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RESUMO 

O Aterro Sanitário é uma das mais adequadas técnicas de engenharia utilizadas para dispor 

rejeitos diminuindo os impactos ambientais e os riscos à saúde pública. No entanto, outras 

formas de disposição inadequadas estão sendo adotadas como o lixão a céu aberto que 

carecede critérios de contenção para contaminantes provenientes dos resíduos sólidos. Os 

contaminantes podem ser identificados em fontes pontuais ou difusas em uma determinada 

área demonstrando níveis de substâncias maléficas presentes acima do aceitável conforme os 

parâmetros ambientais existentes. Logo, para isso, faz-se necessário a identificação de áreas 

contaminadas para possíveis recuperações futuras. Deste modo, o presente trabalho tem por 

objetivo verificar o potencial de contaminação ao longo do perfil do solo de fundação do 

Aterro Sanitário de Goiânia. Para isso, realizou-se ensaios específicos para estudar o solo dos 

três pontos escolhidos. Em cada ponto colheu-se de quatro a cinco amostras ao longo do perfil 

do solo e, em seguida, realizou-se análises de caracterização física, de caracterização de solos 

tropicais, de caracterização química e de caracterização de concentrações de metais pesados. 

Como resultado podemos destacar que um dos pontos, que esteve previamente em contato 

direto com os contaminantes apresentou-se com CTC baixa e contaminado por metais. O 

ponto correspondente à atual área de expansão 1 do aterro, demonstrou uma favorável CTC e 

foi classificado como não laterítico, mas evidenciou contaminações de metais pesados ao 

longo de suas camadas. No ponto 2, a área da lagoa de recalque,evidenciou uma desfavorável 

CTC com solo classificado por laterítico e, ainda, verificou-se concentrações de metais 

pesados acima do VI. Então, conclui-se que as duas áreas devem ser melhor analisadas e 

sugere-se a avaliação da contaminação na parte subterrânea por meio dos ensaios de 

permeabilidade e poços de monitoramento. 

 

Palavras chaves: Contenção. Metais Pesados. Caracterização geotécnica. Monitoramento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sebrae (2012) destaca que a tecnologia do aterro sanitário é considerada como sendo a 

forma mais adequada de disposição de rejeitos. Estes locais são preparados para reduzirem 

impactos ambientais e os riscos à segurança e à saúde pública. Para não contaminar o solo e 

os lençóis subterrâneos, adotam-se técnicas eficazes de impermeabilização da superfície 

aterrada; é feita a drenagem dos gases que se formam na decomposição da matéria orgânica, 

da água de chuva e do chorume; a área é cercada para evitar a presença de pessoas e animais. 

Embora a técnica de aterramento de resíduos baseie-se em sistemas regidos de 

engenharia, ainda é possível encontrar formas de sobrepor rejeitos com pouco e/ou quase 

nenhum critério, assim como aterro controlado e lixão a céu aberto, que possa vir desencadear 

um processo de contaminação. 

“A contaminação é a presença, em um ambiente, de seres patogênicos ou substâncias 

em concentração nociva ao ser humano; no entanto; se não resultar em uma alteração das 

relações ecológicas, a contaminação não é uma forma de poluição” (BOSCOV, 2008, p.162). 

Gunther (1998) afirma que a contaminação pode estar associada a diferentes tipos de 

fontes de poluição, enfatizando as atividades industriais, principalmente quando não possui 

um gerenciamento industrial competente.  

A contaminação proporciona riscos diretos à saúde, quando atinge uma população sob 

um raio de influência ou quando a área é reutilizada para cultivo e pecuária, pois a 

contaminação de áreas acomete plantas e animais que perpetua sob forma de cadeia alimentar. 

Por exemplo, a presença de metais, com seus possíveis efeitos sobre a saúde humana, pode 

causar impactos adversos à comunidade microbiana e fúngicas do solo (GUNTHER, 1998). 

Há uma necessidade de identificar algumas fontes pontuais e relevantes sob o nível de 

contaminação. É necessário conhecer se a área de disposição condiz com a atividade exercida. 

Muitos parâmetros ambientais e legais são propostos para definir uma boa área e com 

condições favoráveis que permitem uma barreira natural para estes poluentes. 
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O tipo de impermeabilização da base empregada no aterro, o solo de fundação e a vida 

útil dos materiais utilizados vão influenciar diretamente no potencial de contaminação. Por 

outro lado, existe outras variáveis que vão influenciar diretamente no processo de recuperação 

de áreas contaminadas tais como: o tipo de contaminação, o tamanho da área, a quantidade de 

contaminante, o estado físico, o tipo de solo, a topografia e a profundidade do lençol. 

A recuperação das áreas contaminadas pela disposição inadequada de resíduos é uma 

ferramenta assegurada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) de forma 

a proporcionar melhorias na qualidade ambiental da região e promover uma condição de vida 

com um ambiente ecologicamente equilibrado. Para isso surge a obrigação de identificar 

possíveis áreas contaminadas para definir regiões prioritárias para a recuperação. 

1.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo desse trabalho é verificar o potencial de contaminação ao longo do perfil do 

solo de fundação do Aterro Sanitário de Goiânia por meio da caracterização física e química 

do solo e a presença de alguns metais pesados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesse item serão discutidos a problemática ambiental dos resíduos sólidos no Brasil, o 

estudo e os mecanismos de contaminação, resultante desta problemática, as legislações que 

norteiam o manuseio das áreas afetadas por este processo e alguns estudos equivalentes à 

proposta da pesquisa e o tipo de solo abordado neste estudo. 

2.1. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A definição de resíduos sólidos conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, está conceituada no artº 3º inciso XVI, da 

seguinte forma: 

resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’ água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível (BRASIL, 2010, pg. 2). 

Conforme a PNRS (BRASIL, 2010), resíduos sólidos urbanos são constituídos por 

resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana. Os resíduos domiciliares são provenientes 

de atividades domésticas e os serviços de limpeza urbana são originários de varrição, da 

limpeza de vias, da limpeza de logradouros e demais serviços no meio urbano. 

Conscientes da grave problemática quanto à Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos no 

país, desde sua produção, coleta e disposição final, e do desafio colocado aos municípios e à 

sociedade como um todo no equacionamento dos problemas, a Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano – SEDU/PR – tem ampliado sobremaneira seus programas, linhas 

de financiamento e apoio nesta área (IBAM, 2001). 

Tradicionalmente, o que ocorre no Brasil é a competência do Município sobre a gestão 

dos resíduos sólidos produzidos em seu território, com exceção dos de natureza industrial, 

mas incluindo os provenientes dos serviços de saúde (IBAM, 2001). Ressalta-se que o resíduo 
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industrial possui uma série de peculiaridades que necessita de uma gestão e um gerenciamento 

mais específico, sendo que parte desses resíduos não podem ser dispostos em aterro sanitário 

de resíduo comum/orgânico. 

De acordo com a Constituição Federal, o gerenciamento do manejo de resíduos 

sólidos é de competência do poder público local, ainda que possa ser exercido por 

empresas particulares por meio de concessão pública. Neste último caso, caberá ao 

poder público o gerenciamento das atividades realizadas por essas empresas 

privadas. A PNSB apresenta estatísticas sobre a natureza das empresas prestadoras 

desse tipo de serviço. Observa-se a predominância no País das entidades de 

administração direta do poder público como entidades prestadoras, embora haja 

diferenciações entre as Grandes Regiões e também dentro de cada uma delas (IBGE, 

2008, pg. 1). 

No território de cada município o tipo de uso do solo é definido por um plano diretor 

que emite as licenças para qualquer construção e o alvará de localização para o 

funcionamento de qualquer atividade, que são indispensáveis para a localização, construção, 

instalação, ampliação e operação de qualquer empreendimento em seu território. O objetivo é 

proteger a sociedade sob atividades com passivos impactos ambientais e que venha acometer 

a saúde pública (IBAM, 2001). 

Os resíduos sólidos são responsáveis por integrar uma das atividades mais impactantes 

do meio urbano, portanto é necessária uma implementação de serviços e uma capacitação de 

pessoas afim de minimizar ou mitigar os impactos relacionados. 

Para o Ibam (2001), o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos será 

utilizado como instrumento didático nos programas de treinamento e capacitação em gestão 

de resíduos sólidos, podendo servir de referência para os tomadores de decisão nas diferentes 

esferas de governo e para projetistas e agentes financeiros/operadores destes serviços. 

A composição gravimétrica desses resíduos permite ponderar nas decisões de 

manuseio, armazenamento e descarte final de forma correta, propondo o mínimo impacto 

possível. Ou seja, existe técnicas que dãoum destino final para cada elemento que compõe os 

resíduos sólidos, os quais podem ser reciclados, aterrados, formar compostos, entre outros. 
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A geração de resíduos sólidos domiciliares no Brasil é de cerca de 6 kg/hab.dia e mais 

0,3 kg/hab.dia de resíduos de varrição, limpeza de logradouros e entulhos (IBAM, 2001). 

Logo, muito destes resíduos são encaminhados diretamente para o aterro, como destinação 

final, havendo condições de reaproveitamento e redução da carga de acondicionamento e, 

consequentemente, a diminuição de contaminação. 

