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RESUMO 

 

Este trabalho trata a problemática causada pela instalação do Aterro Sanitário de 

Palmas, Tocantins, situado na Bacia do Ribeirão São João. Em decorrência do 

crescimento desordenado da população no munícipio, foi superado o prognóstico da 

produção de resíduos.  Para tanto, foram analisados, a partir de documentos 

públicos, normas vigentes, legislações ambientais, teses e revistas inerente à 

temática abordada, a qualidade das águas subterrâneas sob a influência do Aterro, 

sendo essas águas a única fonte de abastecimento de parte da população rural. A 

partir desse cenário, foram analisados 3 pontos de monitoramento de águas 

subterrâneas nas dependências do Aterro, denominados P1, P2 e P3. Essas 

análises tópicas das amostras considerou os parâmetros de pH, temperatura, 

sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos voláteis, turbidez, alcalinidade, gás 

arsênio dissolvido no meio líquido, os cianetos, e os metais: bário, cádmio, chumbo, 

cobre, cromo, ferro, mercúrio e níquel.  Com a posse dos dados, constatou-se que 

tanto os parâmetros quanto a acomodação rejeitos estão corretos e adequados, 

transmitindo confiabilidade aos usuários de poços. 

 

 

 

Palavras-chave: Aterro Sanitário. Águas subterrâneas.  Abastecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
  

ABSTRACT 

 

This work deals with the problem caused by the installation of the Palmas Sanitary 

Landfill, Tocantins, situated in the São João Creek Basin. As a result of the 

inordinate growth of the city population, the prognosis of the waste production was 

surpassed. For that purpose, there were analysed, from public documents, current 

regulations, environmental legislation, theses and periodicals pertaining the tackled 

issue, the quality of the underground Waters under the influence of the landfill, being 

those waters the only supply source  for a part of the rural population. From this 

scenario, there were analysed three (3) monitoring points of underground waters in 

the landfill facilities, denominated P1, P2 and P3. Those topical analyses of the 

samples considered the parameters of pH, temperature, total solids, suspended 

solids and volatile solids, turbidity, alkalinity, arsenic gas dissolved in liquid médium, 

the cyanid and the metals barium, cádmium, lead, copper, chromium, iron, mercury 

and nickel. With the possession of the data, it was verified that both the parameters 

and the accommodation rejects are correct and adequate, transmitting reliability to 

the users of wells. 

  

Keywords: Sanitary Landfill. Underground waters.  Supply. 
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1.      INTRODUÇÃO  

  

Sabe-se que a água é um recurso renovável garantido pelo ciclo 

hidrológico, podendo ser caracterizada pela quantidade e qualidade, estando ambas 

devidamente relacionadas, uma vez que a qualidade depende da quantidade da 

água para dissolver, diluir e transportar substâncias (NAIME; SPILKI, 2012). Porém, 

sua disponibilidade é limitada e sua destinação deve ser com parcimônia de modo 

que a população preserve esse bem único. 

 As águas subterrâneas apresentam mais de 96% da disponibilidade 

líquida de água doce, entretanto essa não está uniformemente distribuída no globo 

terrestre. No Brasil, por exemplo, há regiões atendidas pelo Aquífero Guarani com 

grande disponibilidade do recurso hídrico e regiões com pouca oferta como o 

semiárido brasileiro (MMA,2007). 

Assim, devido a pouca disponibilidade de água superficial, fez-se 

necessário a utilização de poços. Segundo Vasconcelos (2014) os primeiros 

registros de captação do recurso são incertos, mas datam aproximadamente de 

2000 a.C., onde iniciou-se a construção na Pérsia, atual Irã, prolongando em várias 

regiões vizinhas da Península Arábica, até a Europa, com indícios na América do 

Sul e Central.  

Conforme a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) países 

como Arábia Saudita, Dinamarca e Malta tem as águas subterrâneas como o único 

meio de captação e abastecimento da população. No Brasil, importantes cidades 

como Ribeirão Preto (SP), Maceió (AL), Mossoró e Natal (RN), Região Metropolitana 

de Recife (PE) e Barreiras (BA), são atendidos integral ou parcialmente pelos 

mananciais.  

De acordo com Bovolato (2006), no Estado do Tocantins o município de 

Araguaína tem o abastecimento público unicamente através da captação em poços 

profundos. Além desse município, muitos outros precisam da captação de poços 

para suprir o déficit, sobretudo no período de estiagem, no ano de 2017 o Governo 

do Tocantins juntamente com a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) 

investiu em 19 poços distribuídos em 9 municípios sendo eles Conceição do 
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Tocantins (4); Divinópolis (2); Dois Irmãos (2); Marianópolis (1); Couto Magalhães 

(2); Itaporã (2); Goianorte (2); Presidente Kennedy (2); e Rio da Conceição (2) 

(SECOM,2017). 

A capital do estado do Tocantins, Palmas, é a capital com maior 

crescimento populacional entre os anos de 2016 e 2017, segundo o levantamento do 

IBGE divulgado pelo G1 Tocantins. Porém, acompanhado do crescimento acelerado 

a capital enfrenta muitos problemas comuns as cidades grandes, entre eles a 

deficiência no processo de coleta, de tratamento e destinação do lixo, causando 

contaminação do lençol freático derivado da má disposição do mesmo (MOURA et 

al., 2013). 

Nesse quesito, a contaminação do lençol freático se dá de maneira 

silenciosa próxima a aterros sanitários, que embora sejam locais apropriados para 

despejo de resíduos, ficam esquecidos pela sociedade pela distância das áreas 

urbanas (FERREIRA, 2016). Sujeitando as águas à perda de potabilidade por 

contaminação química, física e biológica, nitritos, nitrato, solventes e outros 

compostos derivados da própria decomposição orgânica dos rejeitos, 

comprometendo a população vizinha (MOR, et al., 2006).   

De fato, Dourado (2008), numa extensa revisão bibliográfica, afirma que a 

Bacia do Ribeirão São João sofreu impactos ambientais preocupantes desde a 

instalação do “Aterro Sanitário” da capital, Palmas. Pois essa bacia se encontra a 3 

km da área urbanizada da cidade, sendo utilizada para o abastecimento, por meio 

de poços individuais, e muitas vezes sendo servida in natura, para muitos 

chacareiros e moradores de assentamentos próximos.  

Assim, fez-se necessário uma análise da qualidade das águas dos poços 

localizados das dependências do Aterro, desenvolvido a partir de uma revisão 

bibliográfica com referencial teórico das normas, teses e livros.  

.  
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2. PROBLEMA DE PESQUISA   

 

Em que condições se encontram as águas subterrâneas dos poços de 

monitoramento localizados nas dependências do aterro sanitário de Palmas-TO? E 

quais os problemas que essas águas podem causar na população e ao meio 

ambiente? 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

Os aterros sanitários são obras de engenharia que estocam, armazenam 

e guardam o lixo originado pelas cidades. Porém são muito mal afamados por 

remeterem a descarte e sujeira, afastando-se das áreas urbanas. Os impactos são 

mais sentidos pela população rural, pois fazerem uso de poços artesianos para 

abastecimento, pois a água subterrânea é de qualidade e baixo custo. 

Assim, fez-se necessário a análise das águas dos poços localizados nas 

dependências do aterro sanitário, banhado pela bacia Ribeirão São João, de 

maneira a garantir a qualidade da água servida. 

