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RESUMO 

Países em desenvolvimento continuam enfrentando problemas ambientais e socioeconômicos com a 

disposição final de seus resíduos. Devido à grande disponibilidade de áreas e aos baixos custos de 

operação, existem milhares de lixões e aterros controlados espalhados pelo Brasil e pelo mundo, os 

quais oferecem riscos de danos ao meio ambiente e à saúde pública. Alguns desses depósitos já 

foram apontados como fontes poluidoras de rios e aquíferos, notícia que despertou o interesse da 

sociedade pelos casos de contaminação e ampliou o número de pesquisas sobre o tema. Entretanto, 

por ser uma preocupação relativamente recente, o conhecimento sobre os mecanismos envolvidos 

na lixiviação de poluentes da massa de resíduos, bem como a duração do processo de contaminação 

ambiental por estes depósitos, ainda não estão consolidados. O desenvolvimento de pesquisas em 

depósitos de resíduos resulta em informações que aperfeiçoariam a interpretação e o gerenciamento 

de um problema real. Assim, este trabalho teve como área de estudo o antigo lixão do município de 

São Carlos/SP, onde foi verificado se sua zona não-saturada apresenta quantidades expressivas de 

poluentes, os quais podem ser mobilizados a variações ambientais. 
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METODOLOGIA  

Para a obtenção de dados representativos foi construído um poço cacimba de 1,5m de 

diâmetro e 7m de profundidade, escavado manualmente dentro da massa de resíduos, para coleta 

individual de amostras (sem mistura), a cada 0,5m de profundidade no perfil avaliado. A escavação 

aconteceu em junho de 2010. Em cada horizonte, foram obtidas amostras de lixiviados antigos e de 

resíduos sólidos antigos.  

As amostras sólidas foram submetidas ao processo de lixiviação de resíduos, segundo a 

NRB 10005 (ABNT, 2004a), mas a grande quantidade de material particulado suspenso na amostra 

inviabilizava uma etapa importante do ensaio, a filtração. Logo, não foi possível completar os 

ensaios de lixiviação. Para obtenção dos dados sobre a qualidade dos resíduos sólidos antigos foi 

realizado o processo de solubilização de resíduos, segundo a NBR 10006 (ABNT, 2004b), e 

juntamente com as amostras brutas (não filtradas) de lixiviado antigo, os extratos da solubilização 

foram submetidos a análises físico-químicas, segundo os métodos de APHA (1998) e USEPA 

(2001).   

RESULTADOS  

 Foram encontradas quatro camadas de cobertura de solo e camadas de resíduos depositadas 

em quatro anos diferentes (1985, 1991, 1994 e 1995). A espessura das camadas não era regular, 

variando de 0,2m a 1,7m. Os resíduos da camada depositada em 1985 eram bastante 

desconfigurados, o contrário dos depositados em 1995. Foram encontrados rótulos de embalagens 

de alimentos (café e leite), revistas e jornais em bom estado de conservação, os quais orientaram a 

datação dos resíduos de cada camada. A cor da massa de resíduos e de lixiviados retirados escurecia 

em profundidade. O cheiro do material sólido e do material líquido era uniforme em todo o perfil, 

similar a cheiro de óleo queimado. 

 Através da avaliação dos resultados físico-químicos dos extratos de solubilização (Tabela 1) 

foi observado que a massa sólida do antigo lixão de São Carlos-SP possui baixo teor de compostos 

orgânicos e inorgânicos. Portanto, ou o período de 7 dias, estabelecido pela 10006 (ABNT, 2004b), 

não foi suficiente para mobilizar poluentes do material sólido para a água, ou fica demonstrado que 
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as concentrações de poluentes em resíduos antigos aterrados são insignificantes do ponto de vista 

ambiental. Por outro lado, os valores dos parâmetros físico-químicos das amostras brutas de 

lixiviado antigo (Tabela 1) apresentaram-se bastante elevados, principalmente no conteúdo de 

metais pesados, substâncias reconhecidamente poluidoras e que trazem riscos à saúde pública 

(LINDE et al., 2007). 

Tabela 1. Intervalo dos parâmetros físico-químicos encontrados em amostras de extratos de 

solubilização de resíduos sólidos antigos e em amostras brutas de lixiviados antigos armazenados 

no interior do lixão desativado de São Carlos-SP 

Parâmetro Unidade 
Extrato de 

solubilização 
Lixiviado antigo Parâmetro Unidade 

Extrato de 

solubilização 

Lixiviado 

antigo 

pH - 7,7 - 8,1 7,7 – 8,9 Potássio mg/l 213,1 - 235,1 227,7 - 801,0 

Alcalinidade 

total 
mg/l 2154,0 - 2252,0 2734,0 - 10352,0 Magnésio mg/l 38,8 - 39,3 28,9 - 707,0 

DBO mg/l 399,0 - 1333,0 2088,0 - 16004,0 Manganês mg/l 0,4 - 0,5 0,9 - 38,3 

DQO mg/l 756,0 - 1432,0 5260,0 - 47800,0 Alumínio mg/l 5,9 - 8,2 29,1 - 595,5 

Sulfato mg/l 0 0 Ferro mg/l 29,3 - 29,9 61,0 - 4668,0 

Fosfato mg/l 3,1 - 3,4 4,8 - 42,3 Zinco mg/l 0,6 - 1,4 6,0 - 65,1 

COT mg/l 86,2 - 961,0 894,0 - 2721,0 Cobre mg/l 0,1 0,5 - 8,2 

NTK (Kjeldahl) mg/l 317,4 - 329,6 463,9 - 2612,5 Cádmio mg/l 0 - 0,1 0,1 - 0,3 

N amoniacal mg/l 152,6 - 170,9 149,6 - 1.751,2 Chumbo mg/l 0,3 - 0,5 1,1 - 16,0 

Nitrito mg/l 5,0 3,4 - 18,5 Cromo mg/l 0,2 0,5 - 15,8 

Nitrato mg/l 0 0 Níquel mg/l 0,3 - 0,4 0,4 - 3,3 

Estrôncio mg/l 0,3 0,3 - 2,6 Prata mg/l 0 0 - 0,1 

Bário mg/l 0 0 - 9,4 Cobalto mg/l 0,1 0,1 - 1,2 

Cálcio mg/l 294,0 - 300,0 294,0 - 1605,0 Condutividade 

elétrica 
µS/cm 4,8 - 5,1 4,4 - 15,3 

Sódio mg/l 257,8 - 320,1 264,8 - 1118,1 

 Vale ressaltar que o lixiviado amostrado era um líquido denso armazenado no interior da 

massa de resíduos do lixão desativado, normalmente encontrado armazenado sobre barreiras físicas 

formadas por material plástico, que possui características e comportamento diferentes do lixiviado 

que percola pela massa de resíduos e sai do lixão até encontrar águas superficiais e/ou subterrâneas. 

CONCLUSÃO 

Após análise dos resultados, percebeu-se que a fração sólida que compõe o corpo do lixão 

não traz preocupação quanto aos poluentes, porém essa fração sólida é responsável por armazenar 

uma grande quantidade de lixiviado denso, com alto potencial poluidor, por ser composto por 

elevadas concentrações de poluentes. Portanto, apesar do antigo lixão de São Carlos-SP estar 

desativado há 16 anos, o mesmo ainda representa uma fonte potencial de poluentes, que traz riscos 

de impactos negativos ao meio ambiente e às pessoas. 
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