Por meio da Figura 2.1 observa-se que, do ano 2015 ao ano 2016, houve uma redução 

da geração total de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Na região Centro-Oeste, em 2016, foi 

gerado 16.217 toneladas diárias de RSU e 15.990 toneladas por dia em 2015. 

Figura 2.1 – Geração de resíduos no país “adaptado pelo autor” (fonte: ABRELPE, 2016). 

 

Os números referentes à geração de RSU revelam um total anual de quase 78,3 

milhões de toneladas no país, resultante de uma queda de 2% no montante gerado 

em relação à 2015. O montante coletado em 2016 foi de 71,3 milhões de toneladas, 

o que registrou um índice de cobertura de coleta de 91% para o país, pequeno 

avanço comparado ao ano anterior, e que evidencia que 7 milhões de toneladas de 

resíduos não foram objeto de coleta e, consequentemente, tiveram destino impróprio 

(ABRELPE, 2016, pg. 14). 

De acordo com o Ipea (2012), o município de Goiânia, no ano de 2000, possuía uma 

população de 1.093.007 habitantes e uma quantidade, em toneladas/dia, de 1.279,70 de 

resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos coletados. Em 2008 a população cresceu para 

1.260.607 habitantes e coletou uma quantidade de 1.197,50 toneladas/dia de RSU. Ou seja, no 

ano de 2008, a coleta foi menor que no ano de 2000, refletindo o quão a eficiência e a 

transparência das tecnologias foram ineficazes neste período. 
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Conforme a SECIMA (2014) a região metropolitana de Goiânia possui uma estimativa 

de geração diária de 1.915,34 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos, que é 

demonstrando em uma porcentagem de 46,85% do total gerado perante as outras regiões. 

Segundo as análises feitas, a região metropolitana está à frente das outras regiões do estado de 

Goiás com o maior número de geração de resíduos urbanos (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 – Geração de resíduos no estado de Goiás “adaptado pelo autor” (fonte: SECIMA, 2017). 

Região 
Estimativa da geração 

(t/dia) 

% do total gerado o 

estado de GO por região 

Norte Goiano 

Nordeste Goiano 

139,26 

57,29 

3,41 

1,40 

Noroeste Goiano 60,86 1,49 

Centro Goiano 413,74 10,12 

Entorno do DF 680,72 16,65 

Oeste Goiano 142,20 3,48 

Metrop. de Go. 1.915,34 46,85 

Sudeste Goiano 123,91 3,03 

Sudoeste Goiano 332,20 8,12 

Sul Goiano 222,71 5,45 

Estado de Goiás 4.088,23 100,00 

DF – Distrito Federal; Metrop – Metropolitana; Go. – Goiânia;% - Percentual; GO – Goiás. 

De acordo com SECIMA (2017), 19 municípios da região metropolitana de Goiânia 

recebem coleta dos resíduos sólidos urbanos, sendo que 14 municípios possuem a prefeitura 

como prestadora dos serviços e três municípios usufruem de empresas privadas que realizam 

as coletas. 

Em Goiânia, a principal destinação dos resíduos domiciliares é o aterro sanitário. Fral 

(2016) aponta que o aterro de Goiânia no ano de 2008 recebia 435.932 toneladas de resíduos e 

no ano de 2013 esse valor aumentou para 522.016 toneladas. 
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2.2. CONTAMINAÇÃO DO SOLO PROVENIENTE DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

As atividades humanas têm como resultado a produção de lixo que, por sua vez, 

superam muito a capacidade da natureza de se regenerar ou absorver esses impactos. As 

montanhas de resíduos acumulados em lixões produzem líquidos que contaminam o solo e a 

água, além de produzir gases tóxicos para as pessoas e para o meio ambiente (SEBRAE, 

2012). 

Conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2009, p.3) a definição 

da contaminação visa a sua dinâmica em diferentes fontes e assegura riscos: 

Contaminação: presença de substâncias químicas no ar, água ou solo, decorrentes de 

atividades antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse 

recurso ambiental para os usos atual ou pretendido, definidas com base em avaliação 

de risco à saúde humana, assim como aos bens a proteger, em cenário de exposição 

padronizado ou específico. 

Ortega (2006) afirma que o Brasil possui um grande número de áreas poluídas e 

contaminadas, deixando heranças na forma de passivos ambientais provenientes da disposição 

inadequada de resíduos sólidos e líquidos (efluentes) urbanos, industriais e agrícolas ou 

estéreis e rejeitos provenientes da mineração, bem como por derrames e vazamentos de 

combustíveis orgânicos (derivados de petróleo). 

Entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a partir do lixo 

urbano produzido estão os efeitos decorrentes da prática de disposição inadequada de resíduos 

sólidos em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos d’água. Essas práticas habituais 

podem provocar, entre outras coisas, contaminação de corpos d’água, assoreamento, 

enchentes, proliferação de vetores, transmissores de doenças, tais como cães, gatos, ratos, 

baratas, moscas, vermes, entre outros. Some-se a isso a poluição visual, mau cheiro e 

contaminação do ambiente (MUCELIN; BELLINI, 2008, pg. 113). 

Roese (2008) cita que os resíduos sólidos possuem riscos de contaminação por conter 

alto teor de cádmio. Este elemento está presente na produção de metais ferrosos, manufatura 
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de artigos e resíduos de cinzas incineradoras. Outras fontes de resíduos, que contem cádmio, 

são as cinzas de queimas de combustíveis sólidos, resíduos de cimentos, resíduo municipal e 

resíduo de esgoto. Grandes fontes de contaminação do solo está na aplicação de lodo de 

esgoto e na aplicação de fertilizantes fosfatados. 

A contaminação se desenvolve com a presença de vários elementos agressivos por 

diversas fontes, ocasionando em uma carga elevada sob o solo. Um deles reporta ao chumbo 

proveniente de resíduos da agricultura, de resíduos de madeira, de dejetos urbanos, de esgoto, 

de resíduos do solo da fabricação de metais, de cinzas de carvão, de produtos descartados, de 

fertilizantes, de turfas e de sedimentação da atmosfera (PAOLIELLO; CHASIN, 2001). 

De acordo com Fral (2016) a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma exigência 

legal perante todo o território nacional que reconhece a problemática ambiental em 

proporções indeterminadas, porém com registros de situações críticas envolvendo a 

destinação e disposição inadequada de resíduos e, consequentemente, a contaminação do solo. 

Isso gera uma dificuldade na identificação dos agentes responsáveis. 

O resíduo produz um líquido, chamado de percolado, que possui substâncias altamente 

agressivas ao solo. Com a produção exagerada de resíduos e seu contato direto sob o solo, 

sem qualquer proteção, é possível prever uma contaminação, ao longo de anos, e com uma 

frequência cada vez maior. 

2.2.1. Áreas contaminadas em Goiás 

“O VIGISOLO é um componente da Vigilância em Saúde Ambiental que busca o 

levantamento de risco de agravos diversos, decorrentes da contaminação do solo por 

substâncias químicas com o objetivo de prevenção e promoção da saúde da população” 

(VIGISOLO, 2014, pg. 1). 

O Sistema de Informações de Vigilância do Solo – SISSOLO é o sistema utilizado 

para registrar os dados das áreas potencialmente contaminadas, identificando o tipo 

da atividade desenvolvida no local e a população potencialmente exposta, 

considerando um raio de 1 km. Este Sistema é um importante instrumento de 

avaliação das atividades de riscos à saúde humana, e assim articula ações com 
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órgãos do governo, entidades de ensino e pesquisa e organizações sociais, em 

benefício da população (VIGISOLO, 2014, pg. 1). 

A união entre os distintos setores do governo e a divulgação da informação deve 

ocorrer em todas as fases do trabalho, desde o diagnóstico das áreas contaminadas e a 

afirmação de populações expostas, até a suposição efetiva de ações de controle e remediação 

ambiental para proteção da saúde humana (VIGISOLO, 2014). 

Segundo o Boletim da Vigisolo (2013), o estado de Goiás possui 246 municípios, 

sendo que 36 % destes apresentam áreas cadastradas no SISSOLO, que é um dado importante 

para o monitoramento e a eficácia do gerenciamento de áreas contaminadas. 

Na Tabela 2.2 verifica-se diversas áreas passivas de contaminação para o estado de 

Goiás. Pode-se observar que as áreas relativas à atividade de disposição final de resíduos 

urbanos apresentaram um número relevante perante às outras atividades desenvolvidas no 

estado. Porém, quando comparamos a área de disposição final de resíduos urbanos 

isoladamente com o somatório das outras atividadesobservamos queeste valor se torna um 

pouco menor. 

Tabela 2.2 – Resumo de áreas cadastradas passivas de contaminações “adaptada pelo autor” (fonte: SISSOLO, 2014). 

 

 

UPS - Unidade de postos de abastecimento e serviços 

Na figura 2.2 consta o percentual de áreas potencialmente contaminadas por diferentes 

categorias e possíveis fontes de contaminação. SISSOLO (2014, pg. 2) revela que “a mais 

representativa é a dos lixões e aterros municipais de resíduos urbanos, correspondendo a 

42,5% desse total, seguida dos postos de combustíveis com 39,4%”. 