 

4. OBJETIVOS  

  

4.1. Objetivo Geral  

 

Avaliar a qualidade da água subterrânea dos poços nas dependências do 

aterro sanitário de Palmas no Tocantins, localizados a montante do aterro e a 

jusante do maciço dos resíduos. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

a) Revisar a bibliografia sobre o tema em livros, revistas, artigos, teses e 

publicações.  

b) Analisar as amostras de águas dos poços previamente selecionados 

P1, P2 e P3 conforme os seguintes parâmetros pH, temperatura, 
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sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos voláteis, turbidez, 

alcalinidade, gás arsênio dissolvido no meio líquido, os cianetos, e os 

metais: bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, mercúrio e níquel. 

c) Comparar os resultados da análise com os padrões permitidos nas 

legislações vigentes.  

 

5. REVISÃO DE LITERATURA  

 

5.1.  Águas Subterrâneas  

 

5.1.1 Definição   

   

Com o objetivo de dar a água do subsolo uma maior abrangência, na 

década de 1960 começaram a chamar de “águas subterrâneas” toda água abaixo do 

subsolo, água do solo, camada saturada e não-saturada (Rebouças,2006). 

De modo simplificado, a água subterrânea é toda aquela que ocupa todos 

os vazios rochosos do subsolo, ou seja, alcança a zona saturada. A zona acima é 

conhecida por: zona não saturada, pois permite que a água percorra e que nem 

todos os poros sejam preenchidos. O limite entre essas áreas é conhecido como 

lençol freático ou nível de água subterrânea (Teixeira et al.,2007), conforme Figura 

1. 

                    Figura 1 – Definição e terminologia. 
 

 

                                                  Fonte: Adaptado de Cibertareas,2014 
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5.1.2 Disposição e Disponibilidade de água  

 

As águas subterrâneas apresentam mais de 95% das reservas de água 

doce do planeta Terra, de acordo com Figura 2. Porém a sua dependência varia de 

acordo com as características hidrológicas e climáticas locais (LOPES,2017).  

 
Figura 2 - Distribuição da água no planeta Terra. 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE). 

  

Conforme a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) o 

Brasil possui uma das maiores reservas hídricas de água doce da Terra (13,7%). 

Além do maior rio do mundo – o Amazonas –  o maior aquífero do planeta – o 

Sistema Aquífero Guarani – e a maior área úmida mundial – o Pantanal. Com isso, 

regiões como as abrangidas pelo Aquífero Guarani e regiões sedimentares 

comumente Amazônicas, são mais beneficiadas que outras. No Nordeste, por 

exemplo, há pouca formação de reservas de água subterrânea, constituído por 

rochas cristalinas no semi-árido. Devido as condições geológicas mesmo a 

Amazônia sendo a região menos populosa do país conta com mais de 70% das 

aguas doces, restando apenas 3% de água para o Nordeste. 

 No Brasil estima-se que a disponibilidade de água subterrânea seja em 

torno de 14.650 m³/s, entretanto, pela distribuição irregular, a produtividade dos 

aquíferos é variável. Onde as regiões de baixa disponibilidade são coincidentes com 

as áreas de ocorrência dos aquíferos fraturados  (ANA, 2017, p.38).  

O autor Rebouças (2006) menciona que a reserva de água subterrânea 

no Brasil seja de cerca de 112.000 km³, considerando uma profundidade de até 

1000 metros, com volume de abastecimento (recarga) de 3.500 km³ anuais.  A 

tabela abaixo apresenta a quantidade em volume de água superficial e subterrânea 
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no Brasil, justificando assim que a composição geológica favorece a reserva de água 

subterrânea.   

 
Tabela 1 – Disponibilidade de água superficial e subterrânea no Brasil 

 

Disponibilidade hídrica per 
capita 

m³/hab/ano 
Estados 

Disponibilida
de hídrica per 

capita 
m³/hab/ano 

Potencial hídrico 
(km³/ano) 

ABUNDÂNCIA 
> 20.000 

Roraima 1.147.668 372.3 

Amazonas 657.160 1.848.30 

Amapá 410.874 196 

Acre 276.220 154 

Mato Grosso 208.557 522.3 

Pará 181.629 1.124.70 

Rondônia 108.857 150.2 

Tocantins 106.128 122.8 

Goiás 56.743 283.9 

Mato Grosso do Sul 33.542 69.7 

MUITO RICO 
10.000 A 20.000 

Rio Grande do Sul 18.650 190 

Maranhão 14.987 84.7 

Paraná 11.858 113.4 

Santa Catarina 11.575 62 

Minas Gerais 10.838 193.9 

RICO 
3.000 A 10.000 

Piauí 8.722 24.8 

Espirito Santo 6.070 18 

POBRES 
< 3.000 

Bahia 2.747 35.9 

São Paulo 2.482 91.9 

Ceará 2.086 15.5 

Rio de Janeiro 2.057 29.6 

Alagoas 1.559 4.4 

Rio Grande do Norte 1.549 4.3 

CRÍTICA 
< 1.500 

Sergipe 1.457 2.6 

Distrito Federal 1.365 2.8 

Paraíba 1.336 4.6 

Pernambuco 1.187 9.4 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – 
MMA/SRHU(2007) 
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A utilização das aguas subterrâneas é complementar ao uso das aguas 

superficiais nas cidades maiores, porém é a principal fonte de água em cidades 

pequenas e médias, além de contribuírem para o desenvolvimento socioeconômico 

do país (CONICELLI; HIRATA, 2008). 

No Estado de São Paulo, quase 80% dos municípios são atendidos 

exclusiva ou complementarmente por aguas subterrâneas, abastecendo mais de 

5,5milhões de habitantes (CETESB,2018b). Segundo a Associação Brasileira de 

Águas Subterrâneas (ABAS) o Maranhão também é um estado que utiliza mais de  

70% do recurso, e o Piauí alcança os 80% de abastecimento dos aquíferos. Além 

dos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins (VILLAR, 2016). 

  

 
5.1.3 As águas subterrâneas no ciclo hidrológico 

 

O ciclo hidrológico é movido pela energia da radiação solar, de modo que 

a água mude de fases e percorra consecutivamente pelos reservatórios. Essa 

energia ocasiona a evaporação, transpiração, circulação atmosférica e precipitação. 

A ação da gravidade faz com que a precipitação atinja o solo, empurrando as águas 

de superfície e subterrâneas para os domínios emersos da Terra e por fim retorna 

ao reservatório do oceano (FITTS, 2015). Assim, é importante salientar a quantidade 

de água da Terra que é renovada, pelo menos por escala anual. Sendo do Brasil a 

maior descarga de água doce do mundo nos seus rios: 183.000 m³/s (GIAMPÁ; 

GONÇALVES, 2013). 

O mecanismo de recarga é a infiltração de uma fração das águas 

atmosféricas que precipitam em forma de chuva e neve, penetrando no solo, sob 

ação gravitacional. A água que percola verticalmente, superando as forças da 

gravidade ou de adesão e capilaridade, formam o manancial subterrâneo. Essas 

águas de origem meteórica ocorrem até profundidades de 750m – 4,2 milhões de 

km³,contribuem com as descargas dos rios com 13.000 km³ por ano. Outra fração 

que infiltra vai reconstruir a umidade do solo – 0,065 milhões de km³ - e garantir o 

desenvolvimento da biomassa (GIAMPÁ; GONÇALVES, 2013). 
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5.1.4 Aquíferos e suas características 

 

 As condições geológicas de armazenamento das águas subterrâneas são 

chamadas de aquíferos. Os aquíferos são rochas porosas ou minerais que servem 

de reservatório para água, possuem propriedades particulares como composição, 

origem, idade entre outras características Estes fornecem água para poços e 

nascentes (Teixeira et al.,2007).  

