 

mesmos parâmetros tentando configurar ou não a contaminação de água superficial oriunda da 

contribuição do aqüífero livre. 

 
6-CONCLUSÃO  

 
Como visto, a crescente importância das águas subterrâneas no Distrito Federal recomenda 

atenção à proteção dos aqüíferos, sujeitos as contaminações variadas decorrentes das atividades 

praticadas na superfície (Barros, 1987).  

Para tanto, a modelagem matemática da evolução dos fluxos subterrâneos e dimensionamento 

dos aqüíferos do DF, bem como a caracterização da qualidade da água subterrânea monitorada por 

meio de poços piezométricos e poços tubulares exclusivos para monitoramento quali-quantitativo 

servirá de base para elaboração de modelos confiáveis de caracterização de aqüíferos, evolução de 

plumas de contaminação e de remediação das mesmas. 

Esta caracterização aliada à outorga do uso de recursos hídricos emitida com base no balanço 

hídrico entre a quantidade explotada e a disponibilidade, servirá de sistema de alerta quantitativo e 

em caso de alteração dos dados monitorados alerta qualitativo. No caso supracitado se os usuários 

de água dos sistemas porosos e fraturados tivessem seus usos registrados e outorgados na ADASA, 

a constatação e a ação teriam ocorrido de forma mais rápida e eficaz, deixando a população segura 

da qualidade de água de abastecimento. 

A presença da concessionária de abastecimento e esgotamento sanitário é fundamental para a 

eliminação de fossas sépticas potencialmente causadoras de contaminação do lençol freático e 

atendimento com água potável nas residências. 

Além disso, o monitoramento deverá ser contínuo para que se assegure a proteção contra o 

risco de infecções de origem hídrica. Este procedimento deverá primordialmente ser realizado em 

parceria com órgãos públicos afetos ao problema, além do auxílio da população local para 

seguimento das instruções recomendadas pela Vigilância à Saúde bem como a utilização dos 

serviços de ouvidoria como meio de informar às autoridades competentes, em tempo hábil, 

possíveis infrações que vierem a ser cometidas. 

Quanto ao responsável pelo lançamento, a medida adotada pelo órgão regulador (assinatura 

do TAC) vem ao encontro da forma de gestão adotada pela ADASA que prima pela busca de 

adequação dos comportamentos em vez de aplicação de multas sem alcançar o retorno ambiental 
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desejado. Entretanto, tal medida não isenta o responsável de sanções previstas para o não 

cumprimento das metas estabelecidas. 

As ferramentas utilizadas para o caso em tela (denúncia, ouvidoria, fiscalização,coletas, 

monitoramento, cadastramento, outorga, TAC) não contribuiriam para o uso sustentável dos 

recursos hídricos se não houver a sensibilização da sociedade respondendo positivamente às 

campanhas educativas desenvolvidas na região.     
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