RESUMO DAS ÁREAS CADASTRADAS 

REGIÃO CENTRO OESTE 

CLASSIFICAÇÃO GOIÁS 

Área agrícola 4 

Área de disposição de resíduos industriais 4 

Área de disposição final de resíduos urbanos 158 

Área de mineração 1 

Área de desativação 10 

Área industrial 21 

Depósitos de agrotóxicos 27 

UPS 149 

TOTAL 374 
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Figura 2.2– Percentual de áreas potencialmente contaminadas em Goiás “adaptado pelo autor” (fonte: SISSOLO, 

2014). 

 

O Centro de Vigilância Epidemiológica - CVE (2008) leva em consideração alguns 

dados importantes para o cadastro de áreas contaminadas, sendo: o perfil da população, a 

classificação ou categoria da área contaminada, a distância dessas populações ao local de 

risco, as residências mais próximas, o número de pessoas em um raio de 500 m a 1 km, o tipo 

de contaminante e a atividade no local e nas proximidades. 

Segundo a VIGISOLO (2013) existe uma relação intensa entre pessoas que estão 

expostas a uma determinada contaminação e os tipos de contaminantes encontrados. Na 

Figura 2.3 observam-se os tipos de elementos prejudiciais e a quantidade elevada de 

populações diretamente afetadas, observando-se que os metais pesados aparecem em maior 

quantidade depois do benzeno. 
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Figura 2.3– Quantitativo de tipos de contaminante por populações expostas “adaptado pelo autor” (fonte: 

SISSOLO, 2014). 

 

SISSOLO (2014, pg. 3) expõe que “os metais pesados devem-se ao descarte 

inadequado de produtos nos lixões e indústrias de produtos químicos na região. ” Apontando 

que muitos resíduos possuem metais pesados em sua composição e que são depositados, de 

forma incoerente, em aterros ou lixões, prejudicial a nível de contaminação tanto para área 

quanto para a cadeia tróficalocal. 

2.2.2. Legislação relacionada a áreas contaminadas 

No Art. 225 da seção VI sobre o meio ambiente, da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), consta que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1990, pg. 131). Este texto garante um bem comum de um meio ambiente 

sem alterações que, consequentemente, condiz com um ambiente preservado e sem qualquer 

contaminação. 

Na seção IV, sobre os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, da 

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, no Art. 19 está prescrito: “identificação dos passivos 
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ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas 

medidas saneadoras” (BRASIL, 2010, pg. 23). 

E no capítulo V, dos instrumentos econômicos, da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 

2010, estabelece no Art. 42 que o poder público sucederá medidas indutoras e sistemas de 

financiamento para atender, com prioridade, a descontaminação de áreas contaminadas e, 

inclusive, áreas contaminadas que não tenham responsáveis identificados. 

O estado de São Paulo possui a Lei de nº 13.577, de 08 de julho de 2009, que define 

orientações e procedimentos para o cuidado da qualidade do solo e o gerenciamento de áreas 

contaminadas, e dá outras providências correspondentes. Essa lei aborda a proteção da 

qualidade do solo contra modificações nocivas por contaminação, determina 

responsabilidades e caracteriza as áreas contaminadas. 

A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (2009), n° 420 de 28 de 

dezembro de 2009, promulga critérios e valores orientadores da qualidade do solo quanto à 

presença de substâncias químicas e constitui procedimentos para o gerenciamento ambiental 

de áreas contaminadas por essas substâncias em consequência de atividades antrópicas. 

O CONAMA (2009) propõe ainda um monitoramento da contaminação conforme 

valores de base para devidas concentrações, apresentadas na Tabela 2.3. O valor de referência 

de qualidade (VRQ) é a concentração definida com base no estudo estatístico de análises 

físico-químicas de amostras de diferentes tipos de solos, o valor de prevenção (VP) é o valor 

extremo de determinada substância no solo capaz de manter as principais funções, garantindo 

a proteção preventiva do solo, e o valor de investigação (VI) significa que a concentração de 

uma substância no solo ou na água subterrânea pode ocasionar riscos potenciais à saúde 

humana. 
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Tabela 2.3 – Valores de monitoramento de solo e água subterrânea 1 “adaptada pelo autor” (fonte: CONAMA 420, 2009). 

CAS nº - Número do Cadastro do Elemento; R.Q. – Referência de Qualidade; E – a ser definido pelo Estado; Ag. – Agrícola; 

AP. MÁX; – área de proteção máxima; Res. – residencial; Ind. – industrial; A.S. – água subterrânea. 

Tem-se uma referência da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(2005) que traz uma Decisão de Diretoria de nº 256/2016/E, definindo os valores orientados 

para solos e águas subterrâneas no estado de São Paulo no ano de 2016 e dá outras 

providências como mostrado na tabela 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Solo (mg.kg-1 de peso seco) ¹ 

Substância 

CAS nº R.Q. Prevenção 

Intervenção A.S. (µg.L-1) 

Inorgânicos 
Ag. 

AP MÁX 
Res. Ind. Intervenção 

Alumínio 7429-90-5 E - - - - 3.500** 

Antimônio 7440-36-0 E 2 5 10 25 5* 

Arsênio 7440-38-2 E 15 35 55 150 10* 

Bário 7440-39-3 E 150 300 500 750 700* 

Boro 7440-42-8 E - - - - 500 

Cádmio 7440-48-4 E 1.3 3 8 20 5* 

Chumbo 7440-43-9 E 72 180 300 900 10* 

Cobalto 7439-92-1 E 25 35 65 90 5 

Cobre 7440-50-8 E 60 200 400 600 2000* 

Cromo 7440-47-3 E 75 150 300 400 50* 

Ferro 7439-89-6 E - - - - 2.400* 

Manganês 7439-96-5 E - - - - 400* 

Mercúrio 7439-97-6 E 0.5 12 36 70 1* 

Molibdênio 7439-98-7 E 30 50 100 120 70 

Níquel 7440-02-0 E 30 70 100 130 20 

Nitrato (N) 7975-50-8 E - - - - 10000* 

Prata 7440-22-4 E 2 25 50 100 50 

Selênio 7782-49-2 E 5 - - - 10* 

Vanádio 7440-62-2 E - - - - - 

Zinco 7440-66-6 E 300 450 1000 2000 1.050** 
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Tabela 2.4 – Valores de monitoramento de solo e água subterrânea 2“adaptada pelo autor” (fonte: CETESB, 2016). 

¹ - Mantidos os valores orientadores da Resolução CONAMA 420/2009; ² - Mantidos os valores de prevenção da Resolução 

CONAMA 420/2009; V.R.Q. – Valor Referência de Qualidade; V.P. – Valor de Prevenção; V.I. – Valor de Intervenção;  E – 

a ser definido pelo Estado; Ag. – Agrícola; AP. MÁX; – área de proteção máxima; Res. – residencial; Ind. – industrial;(a) - 

Adotado valor limite de 1% do peso seco do solo (10.000 mg kg-1);A.S. – água subterrânea. 

A CETESB (2005) define o Valor Referência de Qualidade (VRQ) como sendo a 

concentração que delibera qualidade natural para determinado solo ou água subterrânea. Da 

mesma forma, determinou o Valor de Prevenção (VP) como a concentração de uma 

substância que acarreta depreciações à qualidade do solo e da água subterrânea. E, tem-se 

ainda, o Valor de Intervenção (VI), que é a concentração que adota riscos, diretos ou 

indiretos, para a saúde dos seres humanos. 

Solo (mg.kg-1 de peso seco) ¹ 

Substância 

CAS Nº V.R.Q. V.P. 

V.I. A.S. (µg.L-1) 

Inorgânicos Ag. 

 
Res. Ind. Intervenção 

Antimônio¹ 7440-36-0 < 0,5 2 5 10 25 5 

Arsênio¹ 7440-38-2 3,5 15 35 55 150 10 

Bário 7440-39-3 75 120 500 1300 7300 700 

Boro 7440-42-8 - - - - - 2400 

Cádmio 7440-48-4 < 0,5 1,3 3,6 14 160 5 

Chumbo 7440-43-9 17 72 150 240 4400 10 

Cobalto¹ 7439-92-1 13 25 35 65 90 70 

Cobre² 7440-50-8 35 60 760 2100 10000 (a) 2000 

Crômio Total¹ 7440-47-3 40 75 150 300 400 50 

Crômio 

Hexavalente 
18540-29-9 - - 0,4 3,2 10 - 

Mercúrio 7439-97-6 0,05 0,5 1,2 0,9 7 1 

Molibdênio 7439-98-7 < 4 5 11 29 180 30 

Níquel 7440-02-0 13 30 190 480 3800 70 

Nitrato (N) 7975-50-8 - - - - - 10000 

Prata² 7440-22-4 0,25 2 25 50 100 50 

Selênio 7782-49-2 0,25 1,2 24 81 640 10 

Zinco 7440-66-6 60 86 1900 7000 10000(a) 1800 
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2.2.3. Mecanismo de transporte de contaminante 

Os processos de acumulação e transporte de contaminantes através do solo dependem 

da natureza do contaminante e do tipo do solo em questão. A composição e as propriedades 

dos resíduos são fatores significativos no desenvolvimento da interação com o substrato do 

solo. Se, contudo, for possível estimar as propriedades físicas e químicas mais importantes 

dos contaminantes e conhecer bem as características do solo, pode-se compreender melhor o 

seu transporte e, assim, dimensionar melhores barreiras naturais ou artificiais para áreas 

contaminadas ou para futuras áreas de disposição do resíduo (MAXWELL, 1995). O estudo 

das características do solo é a primeira etapa a inquirir para saber suas principais interações 

com diversos componentes. 