As formas de recarga, estocagem, circulação e descarga tem muita 

interferência na qualidade das águas subterrâneas. E também influenciam na 

maneira de captação – poço escavado ou tubular -, equipamentos para perfuração e 

as especificações dos matérias utilizados nos revestimentos, filtros e outros.  

(GIAMPÁ; GONÇALVES, 2013). 

Os aquíferos podem ter profundidade de até milhares de metros, em 

camadas relativamente pouco permeáveis e fornecem água de excelente qualidade 

para consumo, ou dependendo do local, águas muito salinizadas (GIAMPÁ; 

GONÇALVES, 2013). 

 

5.2. Legislação 

A mais antiga legislação federal, com restrição do Código das águas, 

tratava sobre as águas minerais, Decreto-Lei nº7.841, de 8 de agosto de 1945. 

Nessa Lei distinguiu-se as águas subterrâneas das aguas minerais (ZUFFO,2016).  

Somente em 1997, com o aquífero Guarani (Figura 3) houve a 

necessidade de regulamentação própria para as águas subterrâneas. Nos anos 

2000 a criação da Câmara Técnica Permanente de Aguas Subterrâneas do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH (2000) determinou esse avanço. 

Seguida da aprovação das diretrizes gerais e enquadramento das classes dos 

corpos d’agua para a gestão das aguas subterrâneas, segundo características 

hidrogeológicas dos aquíferos, por meio da Resolução CNRH 15, de 11 de janeiro 

de 2001 (ZUFFO,2016).  

 



   

  

 

14 
  

Figura 3 – Representação da extensão do Aquífero Guarani. 
 

 

Fonte: Águas Guariroba s/d.  

 

A Lei Federal N° 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 estabelece que a 

dominialidade das águas subterrâneas, passa a ser propriedade dos Estados. Para 

a permissão de uso e exploração, a gestão utiliza outorga. As normas reguladoras 

estuda os riscos de contaminação e superexploração dos mananciais por meio do 

incentivo de monitoramento de aterros sanitários e estudos de instabilidade da 

qualidade das águas. No campo da normatização, qualquer obra de captação de 

água subterrânea é entendida como obra de engenharia, exigindo responsabilidade 

técnica  nas diversas etapas da pesquisa, projeto e exploração (ALVES,2004). 

No Estado do Tocantins existe somente uma entidade que se encarrega 

da gestão dos recursos hídricos e dos aspectos ambientais, que é a Secretaria de 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SEMARH, 2010).  

 

5.2.1 Resolução CONAMA Nº 396 / 2008 

 

A resolução CONAMA Nº 396/2008, dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento, prevenção e controle da poluição das 

águas subterrâneas (CONAMA, 2008). E tem finalidade de representar as 

características físicas, químicas e biológicas essenciais e as variações 

https://semarh.to.gov.br/
https://semarh.to.gov.br/
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hidrogeoquimicas dos aquíferos, regulamentando as classes de qualidade por meio 

de monitoramento suas fontes de contaminação. 

   

5.2.2 Lei n.º 371/92, de 04 de Novembro de 1.992. 

 

Na esfera municipal, a Lei nº371/92, de 4 de novembro de 1992 Institui o 

Código de Posturas do Município de Palmas. Essa Lei demonstra que compete a 

Prefeitura zelar pela higiene publica, e explana no Art. 40º sobre as características 

de adoção de poços na falta de sistema de abastecimento público. Conforme a 

referida a Lei, os poços freáticos só deverão ser aplicados nos casos listados 

abaixo: 

I. Quando o consumo diário de águas previstos forem pequeno ou suficiente 

para serem atendidos por poço raso;  

II. Quando as condições do lençol freático permitirem profundidades compatíveis 

com os aspectos econômicos, sanitários e de segurança; 

III. Quando as condições dos lençóis freáticos permitirem volumes suficientes ao 

consumo previsto. 

 

5.3.  Principais fontes de contaminação de águas subterrâneas 

 

Embora as águas subterrâneas estejam mais resguardadas dos corpos 

agressivos que as águas superficiais, elas ainda não estão imunes. As áreas de 

maior risco são as áreas de recarga, ou seja, aquelas onde ocorre o 

reabastecimento do aquífero. As condições de infiltração define a grandeza da 

recarga que nem sempre está em equilíbrio com as descargas. As áreas de maiores 

ocorrências são as urbanizadas ou industrializadas. Sendo mais marcantes os 

impactos nas regiões rurais com o uso de insumos químicos na agricultura 

(GIAMPÁ; GONÇALVES, 2013). 

Com isso, a interferência humana compromete a qualidade das águas por 

meio de contaminação derivadas de atividades industriais, sistema de esgotamento 

“in situ”, uso incorreto de fertilizantes e agrotóxicos, vazamento de combustíveis, 
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salinização, má disposição de resíduos sólidos dentre outras fontes poluidoras 

(CETESB,2018) conforme Figura 4 .  

Outros empreendimentos atuam de maneira bem peculiar na 

contaminação das águas subterrâneas, tais como os citados a seguir. 

 

Figura 4 – Poluição das águas subterrâneas por diferentes origens 
 

 

Fonte: Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

 

5.3.1 Cemitério 

 

Os cemitérios são potencialmente poluidores, principalmente para as 

águas subterrâneas devido aos microrganismos presentes no necrochorume, que 

contaminam ao entrarem no processo de coliquação. O necrochorume dos corpos  

em putrefação, percola e infiltra o solo (Figura 5), chegando praticamente íntegras 

as cargas químicas e microbiológicas. Essa contaminação depende da 

vulnerabilidade do solo e da profundidade do nível do lençol freático. Sendo assim, o 

solo deve possuir capacidade de filtrar e fixar os microorganismos provenientes do 

necrochorume e ainda absorver a matéria orgânica pútrida. Devendo-se evitar 

sepultamento em rocha dura, fraturada ou calcário cárstico, por serem mais 

propícios de contaminação aos aquíferos (PACHECO, 2017). 
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Figura 5 – Representação da contaminação pelo necrochorume. 
 

 

Fonte: ANDRADE (2007) adaptado por Kemerich et al. (2014). 

 

5.3.2 Atividades industriais  

 

Esse tipo de poluição é difícil de aferir, pois a contaminação é difusa 

causada pelas indústrias químicas, petroquímicas, metalúrgicas, eletroeletrônicas, 

alimentícias, galvanoplastias, curtume (Figura 6). Não é comum que essas indústrias 

apresentem um tratamento do sistemas de esgotamento sanitário correto. Em geral, 

estes contaminantes infiltram as zonas não saturadas e dependendo da 

vulnerabilidade do aquífero atinge o lençol (CETESB,2018b). 

 

Figura 6 – Esquema de poluição de origem industrial 
 

 

Fonte: Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE). 
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5.3.3 Postos de Combustíveis  

 

Esse tipo de contaminação é considerada a mais comum no solo e nas 

águas subterrâneas e advém de vazamentos dos tanques enterrados. Sucede de 

contaminantes orgânicos voláteis (VOCs), onde o cloreto de vinila é o mais tóxico de 

todos (CALIJUN; CUNHA, 2013).   

