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RESUMO --- A disposição final de resíduos sólidos urbanos em áreas inadequadas, como lixões, 

representa um grande risco para a qualidade ambiental e para a saúde pública. Dessa maneira, o 

presente trabalho objetivouavaliar a qualidade da água superficial do entorno do lixão de Ponte 

Nova – MG. Foram avaliados três pontos no Córrego Sombrio, à jusante do depósito, uma nascente 

à montante e a lagoa de estabilização do lixão. Os seguintes parâmetros foram avaliados: demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), oxigênio dissolvido (OD), 

condutividade elétrica (CE), pH, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, sulfato, sulfeto, fósforo total, 

cloreto, sólidos totais dissolvidos, e Echerichia coli (E. coli). As análises indicaram que a nascente 

possui a maior concentração de matéria orgânica (DBO de 9 mg L
-1

 de O2 e DQO de 39,62 mg L
-1

 

de O2) e deE. coli (3,68x10
3 

NMP 100 mL
-1

). O ponto do córrego mais próximo ao lixão apresentou 

não conformidade com os limites da classe 2 da Resolução CONAMA 357/05 para DBO (8,0 mg L
-

1
 de O2) e Ptotal(0,51 mgL

-1
). Os demais pontos de monitoramento tiveram todos os parâmetros 

dentro dos limites da legislação. 

ABSTRACT --- The final deposition of municipal solid wastes in inadequate areas, like dumping 

sites, represents great risk for the environmental quality and for public health. The present work 

presents the result of an evaluation of the superficial water quality in the surround area of Ponte 

Nova – MG dumping site. The following parameters were analyzed: biochemical oxygen demand 

(BOD), chemical oxygen demand (COD), dissolved oxygen (DO), conductivity, pH, nitrite, nitrate, 

ammonia, sulfate, sulfide, total phosphorus, chloride, total dissolved solids, and Escherichia coli (E. 

coli). The results showed that the water spring located upstream the dump had the higher organic 

matter concentration (BOD of 9 mg L
-1

, COD of 39,62 mg L
-1

 and E. coli of 3,68x10
3 

NMP 100 

mL
-1

. The first point downstream the dump exceeded the limits concentrations recommended by 

CONAMA Resolution 357/2005 for BOD (8,0 mg L
-1

) and for total phosphorus (0,51 mg L
-1

). All 

the others assessed points showed conformity with the legislation. 

 

Palavras – chaves:Impacto ambiental, lixão, água superficial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das populações, juntamente com a mudança de hábitos de consumo faz com 

que a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) seja cada vez maior. A disposição final desses 

resíduos é um dos principais aspectos sanitários dos centros urbanos, e um problema de difícil 

solução. O principal destino dos RSU ainda têm sido a disposição em aterros sanitários, aterros 

controlados e nos chamados lixões (MEDEIROS et al, 2008). 

As prefeituras, principais responsáveis por este serviço no Brasil, enfrentam grandes desafios 

para realizar a disposição final de forma segura, uma vez que áreas adequadas e a distâncias viáveis 

são, muitas vezes, escassas (MUCELIN & BELLINI, 2008). Dessa maneira, áreas sem nenhuma 

avaliação preliminar criteriosa têm sido adotadas como solução (SISINNO & MOREIRA, 1996). 

Dentre as técnicas de disposição de RSU no solo, o lixão é a mais prejudicial ao homem e ao 

meio ambiente (BELI, 2005).No ano de 2010, 18,1% dos RSU coletados no Brasil foram dispostos 

em lixões. Houve uma pequena evolução percentual em relação ao ano de 2009,no entanto, a 

quantidade de RSU destinada a lixões teve um aumento de 332 toneladas por dia no período 

considerado(ABRELPE, 2010). 

Devido ao reconhecido potencial poluidor e ao crescente volume gerado diariamente, os 

impactos ambientais causados pela disposição de RSU passaram a ser motivo de estudos em 

diversos locais do Brasil (SISINNO & MOREIRA, 1996; MEDEIROS et al, 2008; SANTOS et al, 

2008;). Esses estudos têm indicado que os impactos ambientais mais frequentes são poluição do ar, 

do solo e de águas superficiais e subterrâneas, além da proliferação de vetores de várias doenças. 

Neste contexto, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar o impacto do lixão de Ponte 

Nova – MG sobre a qualidade da água superficial da sua área de influência. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Caracterização da área de estudo 

O estudo foi realizado na área do depósito de RSU do município de Ponte Nova – MG e no 

seu entorno. Ponte Nova se localiza na região da Zona da Mata mineira, na porção sudeste do 

Estado de Minas Gerais. Dista 265 km de Belo Horizonte, a capital do Estado. Pertence à bacia 

hidrográfica do Rio Doce e os principais cursos d’água da cidade são o ribeirão do Canadá e o rio 

Piranga (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 1999). 