“Os principais fatores que controlam a migração de contaminantes, através de meios 

pororos (p. ex. solos), podem ser classificados em: processos físicos, químicos e biológicos.” 

(DYMINSKI, 2006, pg. 2) Esse conjunto de processos vão fornecer o quão rápido o 

contaminante pode percolar sobre o solo, ou ainda, qual a natureza do fluxo do contaminante. 

Dyminski (2006) acredita que as propriedades que intervêm no transporte de 

contaminantes são: características do contaminante (solubilidade, densidade, concentração, 

pH, D.B.O., D.Q.O.); características do solo pelo qual ele percola (granulometria, mineralogia 

da fração argila, permeabilidade, matéria orgânica); características do ambiente (tempo de 

exposição do solo ao contaminante, presença de microorganismos, condições hidrogeológicas, 

condições aeróbicas/anaeróbicas e temperatura). Além dessas, tem-se a temperatura, que é 

uma variável capaz de alterar a permeabilidade do solo alterando a viscosidade do fluido, a 

velocidade de reações químicas e a solubilidade do contaminante. 

Durante o transporte de contaminantes através do solo, os seguintes processos devem 

ser controlados: (1) quantidade de contaminantes transportados em um tempo qualquer 

através de uma região de controle particular; (2) atenuação da concentração através da 

adsorção e processos de dessorção; (3) razão e extensão da propagação ou avanço da pluma 

de contaminação. A água é o agente transportador de contaminante mais importante na 
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obtenção e no entendimento da interação solo-água (YOUNG, 19731; apud 

DEMUELENAERE, 2004; apud SCOPEL,2012). Quanto menos quantidade de água 

percorrer o sistema de disposição de resíduos menor o fluxo de contaminante e, 

consequentemente, o avanço da pluma de contaminação. 

Os mecanismos físicos que atuam no transporte de massa em meios porosos são, 

principalmente: a advecção, a dispersão mecânica, a difusão molecular e a adsorção. A ação 

conjunta da dispersão mecânica e da difusão molecular dá-se o nome de dispersão 

hidrodinâmica, que dependendo da situação, podem ocorrer conjuntamente. No entanto, de 

acordo com ROWEet al., 19952;apud NASCENTES, 2003), devem ser analisados 

separadamente, pois existem diferenças nas forças diretrizes que os governam. 

Advecção é o processo pelo qual o soluto é carregado pela água em movimento. No 

transporte advectivo de solutos que não interagem com o meio poroso, a frente de 

contaminação é abrupta e move-se a uma velocidade igual à velocidade linear média 

(v) do fluido percolante, geralmente a água, sem que seu pico de concentração seja 

alterado (MAXWELL, 1995, pg. 31). 

O mecanismo de dispersão, explicado pela Dyminski (2006), é a junção da difusão 

molecular, no qual a substância migra da região de maior concentração para a de menor 

concentração, com o mecanismo de dispersão hidrodinâmica, que é um parâmetro que 

demonstra a diferença de fluxo nos vazios do solo, resultando então na dispersão da solução 

em questão. Observando apenas este mecanismo a contaminação ocupará um volume amplo e 

o processo será de forma instantânea. 

O transporte de contaminantes por Difusão Molecular ocorre devido ao gradiente de 

concentração existente em um fluido, o soluto dissolvido em água desloca-se de uma 

área de maior concentração para uma área de menor concentração. Este fenômeno 

ocorre independente da velocidade do fluxo (KNOP, 2006 ,pg. 3). Observa-se que o 

aumento ou a queda brusca da energia cinética podem comprometer a direção do 

                                                 
1YONG, R. N.; et al. Partitioning of heavy metals on soil samples form columns tests. Engineering Geology, v. 

60, p. 307-322, 2001. 
2 ROWE, R.K., QUIGLEY, R.M. & BOOKER, Clayey Barrier Systems for Waste Disposal Facilities, E & FN 

Spon, London. 1995. 390 p. 
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gradiente de concentração e esta ação pode impedir o processo de contaminação por 

difusão molecular. 

Quando o processo físico-químico promove uma acumulação da substância em uma 

interface sólida/líquida, sob fases, é denominada de adsorção. Neste caso, a substância que 

está sendo removida da fase líquida e adsorvente na fase sólida pode receber o nome de 

adsorvato (BOSCOV, 2005). Ou seja, é uma ação que ocorre entre íons, que ficam retidos na 

superfície de sólido-líquidos através de interações químicas ou físicas. 

Cátions retidos (adsorvidos) nos colóides podem ser substituídos por outros em 

quantidades equivalentes, o que em termos práticos, significa que eles são trocáveis; a 

quantidade total que pode ser retida em um solo é conhecida como capacidade de troca 

catiônica (CTC) e, quanto maior a CTC do solo, maior o número de cátions que este solo 

pode reter (COTTA et al., 2006). Este é um processo natural do solo que possibilita assegurar 

os cátions de um elemento atípico afim de promover uma barreira e evitar o transpasse do 

mesmo para as camadas mais profundas. 

As cargas do solo funcionam como barreiras químicas ao deslocamento de 

determinados poluentes graças à interação (adsorção) destes compostos ou íons com 

a fase sólida do solo. Portanto, as cargas negativas (CTC) adsorvem os poluentes de 

cargas positivas e as cargas positivas (CTA) adsorvem os poluentes de cargas 

negativas, limitando o deslocamento destas substâncias em direção ao lençol freático 

(LIMA et. al, 2007, p. 39). 

A partir de formulação numérica de transporte de contaminantes foi desenvolvida uma 

fórmula analítica para analisar o avanço da pluma  de contaminação de uma fonte permanente 

de contaminante ao longo de um perfil de solo, conforme observado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Exemplo de migração de contaminante no aterro de resíduo “adaptado pelo autor” (fonte: BOSCOV, 2008). 

 

O modelo físico e o equacionamento do transporte de massa em meios porosos 

baseiam-se na hipótese de fluxo em meio saturado, a qual não reflete a condição inicial de 

camadas de solo compactado e, principalmente, das condições in situ dos solos lateríticos e 

saprolíticos que cobrem extensas regiões do Brasil. No entanto, a formulação descrita tem 

grande utilidade para uma primeira aproximação com problema de transporte de poluentes em 

solos (BOSCOV, 2008). Além dos mecanismos de transporte existem equações modeladas 

que simulam o caminho do fluxo de contaminantes em meios porosos com zonas saturadas, 

no qual é um processo de aproximação, mas que ajudam na percepção de algumas situações. 

Conforme alguns estudos apresentados por OGATA & BANKS (1961); OGATA 

(1970); FREEZE & CHERRY (1979) foram formulados uma solução matemática para o 

cálculo de migração de contaminantes (equação 3.1): 

(3.1) 

Onde: 

C = Concentração do afluente. 

Co = Concentração inicial. 

Rd = Fator de Retardamento. 

D = coeficiente de dispersão hidrodinâmica.  

C

Co
=

1

2
[erfc

zRd − ut

2(DRdt)0,5
+ exp

uz

D
erfc (

Rdz + ut

2(DRdt)0,5
)] 
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t = tempo (dia). 

z = profundidade do solo (m). 

erfc = função erro (tabelado). 

u = porosidade do meio. 

“Esta formulação teórica baseia-se no princípio da conservação de massa, em uma 

única direção, através de meios porosos, considerando o meio homogêneo, isotrópico, não 

deformável e transporte condicionado por fluido incompreensível em região de fluxo 

constante” (BASSO; KIANG, 2008, pg. 5). 

Conciani (2011) afirma que a acumulação de contaminante no solo é um dos processos 

mais cruciais, em que há transferência da substância para a fase sólida, chamada de sorção. 

Esta acumulação resulta na diminuição da velocidade da frente de contaminação, ocorrendo 

um fenômeno chamado de retardamento da frente de contaminação, sendo representado pelo 

fator de retardamento (𝑅𝑑). Observa-se a formulação matemática que explica este fator de 

retardamento na equação 3.2 abaixo. 