Os contaminantes dos combustíveis (Figura 7) são de fácil infiltração, em 

caso de vazamentos os hidrocarbonetos monoaromáticos, BTEX (benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xileno), logo atingem os aquíferos, pois possuem grande solubilidade. 

Essas substancias em contato com o corpo humano atingem o sistema nervoso 

central, e pode causar leucemia em exposições crônicas (CALIJUN; CUNHA, 2013).  

 

Figura 7 – Esquema de poluição de contaminantes combustíveis. 
 

 

Fonte: Rural Ambiental (2014). 

 

5.3.4 Saneamento “in situ” 

 

O tratamento e coleta de esgoto, em alguns lugares do Brasil, apresentam 

muitas deficiências.  Por ausentar de rede coletora, trata, em larga escala, o efluente 

“in situ” em fossa séptica/sumidouro. No entanto, são comuns falhas construtivas ou 

falta de manutenção que podem acarretar em extravasamento. Por conter vírus e 

bactérias, estes podem alcançar os aquíferos e transmitir doenças (AMORIM et al, 

2005). Conforme a Figura 8. 
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                Figura 8 – Esquema de poluição de origem doméstica 
 

 

Fonte: Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE). 

 

5.3.5 Intrusão salina  

 

Poços muito explorados próximos a regiões litorâneas provocam a 

intrusão salina (Figura 9), devido à diferença de densidade, pois a agua doce é 

menos densa que a salgada. Na região semi- árida, por exemplo, poços perfurados 

nos vale dos rios principais possuem mais salinidade que dos riachos tributários. 

Poços localizados nos declives apresentam salinidade reduzida, fenômeno 

associado ao tempo de circulação e residência (GIAMPÁ; GONÇALVES, 2013). 

Conforme Lourenço (2016) os parâmetros de diagnostico de intrusão 

salina são: cloretos, sólidos totais ou a salinidade, fazendo com que a água doce 

perca sua característica de potabilidade sendo difícil de reverter. O diagnostico de 

contágio é demorado e complicado de detectar, pois a qualidade nem sempre é 

controlada com periodicidade.   
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           Figura 9 – Representação de contaminação por intrusão salina. 
 

 

Fonte: Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

 

5.3.6 Atividades agrícolas  

 

Essa agressão é difusa e causada por substancias orgânicas e 

inorgânicas (Figura 10), devido fenóis e pesticidas, fertilizantes, herbicidas e resíduo 

animal. A identificação dessa contaminação geralmente só é percebida quando 

visíveis os danos, tornando mais difícil a correção (RIBEIRO et al, 2005).   

 

Figura 10 – Representação de contaminação de origem agrícola. 
 

 

Fonte: Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE). 

 



   

  

 

21 
  

5.3.7 Resíduo Solido  

 

Capelo Neto e Castro (2005) destacam que o principal inconveniente da 

má disposição dos rejeitos é a contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas, originária do chorume liberado na decomposição dos resíduos (Figura 

11). 

Figura 11 – Representação da infiltração do chorume no aquífero. 

 

 

Fonte: Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE). 

 

O chorume é um liquido escuro que representa toda a contaminação do 

lixo, por isso é muito poluente e perigoso. As características do chorume alteram 

com o tempo em função da fase em que o aterro se encontra, por exemplo, quanto 

mais novo o aterro for, mais acido será o chorume (comumente conhecido por 

chorume novo), com grande carga de ácidos voláteis, elevada carga orgânica e pH 

baixo. Quando o aterro possuir volume significativo desenvolverá a microbiota 

metanogênica (chorume velho), apresentando carga orgânica mais baixa, pH 

elevado e concentrações de nitrogênio amoniacal expressivas (CALIJUN; CUNHA, 

2013). 

Há diferença de armazenamento de rejeitos, por exemplo, os lixões 

(Figura 12)  não adotam nenhuma norma regulamentadora, ou seja, não há controle 

ambiental ou tratamento do resíduo, o vazadouro é a céu aberto, o acesso é livre, 

permitindo que pessoas façam moradias. Tanto ambiental quanto socialmente, é tido 

como a pior situação que um estado possa estar em relação ao armazenamento de 

rejeitos (CETESB,2017).  
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Figura 12 – Representação da contaminação em lixões. 

 

 

Fonte:  InfoENEM (2015). 

 

Os aterros controlados acatam somente alguns aspectos de gestão, como 

o controle de entrada de lixo, armazenamento, cobertura dos rejeitos com terra e 

acesso restrito de pessoas. Entretanto, não atende as  normas brasileiras vigentes e 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (CETESB,2017). A Figura 13 

abaixo ilustra como funciona o aterro controlado. 

  

Figura 13 – Representação da contaminação em aterros controlados. 

 

 

Fonte:  InfoENEM (2015). 
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Diferentemente do lixão e do aterro controlado, o aterro sanitário (Figura 

14) é uma área planejada e preparada para o correto manejo dos resíduos em valas 

impermeabilizadas, agregadas a um sistema de drenagem do chorume e um 

sistema de liberação de gases (DOURADO,2008).  

 

Figura 14 – Representação de aterros sanitários. 

 

 

Fonte:  InfoENEM (2015). 

 

5.3.7.1 Síntese da situação dos resíduos na regional de Palmas  

 

Localizada na região central do Estado do Tocantins, a regional de 

Palmas (Figura 15) é integrada por 11 (onze) municípios, quais sejam: Aparecida do 

Rio Negro, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, 

Monte do Carmo, Oliveiras de Fátima, Porto Nacional, Tocantínia e Palmas, 

somados, totalizam a área de 20.235,10 km², representando 7,28% da área do 

Estado do Tocantins. Dispõe de uma população de 330.267 habitantes (23,87 % da 

população estadual) (PERS,2015a). 
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Figura 15 – Delimitação da Regional Palmas-TO. 
 

 

Fonte:  Adaptação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS,2015a) 

 
Destaca-se o município de Palmas em relação aos demais, pois 

apresenta a maior geração de resíduos com 7.230,00 ton./mês e o de menor 

geração foi a cidade de Oliveira de Fátima, com 26,44 ton./mês, totalizando 8.470,38 

ton./mês todos os 11 municípios (PERS,2015a).  

Relativo às disposições finais de resíduos dessa regional, o município de 

Palmas destina seus resíduos a um aterro sanitário, porém outros munícipios 

utilizam lixões ou aterros controlados. Pode-se visualizar abaixo na Tabela 2 o 

comparativo da disposição final dos rejeitos no estado do Tocantins (PERS,2015a). 

 

Tabela 2 –  Comparativo da disposição final dos resíduos no Estado do Tocantins. 

 

Tipo de Disposição Final Nº LEVANTADOS 

até o momento 

Nº Oficial 

(ABRELPE,2015) 1 

Aterros Sanitários 03 17 

Aterros Controlados 12 092 

Vazadouros a céu aberto 

(Lixões) 

124 61 

Sem Informação 0 52 

Fonte: Adaptação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Tocantins(PERS,2015b). 
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1 
 Muitos municípios, possuem licença ambiental na NATURATINS (em processo de renovação ou 

vencidas). 

2
 Muitos aterros controlados se transformaram em lixões por problemas na manutenção.  

Criado em 21 novembro de 2001, o Aterro Sanitário de Palmas -TO 

(Figura 16), recebe, aproximadamente, 250 toneladas de lixo por dia, possui uma 

área operacional com impermeabilização do solo, drenagem e lagoas de tratamento 

do chorume, cobertura diária dos rejeitos além de um criatório de peixes em um lago 

dentro do empreendimento (PALMAS,2019). 