O município apresenta temperaturas médias anuais mínimas de 14,8 
o
C e máximas de 26,4 

o
C. 

O índice pluviométrico anual é de 1221,4 mm (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 1999). 
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O lixão se localiza a seis quilômetros do centro de Ponte Nova - MG, tem sete hectares de 

área e recebe os resíduos da cidade há aproximadamente vinte e cinco anos, sendo que atualmente 

são dispostostrinta e cinco toneladas diariamente. Os tipos de resíduos recebidos são domiciliar, 

comercial e público.  

O sistema de drenagem de água pluvial da área é composto pela topografia natural do terreno 

e por meia-canas de concreto. O depósito possui drenos de gases e de chorume, mas ambos se 

encontram em situação de conservação efuncionamentoprecários. Possui também uma lagoa 

anaeróbia para tratamento biológico do chorume, mas a mesmatambémse encontra em situação 

precária de funcionamento e não está recebendo o percolado. 

O depósito está localizado a menos de 200 metros do curso d’água mais próximo, o córrego 

Sombrio, usado principalmente para dessedentação de animais e recreação, sendo que a 

aproximadamente 1,5 quilômetro à jusante do depósito existe um estabelecimento de Pesque e 

Pague abastecido com a sua água. 

2.2. Pontos de monitoramento da água superficial 

Foram realizadas amostragens da água da lagoade estabilização e da água superficial em quatro 

pontos do córrego Sombriolocalizado próximo ao depósito de RSU de Ponte Nova (Figura 1). 

O ponto 1 localiza-se em uma nascente, à montante do lixão, o ponto 2 corresponde à lagoa de 

estabilização do lixão, o ponto 3 localiza-se no córrego Sombrio a jusante de um pequeno dique de 

acumulação de água, logo à jusante do lixão, e os pontos 4 e o 5 se localizam também no córrego 

Sombrio, a 0,8 e 1,1 km do lixão, respectivamente. As coordenadas dos pontos foram obtidas com 

auxílio de aparelho de GPS, e são, respectivamente (715.336, 7.742.818), (715.471, 7.742.827), 

(715.366, 7.742.716), (716.183, 7.742.827), (716.824, 7.742.989), no sistema deprojeção UTM, 

DATUM SIRGAS 2000. 

Vale ressaltar que os pontos 1, 3, 4 e 5 apresentam livre acesso à bovinos e equinos de criações 

locais. O ponto 5 corresponde à secção do córrego imediatamente anterior aos tanques de criação de 

peixes do Pesque e Pague. 
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Figura 1 - Localização dos pontos de amostragem. 

2.3. Amostragem 

A campanha de amostragem foi realizada no dia 16 de outubro de 2010, no período da manhã, 

entre 8 e 11 horas. Foi realizada amostragem simples da água superficial, com metodologia baseada 

no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, WEF, AWWA, 2005), 

além disso, as amostras foram coletadas em duplicata. As análises físico-químicas realizadas foram: 

pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos totais (SDT) , oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), fósforo total, 

nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, cloreto e sulfato. Foi realizada também a análise de 

Escherichia coli (E. coli). 

Todo o procedimento de descontaminação de frascos e coleta das amostras foi desenvolvido 

com base nas recomendações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, WEF, AWWA, 2005). A amostragem de água para análise de E. coli foi realizada em 

frascos de vidro de 100 mL previamente esterilizados em laboratório. As amostras para análise de 

fósforo foram coletadas em frascos de vidro de 1000 mL, enquanto as coletas para as demais 

análises foram realizadas em frascos de polietileno de 1000 mL, todos lavados previamente em 

solução ácida (HCl 1:1) e enxaguados com água deionizada. 
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Após a coleta as amostras foram transportadas para o laboratório em caixas térmicas com 

gelo. Em seguida foram preservadas a temperatura de 4
o
C.  

2.4. Análises  

Nos cinco pontos de amostragem foi determinado in situ, na água, o pH, a condutividade 

elétrica e a temperatura. Estes foram determinados utilizando-se o phmêtro Oakton modelo WD 

35630-69, calibrado previamente com solução padrão de calibração própria do medidor, seguindo 

orientações contidas no manual do equipamento. Determinou-se também o oxigênio dissolvido 

(OD) na água, em todos os pontos, utilizando um oxímetro Hanna HI 9146, previamente calibrado. 