Rd =
velocidade do fluxo percolante

velocidade da frente de contaminação
 (3.2) 

Corrêa, Sousa e Souza (2004) acreditam que uma parte da atenuação dos 

contaminantes em solos tropicais se deram pela atividade microbiológica. Isto porque a 

estrutura de poros do solo favorece a fixação e a proliferação de colônias bactericidas que são 

responsáveis pela degradação de microrganismos. Observaram também que o clima quente da 

região, com temperaturas acima de 20º C, favorece o crescimento bacteriano diferentemente 

de regiões frias que retardam o metabolismo. Regiões tropicais são ricas em teores de óxidos 

e hidróxidos com quantidade suficiente para reações bioquímicas no qual resultaram em 

atenuação de contaminantes. 

2.2.4. Investigação laboratorial para análise de contaminação do solo 

Azevedo (2005) realizou a caracterização do solo na camada da impermeabilização da 

base do aterro sanitário do Município de Visconde do Rio Branco, estado de Minas Gerais, 
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com os ensaios de caracterização geotécnica, de mineralogia da fração da argila e das análises 

químicas e físico-químicas. O solo obteve um teor de argila de 400 g/kg, um teor de areia de 

471 g/kg e um teor de silte de 100 g/kg. Além disso, obteve um valor de LL de 520, LP de 

300 e IP de 220 que são características que condiz com a presença de minerais caulinísticos. 

O autor realizou uma comparação entre os valores do coeficiente de dispersão 

hidrodinâmica e os valores do fator de retardamento para os elementos de zinco, de manganês 

e de cobre. Esta comparação foi efetivada em solo residual compactado com o auxílio do 

método da análise tradicional e o da massa acumulada que, em ambos, são desenvolvidos em 

colunas de lixiviação (AZEVEDO, 2005). 

No método tradicional os valores iniciais do efluente da solução do contaminante e o 

número de volumes de poros escoados eram utilizados para traçar as curvas de eluição para o 

Zn, o Mn e o Cd. Já no método da massa acumulada o fator de retardamento implica no tempo 

necessário para atingir o regime permanente, mas não implica no valor do fluxo da massa de 

soluto neste regime (AZEVEDO, 2005). 

Os valores do fator de retardamento e do coeficiente de dispersão hidrodinâmica para 

cada metal foram muito semelhantes entre si nos três corpos de prova. Ou seja, para o Mn o 

fator de retardo obteve um valor de 18 e o coeficiente de dispersão hidrodinâmica foi de 

0,0086 demonstrando uma média para os três corpos de prova. Para o elemento Zn o fator de 

retardo foi de 27 e o coeficiente de dispersão hidrodinâmica foi de 0,0064 demonstrando 

também uma média de valores para os três corpos de prova analisados. Já o metal Cd obteve 

uma média de 37 e 0,016 para os coeficientes de dispersão e fator de retardamento nos corpos 

de prova estudados. Este fato pode ser justificado pelos valores das velocidades de percolação 

média terem sido praticamente iguais (AZEVEDO, 2005). 

Mathias e Costa (2012) avaliaram as características de alguns pontos da camada 

superficial do solo localizado na base do Aterro Controlado do Botuquara para verificar 

possíveis tendências à contaminação da área por produtos liberados pela degradação dos 

resíduos sólidos ali dispostos. Esse trabalho foi realizado devido à disposição dos resíduos 

sólidos nesse aterro serem realizada de maneira inadequada, com possibilidade da presença de 

muitos contaminantes, principalmente metais, já que o controle do que era ali depositado 
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inexistia. Para isso os autores determinam valores de pH, MO, CTC, saturação de bases, 

nitrogênio total, carbono orgânico, relação C: N, teor de argila, areia e silte do solo (análise 

textural) e metais biodisponíveis e totais (Ag, Cu, Cr Cd, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn). 

As amostras de solos foram recolhidas a uma profundidade, de aproximadamente 30 

cm, e dispostas em frascos de polietileno e levadas ao laboratório onde, manualmente, foram 

removidos contaminantes macroscópicos como raízes, folhas e fragmentos de plásticos e 

metais. A seguir, foram secadas à temperatura ambiente (próximo a 25°C), trituradas e 

homogeneizadas com o auxílio de almofariz de porcelana e pistilo e, então, peneiradas em 

malha de 0,297 mm, para serem secadas em estufa à temperatura de 40 °C, até atingir massa 

constante. As análises foram feitas em triplicata (MATHIAS; COSTA, 2012, pg. 88). 

Mathias e Costa (2012) enfatizam que os valores de CTC acima de 5 cmolc.kg-¹ 

demonstram uma alta capacidade de troca catiônica do solo com o meio, isto é, revela a maior 

quantidade de cátions que este solo consegue segurar. Sendo assim, o ponto 3 teve sua 

amostra nestas condições, com alta capacidade de trocar íons e facilidade de reter o maior 

número de íons possíveis. 

Mathias e Costa (2012) averiguaram que a CTC é diretamente influenciada pelo teor 

de matéria orgânica e em menor atividade pelo teor de argila presente no solo. No entanto, 

duas amostras com valores de matéria orgânica e praticamente o mesmo teor de argila, 

apresentaram valores de CTC diferente, isto porque um dos pontos possuía matéria orgânica 

menos humificada, resultando em uma CTC baixa. 

Os autores constataram que a dependência da CTC com a MO torna-se um problema 

devido a degradação da matéria orgânica com a liberação dos metais retidos. Portanto os 

danos causados dependem da velocidade da degradação a ser avaliada pela relação C: N 

(MATHIAS; COSTA, 2012). 

Preocupantemente foi o dado da saturação de bases que evidenciou que a quantidade 

de cátions saturando as cargas negativas eram elevadas, logo, se houver uma contribuição 

adicional de metais pelo percolado, haverá dificuldade de retenção de contaminante por parte 

do solo (MATHIAS; COSTA, 2012). 
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Mathias e Costa (2012), conferiram que alguns dos metais biodisponíveis, analisado 

em quatro pontos diferentes, estava acima dos valores de qualidade estabelecidos pela 

CETESB (2005), sendo que o Pb, encontrado em todos os pontos, possuía valores acima da 

qualidade e acima dos valores preventivos. E o Cr apresentou valores acima da referência de 

qualidade em apenas um ponto de coleta. Além disso, algumas análises de metais 

pseudototais encontrados nas amostras apresentaram valores acima da referência em 

qualidade e prevenção, conforme a CETESB determina. 

Lima (2015) estudou uma área situada no estado do Rio de Janeiro na região sudeste 

que era próximo da Baixada Fluminense. Segundo a autora o aterro de Seropédica está 

localizado no bairro Boa Esperança que possuía alguns usos do solo como a vegetação, a 

urbanização, o corpo hídrico e a extração mineral.  

Fez-se o monitoramento ambiental do solo do aterro de resíduos sólidos urbanos 

encerrado no município de Seropédica, por meio de levantamentos bibliográficos sobre 

técnicas de monitoramento e remediação de áreas com disposição final de resíduos. Além da 

determinação dos teores de metais pesados (manganês, zinco, cádmio, chumbo, alumínio 

trocável) e do pH do solo (LIMA, 2015). 

Foram demarcados 21 pontos para a coleta de amostras no entorno do aterro a serem 

realizados em períodos mais secos do ano. Para a análise química do solo escolheu-se pontos 

aleatórios no entorno do aterro com profundidades de 20 cm. Usufruiu-se do trado para 

realizar as coletas e de sacos transparentes para o acondicionamento das amostras (LIMA, 

2015). 

Lima (2015) preparou as amostras no laboratório afim de produzir um material seco e 

sem umidade. Posteriormente, realizou ensaios para a análise de pH com leituras sendo 

realizadas pelo equipamento chamado de potenciômetro.  

Outros elementos estudados foram o Manganês, o Cádmio, o Zinco e o Chumbo com a 

utilização do método de Mehlinch 1. Neste método as amostras passam por uma secagem e 

são colocadas em um recipiente com uma quantidade específica de água. Em seguida, a 

amostra é agitada com o auxílio de um bastão de vidro e deixada em repouso por alguns 

minutos. Posteriormente, cada amostra foi agitada antes de inserir um eletrodo na suspensão 
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homogeneizada. Então, os teores dos seguintes elementos foram apurados por uma leitura no 

equipamento chamado de espectofotômetro de absorção atômica (LIMA, 2015). 

A autora observou que a concentração do zinco e do cádmio ultrapassou os níveis de 

prevenção e de investigação agrícola pela Resolução de n° 420 do CONAMA (2009). Ou seja, 

a presença da contaminação pode ser explicada pela não adoção de uma tecnologia coerente. 

Também observou-se que os teores de alumínio foram baixos porque o pH encontrava-se na 

forma alcalina. Por fim, a autora recomendou que fosse realizado o monitoramento ambiental 

da água, do solo e geoambiental, por meio de realização das análises físico-químicas 

regularmente para posteriores comparação com parâmetros de qualidade presentes nas 

literaturas. 

Moraes (2017) realizou uma caracterização química dos solos da área de disposição 

dos resíduos da cidade de Jataí, com elementos da fertilidade química (CaCl2, P, K, Ca, Mg, 

H+Al e Zn) e demais análises químicas do solo (pH, CTC, Saturação de Bases, Matéria 

Orgânica e Carbono Orgânico Total) para quatro pontos superficiais. 