 

Figura 16 – Localização do Aterro Sanitário de Palmas-TO 
 

 
 

                                     Fonte: Google Earth (2018) 

 

5.4. Caracterização da área de estudo 

 

Localizada na mesorregião oriental do Tocantins, Brasil, Palmas, capital 

do Estado, está inserida nas coordenadas geográficas 10°12’ 46’’ latitude sul e 

48°21’46’’ longitude oeste. A temperatura média é superior a 18°C em todos os 

meses. O município ocupa uma área de aproximadamente 2.218,94 km² onde reside 

uma população estimada em 279.856 habitantes (dos quais 97,1% estão na zona 

urbana e 2,9% habita a sua área rural) o que corresponde aproximadamente a 8.115 

pessoas vivendo na zona rural (IBGE, 2017). 
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5.4.1 Uso e ocupação do solo  

 

 A cidade de Palmas é a capital com maior taxa de crescimento 

populacional entre os anos de 2016 e 2017 segundo dados levantados pelo IBGE, 

em comparação com o ano de 2016 o aumento foi de 2,48% (G1 TOCANTINS, 

2017). Aumentando a demanda hídrica, que já é expressiva, podendo restringir o 

acréscimo econômico em algumas bacias (FAPTO, 2016). 

Para Finco (2006) o crescimento populacional desordenado no município 

de Palmas, contribuiria para a problemática no sistema de coleta e destinação final 

dos resíduos, além de prováveis decorrências de poluição e degradação ambiental, 

podendo favorecer a transmissão de doenças e causar transtornos urbanos, como 

enchentes de córregos e bueiros. Conforme a Tabela 3 a seguir, é possível 

visualizar a evolução da população de Palmas e a estimativa de produção de 

resíduos. 

 

Tabela 3 –  A evolução da população de Palmas, a partir de 2011, com estimativa 

até 2030 e produção de resíduos pela população e per capita. 

 

ANO 

 

POPULAÇÃO 

PRODUÇÃO 

PERCAPITA 

(Kg/hab.dia) 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMÉSTICOS 

(t/dia) (t/mês) (t/ano) 

2011 231.312 0,7 156,3 4689 57054 

2012 239.320 0,7 161,9 4858 59100 

2013 247.328 0,7 167,5 5026 61146 

2014 255.335 0,78 173,1 5194 63192 

2015 263.343 0,78 199,2 5975 72694 

2016 271.351 0,78 205,4 6162 74974 

2017 279.358 0,78 211,7 6350 77254 

2018 287.366 0,78 217,9 6537 79533 

2019 295.374 0,78 224,1 6724 81813 

2020 303.381 1 230,4 6912 84093 

2021 311.389 1 303,4 9101 110734 
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2022 319.396 1 311,4 9342 113657 

2023 327.404 1 319,4 9582 116580 

2024 335.412 1 327,4 9822 119503 

2025 343.419 1 335,4 10062 122425 

2026 351.427 1 343,4 10303 125348 

2027 359.435 1 351,4 10543 128271 

2028 367.442 1 359,4 10783 131194 

2029 375.450 1 367,4 11023 134116 

2030 383.458 1 375,4 11263 137039 

Fonte: Adaptada de EIA/RIMA (2010). 

 

No diagnóstico do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA do Projeto de implantação de um aterro sanitário para 

resíduos, no município de Porto Nacional-TO (EIA/RIMA,2010), foi verificado que há 

diferença muito grande entre a quantidade de massa coletada per capita urbana 

(resíduos domiciliares e públicos) e a estimada com base em dados secundários da 

Monografia Municipal de Palmas-TO, fornecida pelo IBGE (2017). O prognóstico 

projetou um forte crescimento da geração de resíduos per capita urbana, somente 

no ano de 2015 atingiu 1,06 kg/hab./dia (IBGE, 2017). 

Diante da complexidade da temática ambiental, fez-se necessário 

aprofundar os estudos sobre as bacias hidrográficas. Pois estas são extensões de 

áreas constituídas de corpos d’água cuja função é drenagem da água precipitada 

dos menores para os maiores corpos d’água. A partir desse princípio, se identifica 

áreas propícias para a disposição final de resíduos sólidos, para conhecer a 

capacidade de drenagem da área, pois um aterro sanitário gera resíduos líquidos 

que podem originar em impacto ambiental nos corpos d’água. O Município de 

Palmas/TO abrange as Bacias Hidrográficas do Rio das Balsas e do Rio Tocantins 

(PMSB, 2014a), cujas áreas são apresentadas na Tabela 4 e Figura 17. 
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Tabela 4 – Descrição das áreas das Bacias Hidrográficas dentro da Unidade 

Territorial de Palmas/TO. 

Bacia Hidrográfica Área (hectares) % 

Bacia do rio Tocantins 146.752 59 

Bacia do rio das Balsas 100.110 41 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico - (PMSB, 2014a). 

 

Figura 17 –  Bacias Hidrográficas da Unidade Territorial de Palmas/TO. 

 

 

                    Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB,2014a. 

 

Na bacia do Rio Tocantins encontra-se os fundamentais recursos hídricos 

superficiais do município, que são a bacia do Ribeirão São João, responsável por 

várias captações para irrigação (hortigranjeiros e fruticultura), a bacia do Ribeirão 

Taquaruçu Grande, Lajeado e Ribeirão Lajeado, a maior bacia hidrográfica da área 

do estudo. Há ainda grandes cursos d’água que fornecem o abastecimento da área 

urbana e lançamento de efluentes como Córrego Brejo Comprido e Ribeirão Água 

Fria (OLIVEIRA, 2017). 
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O aterro sanitário de Palmas-TO situa-se na área da Bacia do Ribeirão 

São João (Figura 18), afluente da margem direita do rio Tocantins, localizada a 3 km 

da zona urbana de Palmas, aproximadamente, 27 km do município de Porto 

Nacional e 33 km da cidade de Monte do Carmo (DOURADO,2008).  

 

 Figura 18 –  Mapa de Parcelamentos Rurais da Bacia do Ribeirão São João. 

 

 

Fonte: Dourado (2008). 

 

Essa Bacia se classifica como uma bacia rural, pela proximidade com o 

lago (PMSB, 2014b). A população residente é inferior nas bacias rurais quando 

comparada ás sub-bacias urbanas (Tabela 5), porém a extensão das bacias rurais é 

muito superior. E a economia é fundamentalmente baseada em atividades 

agropecuária (FAPTO, 2016). 
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Tabela 5 – População total nas principais sub-bacias do Município de Palmas, 

ressalta-se que a sub-bacia do Ribeirão São João também está inserida no 

Município de Porto Nacional.   

 

Sub-bacia Área  (km2) População  2015 

Ribeirão Taquaruçu 

Grande 

483,06 266.397 

Ribeirão São João 323,619 797 

Ribeirão Água Fria 101,339 324 

Córrego Comprido 87,537 279 

Fonte: Oliveira (2017). 

 

A Bacia do Ribeirão São João se sobressai em relação às demais bacias 

por possuir grandes áreas com terrenos planos, favoráveis para as atividades 

agrícolas e pecuárias. Com suas características geográficas propícias, dispõe de 

muitos projetos de irrigação e assentamentos. Os assentamentos são advindos da 

consequência do deslocamento da população da área alagada pela formação do 

reservatório da UHE Lajeado (PMSB, 2014a). 