As análises realizadas na água e no chorume foram: bioquímica de oxigênio (DBO), demanda 

química de oxigênio (DQO), pH, nitrito (NO2
-
), nitrato (NO3

-
), nitrogênio amoniacal (NH3), sulfato 

(SO4
2-

), sulfeto (S
2-

), fósforo total (Ptotal), cloreto (Cl
-
), sólidos totais dissolvidos (STD), e 

Echerichia coli (E. coli).Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Controle de Controle 

de Qualidade da Água da Divisão de Água e Esgoto da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Todas as análises foram baseadas nas recomendações do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, WEF, AWWA, 1998), e os resultados comparados 

com valores máximos estabelecidos para corpos de água classe 2 pela Resolução Nº. 357/05 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 2005). Todos os reagentes 

utilizados nas análises foram de grau analítico PA. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos nas análises realizadas nas amostras de água. 

Tabela 1 – Resultados obtidos nas análises realizadas na água. 

Parâmetro Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

OD (mg L
-1

) 1,90 6,81 4,43  3,19 4,20 

T (
o
C) 22,3 25,1  24,2  20,2 21,5 

CE (µS cm
-1

) 81,4 2.630  228  261 175,8 

pH 5,56 8,46  6,77  6,18 5,9 

DBO (mg L
-1

) 9,1 ± 3,2 9,0 ± 0,4 8,0 ± 0,1 0,1 ± 0,2 0,9 ± 0,5 

DQO (mg L
-1

) 39,62 ±2,69 346,00 ± 14,14 23,05 ±0,00 32,24 ± 1,68 35,81 ± 0,67 

NO2
- 
(mg L

-1
) 0,03 ± 0,02 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,01 <LD <LD 

NO3
- 
(mg L

-1
) 3,50 ± 1,13 1,65 ± 0,21 6,25 ± 0,35 2,20 ± 0,57 1,15 ± 0,78 

NH3 (mg L
-1

) 1,29 ± 0,11 0,53 ± 0,31 2,22 ± 0,02 <LD <LD 

Ptotal(mg L
-1

) 0,29 ± 0,07 0,19 ± 0,01 0,51 ± 0,05 0,07 ± 0,02 0,05 ±0,00 

SO4
2- 

(mg L
-1

) 8 ± 4 80 ± 4 12 ± 1 11 ± 4 7 ± 2 

S
2-

 (mg L
-1

) <LD <LD <LD <LD <LD 

STD (mg L
-1

) 24,5 ± 30,4 1.472,5 ± 27,6 96,0 ± 9,9 192,5 ± 31,8 180,5 ± 0,7 

Cl
- 
(mg L

-1
) 9,5 ± 4,7 678,3 ± 16,4 47,9 ± 6,6 70,5 ± 10,9 139,0 ± 56,8 

E. coli 

(NMP 100mL
-1

) 
3,68x10

3
 ±0 

6,35 x 10
2
 ± 

162,6 
1,35 x 10

3
 ± 0 9,85 x 10

0
 ± 5,0 2,08 x 10

1
± 12,3 

Média de duas repetições ± desvio padrão. 

LD – limite de detecção do método usado. 
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Os pontos 1 e 3 apresentaram DBO de 9,1 e 8,0 mg L
-1

 de O2, respectivamente, ambos 

superiores ao limite de 5 mg L
-1

 de O2 estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. Já nos 

pontos 4 e 5 foram observadas DBO dentro do limite.  

De acordo com Chapman & Kimstach (1996), a concentração de DQO observada em águas 

superficiais não poluídas é de 20 mg L
-1

de O2ou menos. Tomando-se o valor de 20 mg L
-1 

de O2 

como referência, todos os pontos do córrego apresentaram valores elevados de DQO. No entanto, 

outros estudos que avaliaram o impacto de depósitos de RSU sobre corpos d’água encontraram 

valores mais elevados desses parâmetros. 