Moraes (2017) especificou os quatro pontos estudados como sendo o ponto P0, no 

local que distanciava da área de disposição dos resíduos, ponto P1, na primeira vala de 

descarte de resíduos, o ponto P2, nas proximidades da área de disposição de resíduos da 

construção civil, e o ponto P3, próximo da segunda vala de descarte dos resíduos. 

O autor apresentou a análise granulométrica com as porcentagens dos teores de argila, 

de silte, de areia e de pedregulho nas amostras. Além disto, estudou características físicas 

como o peso específico dos grãos, a umidade higroscópica, o limite de plasticidade, o limite 

de liquidez e o índice de atividade com o intuito de realizar a classificação do solo pelo  

Sistema Unificado de Classificação dos Solos - SUCS (MORAES, 2017). 

Moraes (2017) concluiu que o ponto P0 e o ponto P3 obteve a maior porcentagem de 

argila em suas amostras, no entanto, estes pontos apresentaram baixa CTC. Logo, admitiu-se 

que mesmo as amostras não estando saturadas não haveria a capacidade de reter 

contaminante. 
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As amostras dos pontos P1 e P2 possuem textura arenosa e a saturação de bases estava 

acima de 90%, demonstrando então, que o solo tinha alta permeabilidade e baixa capacidade 

de reter contaminante. Dessa forma são pontos de grande preocupação pois estão localizados 

na área de disposição de resíduos sólidos urbanos (MORAES, 2017). 

Vaz (2017) determinou a toxicidade do solo conforme os ensaios de evitamento e de 

mortalidade utilizando uma espécie característica de minhoca. E, posteriormente, verificou a 

relação dos ensaios com as minhocas e os diagnósticos físico-químicos do solo nas amostras 

coletadas para o aterro de resíduos do município de Goiânia. 

Discretizou quatro pontos estudados, ou seja, o ponto 1 era o ponto de referência, o 

ponto 2 definido como a área de expansão, o ponto 3 a região da mata e o ponto 4 ficou 

próximo da lagoa de recalque (VAZ, 2017). 

Vaz (2017) afirma que a caracterização do solo para o aterro estudado não propiciava 

um ambiente favorável para as minhocas, pois possuía uma acidez que tornava a pele das 

minhocas secas e, consequentemente, resultaria em sua morte. Contudo, necessitou-se fazer 

algumas correções no solo para realizar os testes e obter análises satisfatórias. 

Vaz (2017) realçou que os ensaios não puderam definir se o solo do aterro sanitário de 

Goiânia estava contaminado pelo chorume dos resíduos. Certamente as análises físico-

químicas de pH, CTC e M.O, para a profundidade de 20 cm, não foram suficientes para 

relacionarem com a contaminação. Sendo assim, haveria a necessidade de se estudar os metais 

pesados em profundidades maiores. Reafirmando ainda, que estes testes não são 

recomendáveis para observar a contaminação em locais de disposição de resíduos. 

Vaz (2017) diz que mesmo não havendo contaminação na camada de 20 cm outros 

compartimentos, como a água subterrânea, possam estar contaminados. Logo, necessita-se de 

estudos futuros para se fazer uma análise confirmativa. 

Alamgir(2017) estudou os efeitos das propriedades do solo na extensão da 

contaminação do solo com metais. Um dos aspectos observados foi o pH do solo sendo 

influenciado por diferentes mecanismos como a mudança na carga superficial, a competição 

por sítios de adsorção, a hidrólise de espécies metálicas e outros.  
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Alamgir (2017) afirmou que os aumentos dos valores de pH são influenciados pela 

mineralogia e pelas alterações químicas da solução. Então discutiu-se correlações entre o pH e 

a retenção do cobre, do cádmio, do zinco e do chumbo. Por conseguinte, o efeito do pH na 

biodisponibilidade do metal muda entre diferentes metais e, como exemplo, tem-se o rápido 

decaimento nos teores das espécies iônicas livres do cobre e do zinco em pH ácido com 

valores variando em torno de 5. 

A influência conjunta do pH com outras propriedades (teor matéria orgânica, carga 

superficial e força iônica) são responsáveis pela sorção dos metais. A alta concentração de 

cátios, com pH mais baixo, resulta em maior solubilidade dos metais. E, como conclusão do 

processo de contaminação, enfatizou que as propriedades do solo atuam na disponibilidade 

dos metais com mutualidade e, deste modo, a alteração no valor de um atuará na mudança do 

outro (ALAMGIR, 2017). 

Olaniran (2013) pesquisou sob a biodisponibilidade de metais pesados no solo com 

impacto no microbiano da biodegradação de compostos orgânicos e possíveis estratégias de 

melhoria. Posto isto, fez várias correlações e, dentre elas, observou que o solo possuía baixo 

teor de matéria orgânica e quantidade significativa da fase amorfa, o que demontra, uma alta 

sensibilidade à contaminação por metais pesados e a persistência de poluentes. A MO tem alta 

influência na capacidade de troca de cátions, ou seja, na capacidade tampão tal como a 

retenção de metais pesados. 

O autor também observou que o estudo revelou que algumas bactérias podem 

influenciar de maneira drástica na taxa e na forma de potencial redução no solo. Como 

exemplo, a concentração de sulfeto presente nas camadas do solo pode ser elevada 

consideravelmente pela atividade das bactérias redutoras de sulfato e, com isso, o pH pode 

diminuir ligeiramente sob condições oxidantes. Citou-se que a bactéria 

ThiobacillusThiooxidans oxida o enxofre e o sulfeto sob o ácido sulfúrico com condições de 

pH menor ou igual a 2 e, em consequência disso, eleva a solubilidade dos metais 

(OLANIRAN, 2013). 

O Boletim Técnico do ANDA (2004) cita alguns valores de CTC com algumas 

características intrínsecas do solo. O solo com CTC de 1 a 6 cmolc/dm³ demonstra: alta 
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percentagem de areias e, ou, baixo teor de M.O; nitrogênio e potássio lixiviam mais; menor 

quantidade de calcário é necessário para aumentar o pH; menor capacidade de retenção de 

umidade. O solo com CTC de 6 a 25 cmolc/dm³ evidencia: alta porcentagem de argila e, ou, 

alto teor de M.O; maior quantidade de calcário é necessária para aumentar o pH; maior 

capacidade de retenção de nutrientes a uma certa profundidade; maior capacidade de retenção 

de umidade. 
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3. MATÉRIAIS E MÉTODOS 

Nesse item está descrita a área em estudo, a caracterização da amostra, a coleta e os 

ensaios laboratoriais necessários para o estudo geotécnico e a verificação do potencial de 

contaminação. 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

O Aterro Sanitário de Goiânia foi escolhido por ser o aterro de resíduos domésticos 

com o maior porte do estado de Goiás e, ainda, possuir dados e informações mais completas e 

relevantes para este projeto. A área escolhida está na capital do estado de Goiás, 

especificamente na cidade de Goiânia que, segundo o Google Earth (2018), possui uma 

localização geográfica com latitude de 16°41'12.78"S e longitude de 49°15'53.24"O. Além 

disso, sua altimetria corresponde a 781 metros. 

Segundo aFRAL (2016) o aterro está localizado no quilômetro 3 da rodovia estadual 

GO-060, no bairro Chácara Recreio São Joaquim, saída para o município de Trindade, região 

noroeste da capital, entre o Córrego do Meio e o Caveirinha. 

Utilizando a ferramenta do google earth (versão Pro 7.1) determinou-sea posição 

geográfica do maciço de resíduos que está sob a latitude 16°38'45.65"S e longitude 

49°22'0.69"O, com a elevação do terreno de 830 metros e próximo a área do maciço possui o 

Córrego do Meio e o Ribeirão Caveiras (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 - Localização do aterro de resíduos sólidos urbanos no município de Goiânia “ adaptada pelo autor” (Fonte: 

FRAL, 2016) 

 

Sua atividade se iniciou em 1983 através da disposição de resíduos diretamente sobre 

o solo e após dez anos de uso, em 1993, relizou-se as obras para a impermeabilização deste 

solo e sua adequação como aterro sanitário” (FRAL, 2016, pg. 204) ou seja, esta área teve um 

projeto inicial com várias estruturas de engenharia para funcionar como uma técnica segura de 

disposição de resíduos.  

Segundo a FRAL (2016), a área do aterro está sendo prejudicada desde o ano de 2012, 

pois o maciço de resíduos foi parcialmente cessado, a descarga do RSU passou a ser realizada 

na área de expansão do aterro, a área de expansão não foi impermeabilizada de forma correta, 

esta nova área ausenta-se de drenos de chorume e gases, o líquido do percolado e 

encaminhado para as lagoas anaeróbias e facultativas, não engloba lagoa de recalque que 

contribui para o extravasamento de substâncias para a rede coletora de águas pluviais e, o 

aterro está sem licença de operação que é concedida pelo órgão ambiental do município. Na 

imagem 3.2 observa-se como é a situação atual da área de disposição de resíduos. 
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Figura 3.2 – Imagem do maciço de resíduos dentro da área de disposição de resíduos (Fonte: AUTORA, 2016) 

 

FRAL (2016) retrata a ausência de manutenção e operação adequada, dentre outras 

situações, encontradas no aterro de Goiânia (Figura 3.3). Por exemplo, as lagoas de 

tratamento foram desativadas, tornando-se apenas lagoas para o depósito de chorume e a falta 

de impermeabilização do local possibilita extravasamento de líquidos para a rede coletora de 

águas pluviais. Porém, segundo a COMURG (2018) as lagoas não foram desativadas e seu 

processo não foi totalmente interrompido, ou seja, apenas operam com uma baixa eficiência 

no valor de 50 a 55% de remoção de DBO. 