Sobre o uso desse recurso, a principal utilização é para o abastecimento 

público e uso comercial, com ênfase à região de Palmas, onde é elevada a 

concentração de poços. O Aquífero Intergranular é o mais aproveitado das bacias 

hidrográficas das adjacências de Palmas e é definido pelas rochas sedimentares da 

Formação Serra Grande e a base da Formação Pimenteiras (OLIVEIRA, 2017).   A 

maioria dos poços do município de Palmas se encontra captando exclusivamente no 

aquitardo Pimenteiras  (SEMARH, 2010). 

 Muitos empreendimentos fazem uso dessas águas, principalmente os 

próximos a bacia Ribeirão São João como os moradores do Assentamento São João 

e Reassentamento Córrego do Prata, para as fazendas Pasto Bom, Boa Sorte, 

Vargem Grande e Chácara do Meio, além do poço artesiano da Escola Municipal 

Marcos Freire e Colégio Ercina Monteiro e também no Centro de Ciência Agrárias da 

UNITINS, e na área industrial abrange a Cerâmica Betim dentre outras propriedades 

(DOURADO,2008). 



   

  

 

31 
  

Porém, mesmo com a crescente demanda desses recursos hídricos, os 

instrumentos da gestão dos aquíferos são precários em diversos estados, expondo-

os a poluição derivada de ações antrópicas. Faltando transparência para os usuários 

dessas águas, privativas ou governamentais, referentes à qualidade das águas e 

suas implicações (GOETTEN, 2015).  

O monitoramento é o melhor instrumento de verificação dos níveis de 

qualidade dos recursos hídricos, com ele é possível garantir a saúde e bem estar  do 

ser humano e a estabilidade do meio ecológico aquático, preservando de 

deterioração da qualidade das águas (FAPTO, 2016).  

Por essa razão, é importante a aferição da qualidade das águas de poços 

de monitoramento do aterro sanitário, pois este é um empreendimento fortemente 

poluidor por carregar toda a carga tóxica do lixiviado, assim, estes poços fornecem 

um aviso precoce da contaminação de água subterrânea (NAVAL & GONDIM, s/d). 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 O estudo foi realizado a partir de dados existentes e interpretação dos 

resultados, com elaboração do relatório final conclusivo. Para abordar as estratégias 

e o desenvolvimento da metodologia fez-se um esboço para implementação da 

pesquisa. Apresenta-se a seguir a procedência dos dados a serem utilizados para 

determinação da qualidade das águas dos poços localizados nas dependências do 

aterro sanitário de Palmas-TO. 

 

6.1. Estratégia de pesquisa 

A natureza desta análise dá-se com base em pesquisa bibliográfica e 

documental. A pesquisa bibliográfica foi importante para proporcionar uma 

fundamentação teórica do estudo, tratando aspectos relacionados com as condições 

atuais das águas dos poços nas dependências do aterro sanitário de Palmas, por 

meio de analises dos procedimentos técnicos e dos resultados apontados no 

trabalho de Marques (2019). A pesquisa documental proporcionou o conhecimento 
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de normas e leis, em nível Federal, Estadual e Municipal. Também foram utilizados 

documentos públicos para analisar as águas subterrâneas e os principais 

contaminantes, conforme Figura 19. 

 

Figura 19 – Fluxograma da metodologia. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

6.2. Parâmetros Analisados 

Marques (2019) propõem, com base no projeto “Qualidade ambiental e 

estudo da produção e aproveitamento energético do biogás produzido pelo Aterro 

Sanitário de Palmas – TO ”, um sistema de verificação do Índice de Qualidade de 

Aterros de Resíduos – IQR, como instrumento de gestão ambiental para o setor. Tal 

sistema inclui 9 indicadores de parâmetros e métodos utilizados, descritos no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). Na 

Tabela 6 estão indicados os métodos analíticos utilizados. 
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Tabela 6  – Parâmetros e Métodos Utilizados 
 

Parâmetros  Métodos  Referência  

Temperatura (ºC)  
Termômetro de Filamento de 

Mercúrio  
APHA, 1998  

Turbidez Nefelométrico APHA, 1998  

pH (-)  Potenciométrico  APHA, 1998  

Alcalinidade (mg/L)  Titulométrico  APHA, 1998  

DBO (mg/L)  Frascos padrões  APHA, 1998  

Sólidos Totais (mg/L)  Gravimétrico  APHA, 1998  

Nitrogênio Amoniacal (mgN/L)  Nesslerização Direta  APHA, 1998  

Coliformes Totais (NMP/100mL)  Tubos múltiplos   APHA, 1998  

Fonte: APHA (1998). 

A seguir consta a relação dos parâmetros de interesse desse plano de 

monitoramento.  

− Temperatura: O controle da temperatura garante condições favoráveis 

para as reações bioquímicas de remoção de poluentes. Quando está elevada, 

aumenta a taxa das reações químicas e biológicas, e diminuem a solubilidade dos 

gases (ex: oxigênio dissolvido) e aumentam a taxa de transferência de gases 

(podendo gerar mau cheiro, no caso da liberação de gases com odores 

desagradáveis) (EIA/RIMA,2010).   

− Turbidez: O termo turvo se aplica ao líquido contendo matéria suspensa, 

interferindo na passagem da luz ou em que a profundidade visual é limitada, pela 

quantidade de materiais suspensos que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Esta 

diferença na natureza dos materiais, torna complexo estabelecer-se regras rígidas e 

rápidas para removê-los. A turbidez pode estar associada a compostos tóxicos e 

organismos patogênicos, reduz a penetração da luz, prejudica a fotossíntese, sendo 

importante a sua determinação (EIA/RIMA,2010). 

− pH: O potencial hidrogeniônico (pH) simula a concentração de íons 

hidrogênio H+ (em escala anti-logarítima), indica a condição de acidez, neutralidade 

ou alcalinidade do efluente, estando relacionado a sólidos e gases dissolvidos. O 

controle do pH é de extrema importância, pois valores distante da neutralidade 
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afetam negativamente o metabolismo dos microrganismos responsáveis pelo 

tratamento biológico do efluente (EIA/RIMA,2010).   

− Alcalinidade: Alcalinidade é uma medida da capacidade do líquido de 

neutralizar os ácidos (capacidade de resistir às mudanças de pH: capacidade 

tampão). Os componentes fundamentais da alcalinidade são os bicarbonatos 

(HCO3-), carbonatos (CO32-) e os hidróxidos (OH-). É importante determinar a 

alcalinidade no tratamento de chorume, pois com a diminuição do pH pode afetar os 

microrganismos responsáveis pela depuração, pois alguns processos oxidativos 

(como a nitrificação) tendem a consumir alcalinidade, a qual, caso atinja baixos 

teores, pode dar condições a valores reduzidos de pH, afetando a própria taxa de 

crescimento dos microrganismos responsáveis pela oxidação (EIA/RIMA,2010). 

− Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO: Os microrganismos, são os 

agentes de um dos principais impactos de poluição de líquidos: o consumo de 

oxigênio dissolvido (OD), pela decomposição de matéria orgânica nos processos 

metabólicos de estabilização. O teste de DBO retrata a quantidade de OD exigida 

para estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria orgânica, sendo uma 

indicação do potencial do consumo OD e do grau de poluição no efluente 

(EIA/RIMA,2010).  