Santos et al (2008) avaliaram a qualidade da água superficial, durante um ano, em três 

represas e em três pontos de um ribeirão, localizados nas proximidades do Aterro Sanitário de 

Cuiabá. Nesse estudo foram observadas concentrações de DBO variando de 1 a 63 mg L
-1 

de O2, e 

de DQO variando de 3 a 199 mg L
-1 

de O2 nas represas, sendo que os valores mais elevados 

ocorreram na represa mais próxima, que distava 10 metros de uma das células do aterro. No 

ribeirão, a concentração de DBO variou de 1 a 155 mg L
-1 

de O2, e de DQO variou de 3 a 291 mg L
-

1
 de O2, os maiores valores corresponderam ao ponto mais próximo ao local de lançamento de 

efluentes tratados do aterro. Da mesma forma, e com maior magnitude, Sisinno & Moreira (1996) 

encontraram DBO de 2.800 mg O2 L
-1 

e DQO de 5.200 mg L
-1 

de O2, no córrego Mata-Paca, 

localizado na área de influência de um aterro controlado em Niterói – RJ. Por outro lado, Medeiros 

et al (2008) avaliaram a qualidade da água de um córrego próximo ao lixão do município de 

Vargem Grande do Sul – SP. Estes autores verificaram DQO de 12 mg L
-1 

de O2 , sendo que, essa 

mesma concentração foi encontrada na nascente a montante do depósito, indicando que o córrego 

não estava sendo impactado com matéria orgânica pelo lixão. 

Nenhum dos pontos de amostragem no Córrego Sombrio atingiu o limite de 5 mg L
-1

 de OD 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. Nos pontos 1 e 3 isso pode ter ocorrido devido à 

quantidade de matéria orgânica, medida pela DBO. Já Medeiros et al (2008), também constaram 

baixa concentração de OD no corpo d’água avaliado, 4 mg L
-1

. Já Santos et al (2008) verificaram 

concentrações de OD superiores a 5 mg L
-1

em todas as datas e em todos os pontos de amostragem. 

Com relação ao pH da água nos pontos amostrados, foi verificado nos pontos 1 e 5 valores 

inferiores ao limite da Resolução CONAMA 357/05. Ocorreu o aumento do pH no ponto 2 e 

redução daí em diante ao longo do córrego. Santos et al (2008)também observaram um aumento do 

pH no ribeirão por eles avaliado de 7,7 para 8,4 após o ponto de lançamento do efluente tratado. 

Santana & Barroncas (2007), estudando a área influenciada pelo aterro sanitário de Manaus – AM, 

também verificaram elevação do pH das águas nas áreas que estavam sob influência do aterro 

sanitário. 
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Nos pontos 1 e 3 foi observada a presença de E. coli em quantidade superior ao limite de 

1.000 NMP 100 mL
-1

 estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. No trabalho realizado por 

Santos et al (2008) foi observada, em todos os pontos de monitoramento no ribeirão, a presença de 

E. coli, apresentando maiores populações no período chuvoso, chegando a atingir 10
5
 NMP 100 

mL
-1

 no ponto do ribeirão que se localiza mais próximo ao recebimento de efluente tratado do 

aterro. Já no período de seca os autores verificaram menor presença de E. coli neste ponto, 1,6 x 10 

NMP 100 mL
-1

. 

Foi verificada concentração de fósforo total superior ao limite de 0,5 mg L
-1

, preconizado pela 

Resolução CONAMA 357/05, apenas no ponto 3. Santos et al (2008) observaram baixas 

concentrações de fósforo nos pontos amostrados, sendo 0,005 mg L
-1

 a maior delas. 

Nenhum dos pontos amostrados do córrego ultrapassou os limites da Resolução CONAMA 

357/05 para NO2
-
, NO3

-
 e NH3. Santos et al (2008) verificaram concentrações elevadas de nitrato no 

ponto logo após o lançamento de efluente, sendo 14 mg L
-1

 a maior; já no ponto de monitoramento 

a montante, as concentrações foram de 0,005 mg L
-1

, nas duas avaliações realizadas, o que 

comprova que o efluente do aterro estava causando esse aporte na água. Medeiros et al (2008) 

encontraram baixas concentrações de nitrato e nitrogênio amoniacal na água do córrego estudado, 

0,6 mg L
-1

  e 0,5 mg L
-1

  respectivamente. 

Todos os pontos de monitoramento no Córrego Sombrio apresentaram baixas concentrações 

de SO4
2-

, todas muito inferiores ao limite de 250 mg L
-1

 estabelecido como concentração limite para 

corpos d’água de classe 2 da Resolução CONAMA 357/05. Não foi detectada a presença de sulfetos 

em nenhum dos pontos de monitoramento. Sisinno & Moreira (1996) não detectam a presença de 

sulfato nas amostras analisadas, e acreditam que isso possa indicar uma condição redutora do 

ambiente. No caso do presente estudo, o ambiente certamente era oxidante, pela presença de sulfato 

e ausência de sulfetos. 