Figura 3.3 – Drenos de gases (Fonte: AUTORA, 2016). 

 

Na Figura 3.3 é possível observar alguns componentes existentes no local da 

disposição dos resíduos como os drenos de gases e sua alocação na área. 
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3.2. DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para esta pesquisa foram definidos três pontos de amostragem, conforme verificado na 

Tabela 3,  permitindo a análise ao longo do perfil do terreno. 

Tabela 3.1 –Profundidades e localização dos pontos de amostragem.  (fonte: AUTORA, 2018). 

Amostra 
Profundidade (m) 

média 

Localização Geográfica 

(UTM Z – 22 K) 
Local 

1 

0,60   

1,10   

1,90 674664.77 m E Balança 

2,80 8158515.91 m S  

3,80   

 

2 

 

1,10   

2,10 674563.71 m E Lagoa de 

3,00 8158551.78 m S recalque 

3,80   

 

3 

1,00   

2,00 674630.55 m E Área de 

3,00 8158680.35 m S Expansão 1 

3,80   

    
                       UTM – Universal Transversal de Mercator; Z – Zona; m – metro; E – leste; S - Sul 

A amostra 1 está próxima à balança do aterro e foi escolhida para ser um ponto de 

referência, isto é, que não seja afetado pelo mecanismo de contaminação por difusão a partir 

da drenagem. A amostra 2 está nas proximidades da lagoa de chorumeque,acredita-se ser um 

local crítico por ter ocorrido um episódio de rompimento de uns dos drenos no ano de 2017 e 

este chorume ter sido extravasado para essa área. E a amostra 3 foi coletada na área de 

expansão  1com o intuito de analisar se a área condiz com a atividade de deposição de 

rejeitos. Mais detalhes dos pontos de amostragem podem serobservardos na Figura 3.4. 

As coletas das amostras ocorreram no dia 29 de março de 2017, período que se 

encontrava o final da estação chuvosa e, consequentemente, o nível do lençol freático estava 

mais raso, no qual seria uma situação crítica em termo de transporte de contaminantes. 

A amostra foi retirada com o auxílio de uma retroescavadeira, e realizou-se pequenas 

aberturas de valas com a obtenção de solos fragmentados das características in situ, ou seja, 

amostra deformada de campo, conforme verificado na Figura 3.5. Para cada amostra obteve 

uma massa coletada de aproximadamente 10 quilos. 
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Figura 3.4 - Localização das amostras na área do aterro do município de Goiânia (AUTORA, 2018) 

 

Figura 3.5 – Abertura de trincheiras e coleta de amostras (AUTORA, 2018) 

 

As amostras foram colocadas em sacos plásticos resistentes, etiquetadas, lacradas para 

preservar a umidade e, posteriormente, encaminhados para o LABGEO. 

O ensaio de pastilha foi realizado no LABGEO, que se encontra nas dependências da 

EECA/UFG dentro do município de Goiânia. Os ensaios de caracterização e os ensaios 

químicos foram efetivados em laboratórios particulares que estão situados na cidade de 

Goiânia. E os ensaios para a determinação de metais pesados foram desenvolvidos no 

laboratório específico do CRCN-CO que é uma unidade localizada no município de Abadia de 

Goiás. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

Para a análise física do solo realizou-se ensaios de caracterização atentando para as normas da 

ABNT que estão identificadas na Tabela 3.2. Além desses ensaios convencionais foram 

realizados ensaios típicos para solos tropicais de acordo como critério do manual de diretrizes 

para identificação expedita do solo laterítico do DERSA (2006). 

Tabela 3.2 – Normas utilizadas nos procedimentos experimentais (fonte: AUTORA, 2018). 

ENSAIO NORMAS 

Preparação das amostras NBR 6457 (ABNT, 2016) 

Umidade em campo NBR 6457 (ABNT, 2016) 

Massa específica dos grãos NBR 6508 (ABNT, 2016) 

Distribuição granulométrica NBR 7181(ABNT, 2016) 

Determinação de Limite de Liquidez NBR 6459 (ABNT, 2016) 

Determinação do Limite de e Plasticidade NBR 7180 (ABNT, 2016) 

NBR – Norma Brasileira; ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Conforme a NBR 6457 (ABNT, 2016) a amostra deve ser submetida a uma preparação 

como a secagem da amostra, o destorroamento, o quarteamento da amostra, a pesagem. 

Na caracterização de solos tropicais foi executadoum ensaio específico, o método de 

pastilha. E, para isso, fez-se necessário preparar a amostra como a secagem, a obtenção da 

umidade natural. 

Esse método tem por objetivo realizar a classificação quanto ao tipo de coloide 

presente no solo. Segundo DERSA (2006), este ensaio é realizado em cinco etapas. A 

primeira etapa consiste em uma espatulação e uma ajustagem de consistência para uma 

penetração de 1 mm.  

Na segunda etapa pegou-se o solo e o moldou dentro dos anéis sob uma pressão que 

favorecia um preenchimento uniforme e, posteriormente, retirava-se o excesso com um fio 

apropriado, sendo isso feito em três pastilhas. Posteriormente os anéis foram colocados em 
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um suporte para secar em temperatura ambiente, por mais ou menos vinte e quatro horas, ou 

colocados em estufa de 60º C para agilizar o processo. 

A terceira etapa foi a determinação da plasticidade da pasta, que consiste na moldagem 

de cilindros com diâmetro de 30 mm e comprimento de 40 mm, sendo a plasticidade do 

cilindro obtida através da seguinte classificação: não plástico, quando não era possível realizar 

a moldagem; pouco plástico, quando havia moldagem e a torção do cilindro sob um ângulo de 

deflexão inferior a 30º, plástico quando havia moldagem e a torção com um ângulo de 

deflexão entre 30 e 90º, e muito plástico quando havia moldagem e a torção com um ângulo 

de deflexão de 90º. 

Para a quarta etapa determinou-se a contração das pastilhas, após a secagem total do 

conjunto anel e pastilha, por meio da medição de três medidas de contração em pontos da 

pastilha distanciados de um arco de aproximadamente 120º. 

Esta última etapa foi prosseguida com a embebição e determinação da penetração, que 

era feita da seguinte forma: transferiu-se os anéis de aço com as respectivas pastilhas para 

uma placa porosa e saturada, com recobrimento do papel filtro, deixando-a de repouso por 

duas horas com o umedecimento total da pastilha. Lembrando que nesta fase pode ocorrer 

expansão da pastilha, penetração profunda, nenhuma penetração, ou ainda, nenhuma trinca na 

parte superior. 

Em seguida, efetuaram-se três medições em cada pastilha e esquematizou-se a 

formulação de resultados com os valores de contração e os valores da penetração, diante 

disso, classificou o solo com o auxílio da carta de classificação do Método de Pastilhas 

(Figura 3.9). 

Conforme DERSA (2006), o LA é definido por areia lateríticaquartzosa; o LA’ é solo 

arenoso laterítico; LG’ é dito como solo argiloso laterítico e NA são areias, siltes e misturas 

de areias com predominância de grão de quartzo, material não laterítico; NA’ são misturas de 

areias quartzosas com finos de comportamento não laterítico; NS’ é um solo siltoso não 

laterítico e NG’ é solo argiloso não laterítico. Segundo DERSA (2006), valor de c’acima de 

1,5, significa que o solo é argiloso, se for menor que 1,0 caracterizam areias e siltes não 



Análise do potencial de contaminação do solo do Aterro Sanitário de Goiânia – GO                                  40 

 
L. F. LOPES

 

plásticos ou pouco coesivos. Ou ainda se manter no intervalo de 1,0 a 1,5 pressupõe-se que o 

solo é areia siltosa, areia argilosa e argilas arenosas. 

Figura 3.6– Método de Pastilhas “adaptada pelo autor” (Fonte: DERSA, 2006). 

 
 

3.4. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

Foram realizados ensaios químicos, fertilidade química e de determinação de metais 

pesados, que são fundamentais para definições claras do efeito de contaminação. Para os 

componentes químicos determinou-se valores de (pH, CTC, M.O, saturação de bases), os de 

fertilidade química obteve valores de (𝐶𝑎𝐶𝑙2, P, K, Ca, Mg, H+Al, Zn), assim como proposto 

no manual de métodos de análises do solo da EMBRAPA (2017). 

Para os ensaios de metais pesados seguiu-se o padrão de preparação das amostras 

realizadas no LABGEO antes que fossem encaminhadas para o laboratório do CRCN-CO. No 

próprio ambiente do LABGEO as amostras foram secas, separadas, identificadas e ensacadas. 