− Nitrogênio: O nitrogênio devido a vários processos bioquímicos, intercala  

entre diversas formas e estados de oxidação. No meio aquático o nitrogênio pode 

ser encontrado nas seguintes formas: nitrogênio molecular (N2) (escapando para a 

atmosfera), nitrogênio orgânico (dissolvido e em suspensão), amônia (livre – NH3 e 

ionizada – NH4+), nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-). No chorume as formas 

predominantes são o nitrogênio orgânico e a amônia. Estes dois são determinados 

em laboratório pelo método Kjeldahl, constituindo assim o denominado Nitrogênio 

Total Kjeldahl (NTK). O nitrogênio é um elemento fundamental para o crescimento 

de microrganismos, porém ao atingir corpos d’água em quantidades superiores às 

permitidas causa a eutrofização, isto é, crescimento excessivo de organismos 

aquáticos, como decorrência o consumo do oxigênio dissolvido do meio. O 

nitrogênio na forma de nitrato está ligado a doenças como a metahemoglobinemia 



   

  

 

35 
  

(síndrome do bebê azul) e a amônia é tóxica aos peixes. O lançamento de efluentes, 

para os corpos receptores, deve respeitar a legislação em vigor (EIA/RIMA,2010).  

− Coliformes Termotolerantes: Os coliformes termotolerantes são 

identificadores de contaminação fecal. A sua presença indica contaminação e a 

potencialidade de transmitir doenças. Assim, seu lançamento no corpo d’água 

receptor, deve respeitar as quantidades aceitáveis pela legislação em vigor 

(EIA/RIMA,2010).  

Porém há um conjunto de indicadores específicos de contaminação 

ambiental e dos recursos naturais sob a influencia de um aterro. São substâncias 

tóxicas que atingem aos ecossistemas aquáticos, os metais pesados, levados 

diretamente por lançamento de efluentes (CUNHA & MACHADO, 2004). Muitos 

desses metais se empregam na cadeia alimentar, resultando num amplo risco (entre 

eles alguns tipos de câncer) para os organismos situados nos degraus elevados 

(EIA/RIMA, 2010). Para este trabalho propõe-se a analise de Arsênio (As), Bário 

(Ba), Cádmio (Cd), Cianeto (CN-), Cobre (Cu), Mercúrio (Hg), Ferro (Fe), Chumbo 

(Pb), Cromo (Cr) e Níquel (Ni), com seus prováveis efeitos citados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Os elementos e substâncias químicas no meio ambiente e a saúde 

humana. 

 

Variável Consequência na saúde (por deficiência ou excesso) 

 

Arsênio 

A ingestão de 100 mg é seriamente tóxico ao organismo; ocasionando 
especialmente câncer de pele e queratoses, além de distúrbios no 
sistema nervoso . 

 

Bário 

Concentrações entre 550 a 600 mg são letais ao homem, originando  
taquicardia ventricular, hipertensão ou hipotensão arterial, fraqueza 
muscular e paralisia.  Porém o efeito predominante é a hipocalemia, 
problema clínico que compromete a concentração de potássio.  

Cádmio É extremamente venenoso, pode causar osteomacia, calcificação nos 
rins, deformação óssea e disfunção renal, ainda desenvolver câncer, 
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Cádmio doenças cardiovasculares, retardamento de crescimento e óbito. 

 

Chumbo 

É bastante tóxico, de efeito cumulativo, pode ser fatal se consumido com 
frequência; pode causar danos permanentes ao cérebro, em especial em 
crianças, hiperatividade, retardamento de crescimento, anemia, além de 
tumores renais.  

 

Cobre 

Em altas concentrações, acomete o fígado, rins e ao cérebro. 

 

Cromo 

É elementar para o metabolismo dos açúcares; sua ausência no 
organismo humano pode induzir à neuropatia periférica e diabetes; 
contudo, o cromo hexavalente em altas concentrações na água pode 
causar câncer.  

 

Ferro 

Esse macronutriente é essencial para a qualidade de vida dos seres 
vivos, sua ausência pode causar anemia e em abundancia compromete a 
absorção de outros metais. Em conjunto com o manganês pode causar 
Mal de Parkison.   

 

Mercúrio 

Caracteriza-se por comprometer o sistema nervoso central, os sistemas 
renal e pulmonar favorecendo o aparecimento de incontáveis patologias.  

 

Níquel 

Em altas concentrações no meio ambiente pode causar câncer no trato 
respiratório e dermatite de contato.   

 

Fonte: Cunha & Machado (2004); Rocha (2009); Savazzi (2008); Molin & Trevisol (2017) 

  

6.3. Amostras de Água  

A amostragem realizada por Marques (2019) datou o período de 04 de abril 

de 2018, na estação chuvosa do Capital. Atualmente, o sistema de monitoramento 

do lençol freático do Aterro dispõe de 8 poços de monitoramento, manilhados e 

devidamente demarcados. A profundidade média do nível freático é, 

aproximadamente, de 9 metros, entre a superfície inferior do aterro e o mais alto 

nível do lençol freático. Variando o nível estático dos poços de monitoramento do 

lençol freático  de  8 a 10 metros de profundidade média. 
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De acordo com ABNT (1987) estipula-se que  entre a superfície inferior do 

aterro sanitário e o mais alto nível do lençol freático deva existir uma camada natural 

de solo, de espessura mínima de 1,50 metros. Portanto, esse mapeamento 

compreendido no intervalo de 8 a 10 metros, está acima da distância mínima 

exigida. Sendo esse critério atendido. 

Partindo dessa premissa, foram avaliados 3 poços, a montante e a jusante 

no sentido do fluxo do escoamento preferencial do lençol freático, denominados: P1, 

P2 e P3, nesse trabalho (porém onde lê-se: P1 é PM5, P2 é PJ6 e P3 é PJ7 no 

trabalho de Marques, 2019) escolhidos conforme as potenciais fontes de 

contaminação dos aquíferos da área administrativa do Aterro (Tabela 7). A locação 

destes poços e os registros da situação dos mesmos podem ser visualizados nas 

Figuras 20, 21, 22 e 23 (MARQUES, 2019). 

As amostras de água (de 2 L) foram coletadas sem adição de preservantes. 

Todas seguiram orientações de coletadas, preservação e armazenamento, do 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998), 

considerando as particularidades dos frascos de coleta, e o tempo ágil de análise 

(MARQUES, 2019). 

Tabela 8 –  Poços de coleta e respectivas localizações. 

 

Poço de Coleta 

 

Localização 

Georreferenciamento (GPS) 

Latitude Longitude 

P1 Ponto a montante do aterro 10° 21' 34,02'' 48° 14' 18,6'' 

P2 Ponto a jusante do maciço de 

resíduos 

10° 21' 30,26'' 48° 14' 17,9'' 

 

P3 Ponto a jusante do maciço de 

resíduos 

10° 21' 44,34'' 

 

48° 14' 8,76'' 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 20 – Locação dos Poços de coleta das amostras de águas 

subterrâneas e de percolado do Aterro Sanitário de Palmas –TO. 

 

Fonte: Marques (2019). 

Figura 21 – Localização do Poço de monitoramento P1. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 22 – Localização do Poço de monitoramento P2. 

 

Fonte: Autor (2019). 

Figura 23 – Localização do Poço de monitoramento P3. 

 

Fonte: Autor (2019). 

6.4. Resultados e Discussões  

De posse dos dados da avaliação físico-química, foram obtidos na escala 

de potencial hidrogeniônico (pH) (Figura 24), valores no intervalo de 6,2 a 7,4, 

variando de um pH ligeiramente ácido à ligeiramente alcalino.  

A Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), estipula 

um padrão de potabilidade para o pH, fixado entre 6,0 a 9,5. A Organização Mundial 

de Saúde é mais conservadora, estabelecendo valores de 6,5 a 8,5. Prevalecendo 

para as águas subterrâneas, em seu estado natural, um pH variando de 5,5 a 8,5 
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(FREDDO FILHO, 2018). Diante deste cenário, constata-se que para consumo 

humano a água desses poços está em conformidade ambiental. 

Os resultados obtidos para temperatura no momento das amostras oscilou 

entre 18,7 a 24,3°C, com uma variação aproximada de 5,6ºC, representando um 

valor satisfatório (MARQUES, 2019).  

Para a totalidade das amostras, o parâmetro de turbidez, ultrapassou o limite 

máximo de 5 UT estabelecido pela Portaria Nº 2914 do Ministério da Saúde, para 

amostras de água doce potáveis (BRASIL, 2011). Os valores foram 103, 336 e 49,2 

UT para os poços P1, P2 e P3. Entretanto, é admissível que a turbidez seja elevada, 

pois há muitos sólidos suspensos na região de estudo, causando apenas um 

desconforto  visual, não comprometendo, isoladamente, a qualidade da água, sendo 

aceitável consumo animal (CHICATI; NANNI; CEZAR, 2010). 

A média dos valores encontrados para o padrão de alcalinidade foi de 73,85 

mg/L de CaCO3.  Ressalta-se que não há padrão estabelecido na Portaria de 

Potabilidade do Ministério da Saúde para essa substancia química em águas 

subterrâneas, pois não possui um significado sanitário, exceto quando ocorre por 

ação de hidróxidos, ou somado a qualidade de sólidos totais (PIRATOBA et al., 

2016).  

Para tanto, a Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2006) afirma que 

a maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na faixa de 30 a 500 

mg/L de CaCO3.  Assim, pode se considerar um valor satisfatório. 

Para avaliação dos resultados da média das frações de sólidos (sólidos 

suspensos totais (associados à turbidez), sólidos fixos (minerais), e sólidos voláteis 

(orgânicos)), não há parâmetros norteadores na Portaria Nº 2914/11, que estabelece 

apenas o limite de 1000 mg/L para Sólidos Dissolvidos Totais.  

Devido a poucos estudos sobre a problemática, decidiu-se aceitar os valores 

obtidos na tabela 9, por serem inferiores aos encontrados no lençol freático do 

trabalho de Lopes (2007). 
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Tabela 9 - Dados da análise das águas subterrâneas coletadas na área de estudo, 
referentes aos parâmetros da série de sólidos. 

 

 

 

 

MÉDIA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

PARÂMETRO Presente Pesquisa Lopes 2007 2 

Sólidos Totais (mg/L) 1691,00 531,75 

Sólidos Totais Fixos 

(mg/L) 

1294,17 320,38 

Sólidos Totais Voláteis 

(mg/L) 

396,83 211,37 

Fonte: Adaptação de Marques (2019). 

2
 Lopes, A. A. 2007. Estudo da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos na Bacia Tietê Jacaré 

(UGRHI – 13). Tese (Doutorado). São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo. 

Em princípio constata-se excelente qualidade química das águas desse 

aquífero. Entretanto, apenas esses parâmetros não são suficientes para constatar 

contaminação advinda do Aterro, sendo necessária a aferição de contaminação por 

metais pesados.  

A partir dessa premissa, será analisado a avaliação da qualidade da água 

para consumo humano utilizada pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Dados da análise do lençol freático da área de estudo.  
 

Sistema de Monitoramento do Lençol Freático 

Parâmetros 
P

P1 

P

P2 

P

P3 

u

und. 
* VMP 

Arsênio Total <0,004 <0,004 <0,004 mg As/L 0,01 ** mg As/L 
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Bário Total 0,04 0,12 0,06 mg Ba/L 0,7 ** mg Ba/L 

Cádmio Total <0,001 <0,001 <0,001 mg Cd/L 0,005 ** mg Cd/L 

Chumbo Total <0,01 <0,01 <0,01 mg Pb/L 0,01 ** mg Pb/L 

Cianeto Total <0,01 <0,01 <0,01 mg CN-/L NR mg CN-/L 

Cobre Total <0,009 <0,009 <0,009 mg Cu/L 2 ** mg Cu/L 

Cromo Total <0,01 <0,01 <0,01 mg Cr/L 0,05 ** mg Cr/L 

Ferro Total <0,1 <0,1 <0,1 mg Fe/L 2,45 ** mg Fe/L 

Mercúrio Total <0,0002 <0,0002 <0,0002 mg Hg/L 0,001 ** mg Hg/L 

Níquel Total <0,01 <0,01 <0,01 mg Ni/L 0,02 mg Ni/L 

Fonte: Marques (2019). 

* VMP - Valores Máximos Permitidos de acordo com a Resolução CONAMA 420/09. 

** Padrões de Potabilidade de Substâncias Químicas que representam risco a saúde definidos pela 
Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde. 

 

Diante desta comparação, pode-se perceber que todos os parâmetros da 

análise química, em comparação aos valores naturais (do poço a montante ao 

aterro), ficaram isentos da influência dos produtos advindos da decomposição do 

resíduo na qualidade das águas subterrâneas, e, de acordo com os limites exigidos 

pela Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde (HYPOLITO , 2006). 

Para tanto, demostra também que no geral as concentrações dos elementos 

estiveram muito abaixo dos limites máximos estabelecidos pela Portaria 2914/11 e 

pela Resolução CONAMA Nº 420/09. Tornando o consumo das águas subterrâneas 

desses poços próprios para o consumo humano.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora não se saiba com exatidão todos os processos que ocorrem no 

organismo humano a partir do contato com essas substâncias químicas, os metais 

pesados, é correto afirmar que determinados níveis de concentração e exposição, 

rapidamente se origina em múltiplos sintomas das diversas patologias, que irá 

retratar o nível da Saúde Pública da população (ROCHA, 2009).  

Observa-se também que essa análise de informações, para subsidiar o 

diagnóstico situacional, para os parâmetros analisados, não foi encontrados valores 

preocupantes. Porém, esse foi o resultado de apenas um estudo, realizado no 

período chuvoso, da data de 04 de abril de 2018, sendo o desejável um 

monitoramento contínuo dos poços. 

Pois, o constante acompanhamento dos parâmetros de qualidade dos 

mananciais afere a sua real situação. O presente trabalho foi proposto para reduzir a 

precariedade dessas informações, ao menos no que diz respeito à influência do 

lixiviado do Aterro. Comprovado uma confiabilidade de sua aplicação, em virtude de 

que, as águas subterrâneas sob a influencia do maciço de resíduos sólidos, não está 

poluída/contaminadas com os parâmetros analisados pelo presente estudo. 

Percebeu-se durante a análise que existem muitas pesquisas de 

caracterização hidrogeológica dos aquíferos de Palmas-TO, entretanto, é nítida a 

carência de pesquisas que indiquem a situação atual da influência dos 

contaminantes nos mananciais. Sugere-se para trabalhos futuros aprofundar no 

estudo do enquadramento dos aquíferos Serra Grande e o arquitardo Pimenteiras 

conforme CONAMA 396/08, a fim de classificar e prevenir os impactos que alcançam 

a pluma de contaminação e ainda criar mecanismos de informação para as 

populações atingidas. Sugere-se também: através de pesquisa aprofundada o 

monitoramento dos poços do Aterro no período de chuva e estiagem.   
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