Não foi observado em nenhum dos pontos de amostragem do Córrego Sombrio concentrações 

de STD superiores a 500 mg L
-1

, limite preconizado pela Resolução CONAMA 357/05. Santos et al 

(2008) realizaram também determinações de STD e encontraram concentrações variando de 36 a 

1029 mg L
-1

, a maior correspondendo ao ponto mais próximo ao lançamento de efluente do aterro 

avaliado. 

Foram verificadas concentrações baixas do ânion cloreto em todos os pontos de amostragem 

do córrego, sendo que, todas estiveram muito inferiores ao limite de 250 mg L
-1

 estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05. 

As concentrações dos diversos parâmetros observadas na lagoa de estabilização comprovam 

que certamente não está ocorrendo aporte significativo de chorume na mesma. Foi verificada 

concentração de N-NH3 de 0,53 mg L
-1

 no ponto 2, valor muito inferior ao encontrado por outros 
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autores em percolado de lixo. Analisando o chorume do lixão de Vargem Grande do Sul – SP, 

Medeiros et al (2008) encontraram concentração de N-NH3 de 230 mg L
-1

. Já Brito-Pelegrini et al 

(2007) encontraram concentrações superiores no chorume do aterro sanitário da cidade Limeira – 

SP, com valores variando de 425 a 460 mg L
-1

. Foram observadas concentrações de N-NO2
- 
de 0,01 

mg L
-1

, também bastante inferiores às concentrações encontradas por Brito-Pelegrini et al (2007), 

que variaram  0,1 a 0,8 mg L
-1

. A concentração de N-NO3
- 
de 1,65 mg L

-1
, foi superior à encontrada 

por outros autores. Medeiros et al (2008) encontraram concentração de N-NO3
- 
de 0,5 mg L

-1
, que 

se encontra dentro da faixa de concentração de 0,25 a 1,1 mg L
-1 

encontrada por  Brito-Pelegrini et 

al (2007).  

Foi verificada DBO de 9,0 mg L
-1 

e DQO de 346,00 mg L
-1 

no ponto 2, concentrações muito 

inferiores às encontradas em estudos semelhantes. Sisinno & Moreira (1996) caracterizaram o 

percolado do aterro controlado do Morro do Céu em Niterói-RJ e encontraram valores de DBO de 

4.000 mg L
-1

 e DQO de 11.500 mg L
-1

. Medeiros et al (2008) também encontraram elevada 

concentração de DQO, 12.900 mg L
-1

. Já Pacheco & Peralta-Zamora (2004), avaliando a 

composição físico-química do chorume do aterro de Cachimba, na região metropolitana de Curitiba 

– PR, verificaram DQO de 4.500 mg L
-1

. 

O pH observado no ponto 2 foi 8,46, demonstrando caráter alcalino da água, o que poderia 

indicar a presença de percolado na lagoa de estabilização. Brito-Pelegrini et al (2007) também 

observaram uma tendência alcalina do percolado, com valores variando de 7,1 à 7,9. Da mesma 

forma Pacheco & Peralta-Zamora (2004) verificaram pH de 8,5 no chorume avaliado e Sisinno & 

Moreira (1996) pH 8,0. Valores de pH alcalino no chorume estão associados à terceira fase da 

decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente nos RSU, em que ácidos orgânicos são 

convertidos a metano, dióxido de carbono e água, ocorrendo elevação do pH do meio. Indica 

também, que o RSU está em estado avançado de decomposição, pois esta é a última fase do 

processo de decomposição anaeróbia (CHRISTENSEN et al, 2001).  

A concentração de cloreto no ponto 2 foi de 678,3 mg L
-1

,  bastante superior aos valores 

encontrados por Pacheco & Peralta-Zamora (2004), que encontraram concentração de cloreto de 

270,8 mg L
-1

, e Sisinno & Moreira (1996), que observaram concentração bem inferior, 42 mg L
-1

. 

Foi verificada condutividade elétrica de 2.630 µS cm
-1

 no ponto 2, valor muito inferior ao 

verificado por Brito-Pelegrini et al (2007), que observaram condutividade elétrica variando de 

12.000 a 14.000 µS cm
-1 

e, muito inferior ao encontrado por Sisinno & Moreira (1996), que foi de 

6,20 µS cm
-1

. 
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4. CONCLUSÃO 

O lixão não mostrou influência significativa sobre os parâmetros de qualidade da água analisados 

na data da análise. Possivelmente os contaminantes produzidos pelo lixão não estão atingindo o 

Córrego Sombrio, pois estão infiltrando no solo e a pluma de contaminantes está indo para outro 

local. Mais estudos devem ser realizados na área para maior compreensão da dinâmica ambiental da 

mesma. 
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