As amostras foram digeridas no ambiente da CRCN-CO com o intuito de realizar os 

ensaios de metais pesados para os elementos de Zinco, Cádmio e Manganês. Quando 

coletadas, foram encaminhadas para o laboratório onde as amostras foram secas, peneiradas e 

digeridas no Digestor CEM MARS X. Esta digestão foi ocasionada em condições padrão dos 

elementos por espectrometria de absorção atômica via chama ESPECTRAA 220 ATOMIC 

ABSORPTIONESPECTROMETER (Varian Agilent) que possibilitou a leitura por lâmpadas 

apropriadas. Estes resultados foram comparados com valores de referência propostos pelo 

CONAMA (2009) e pela CETESB (2005), conforme apresentados nas Tabelas 2.3 e 2.4. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse tópico será apresentada a caracterização física e química do solo, sua 

classificação convencional e típica para os solos tropicais e a concentração dos metais pesados 

ao longo dos perfis de solo dos três pontos de amostragem. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA 

Na Tabela 4.1 constam os resultados da caracterização química do solo (pH, C.T.C, 

Saturação de Bases, Matéria Orgânica, Carbono Orgânico Total) e na Tabela 4.2 os valores da 

fertilidade química (CaCl2, P, K, Ca, Mg, H+Al, Zn). 

Tabela 4.1 – Caracterização química do solo (fonte, AUTORA, 2018). 

Amostra Profundidade (m) 
CTC 

(cmolc/dm³) 

S.B. 

(%) 

MO 

(g/dm³) 

COT 

(g/dm³) 
pH 

 0,60 7,19 76,36 16 9,28 6,0 

 1,10 4,16 61,54 10 5,80 6,2 

1 1,90 3,48 48,28 7 4,06 6,2 

 2,80 3,63 66,94 7 4,06 6,8 

 3,80 2,72 33,82 4 2,32 6,1 

 1,10 2,88 58,33 4 2,32 6,5 

2 2,10 3,40 55,88 3 1,74 5,9 

 3,00 3,80 65,79 3 1,74 6,2 

 3,80 3,37 55,49 3 1,74 5,7 

 1,00 5,20 75,00 3 1,74 6,4 

 2,00 5,62 71,53 3 1,74 5,4 

3 3,00 4,21 69,12 3 1,74 6,0 

 3,80 5,64 69,86 3 1,74 5,4 

       

CTC – Capacidade de troca catiônica; S.B. – Saturação de bases; M.O. – Matéria orgânica; 

COT – Carbono orgânico total 

O ponto 3 obteve os valores de CTC acima de 5 cmolc.kg-¹ na primeira, na segunda e 

na última profundidade, assim como a camada mais superficial do ponto 1. Conforme 

comentado no item 2.2.4, valores de CTC acima de 5 cmolc.kg-¹ significam solos com boa 

capacidade de retenção de cátions e, consequentemente, boa capacidade de retenção da 

contaminação. Desta forma, os pontos da área de expansão 1 e o ponto da balança poderão 

responder bem à retenção do contaminante. 
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Os valores de pH inferiores a 7,0 são ácidos e superiores a 7,0 são alcalinos (BRADY; 

WEIL, 2012). Sendo assim, todos os pontos estudados possuem características de solos 

ácidos, no entanto os solos que estão sendo tratados são do bioma cerrado em que possuem 

características de sólos ácidos como condição natural e local. Além disso, os pontos que estão 

com pH na faixa de 5,0 possuem uma acidez elevada (amostras do ponto 2 e 3 na Tabela 4.1).  

No item 2.2.4 foi relatado a influência do pH na contaminação do solo, visto que o 

aumento ou a redução do pH pode acarretar na disponibilidade ou na solubilização dos metais.  

Para o ponto 3, na profundidade de 1,0 m, e para o ponto 1, na profundidade de 0,6 metros a 

CTC é acima de 5 cmolc.kg-¹ e o pH é 6,4. Esses valores de pH e CTC mostram uma forte 

capacidade de tamponamento. 

As profundidades referentes ao ponto 2, visto que possuem os valores de pH menores 

que 6,5, possui uma menor capacidade de troca catiônica, ou seja, possuem menor eficácia na 

retenção de contaminante. Os baixos valores de CTC (na faixa de 3 cmolc/dm³) e, 

provavelmente, devido ao baixo teor de matéria orgânica com valores de 3 a 4 g/dm³. 

Em relação à saturação de bases, todos os pontos obtiveram uma porcentagem de 

saturação abaixo de 90%, atestando que ainda há espaço para a saturação de outros elementos. 

Ou seja, caso haja uma contaminação adicional via percolado ainda é possível reter mais 

algum elemento. Lembrando que o ponto 2 ficou na faixa de 50 a 60% e o ponto 3 na faixa de 

60 a 70%. 

Além disso, nota-se que os valores de MO variam ao longo das três primeiras 

profundidades do ponto 1 da Tabela 4.1. Tal fato pode ser justificado pela velocidade da 

atividade biológica nas áreas superficiais com a presença constante da radiação solar. 

Na Tabela 4.3 constam os índices físicos com as porcentagens granulométricas do solo 

a partir de ensaios realizados com e sem a adição de defloculante. Note que, no material 

ensaiado sem a adição de defloculante, existe um teor aparente de silte e areia. Com o 

incremento do defloculante, que desagrega as partículas sob forças elétricas de atração, 

apresenta-se porcentagens maiores de argila e valores próximos para silte e areia para os 

pontos 2 e 3. Essas porcentagens foram obtidas a partir das curvas granulométricas 

apresentadas no Apêndice A. 



Análise do potencial de contaminação do solo do Aterro Sanitário de Goiânia – GO                                  43 

 
L. F. LOPES

 

Tabela 4.2 – Fertilidade química do solo (cmol c/dm³). 

Ca – Cálcio; Mg – Magnésio; Al – Alumínio; H + Al – acidez potencial; K – Potássio; Zn – Zinco 

Segundo Leme e Miguel (2014), a quantidade elevada das frações de argila e de silte 

obtidas a partir de ensaios executados com a presença do defloculante, sugere que o solo é 

propício para a construção de liners com menores coeficientes de permeabilidade e possíveis 

retenções de contaminantes. No entanto, os valores apresentados na Tabela 4.3 mostram que 

os valores das concentrações de argila são baixos e as concentrações de areia e silte são 

elevadas, para os pontos 1 e 3, sugerindo que o solo não seria um bom retentor de 

contaminação. E em relação aos solos do ponto 2, que possuem fração argila acima de 10%, 

deve-se ser feita algumas considerações. 

Na Tabela 4.4 também constam a massa específica dos grãos, a umidade higroscópica, 

o limite de liquidez, o limite de plasticidade, o índice de plasticidade, o índice de atividade e a 

classificação do tipo de solo quanto a sua textura, pelo Sistema Unificado de Classificação de 

Solos (SUCS) e o sistema de classificação MCT para solos tropicais. 

Conforme Pinto (2006) a argila é dita normal quando o solo apresenta um índice de 

atividade de 0,75 a 1,25, dita como muito ativa quando apresenta ultrapassa de 1,25 e definida 

como pouca ativa em que o índice fica abaixo de 0,75. Argila pouca ativa significa que as 

Amostra 
Profundidade 

(m) 
Ca Mg Al H + Al K Zn 

 0,60 4,6 0,7 0 1,7 0,19 5,6 

 1,10 2,1 0,3 0 1,6 0,16 6,9 

1 1,90 1,3 0,2 0 1,8 0,18 1,6 

 2,80 2,0 0,2 0 1,2 0,23 4,5 

 3,80 0,5 0,3 0 1,8 0,22 1,7 

 1,10 0,7 0,3 0 1,2 0,68 5,8 

2 2,10 0,4 0,2 0 1,5 1,30 4,4 

 3,00 0,6 0,3 0 1,3 1,60 11,2 

 3,80 0,7 0,3 0 1,5 0,87 62 

 1,00 2,2 0,8 0 1,3 0,90 4,8 

3 2,00 2,1 1,7 0 1,6 0,22 6,3 

 3,00 1,4 1,3 0 1,3 0,21 5,5 

 3,80 2,0 1,8 0 1,7 0,14 4,8 
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argilas minerais presentes são do tipo 1:1 resultando em baixa CTC. Boa CTC é observada 

para argilos-minerais 2:1, que possuem IA maiores que 1,25. Conforme observado na Tabela 

4.4, os valores do ponto 2 de IA foram de: 1,871; 0,04; 1,104 e 0,972, ou seja, os argilos 

minerais são ativos e muito ativo, exceto a segunda profundidade. 

Tabela 4.3 – Porcentagem granulométrica (fonte: AUTORA, 2018). 

 

*- considerando partículas menores que 0,003mm 

Em relação ao solo do ponto 3, apesar do baixo teor de argila, esses solos foram 

classificados como não lateríticos, conforme apresentado na Tabela 4.4. De acordo com 

Nogami e Villibor (1995), as argilas presentes em solo não lateriticos são constituídos de 

argilos-minerais do tipo esmectita e ilita (2:1), com boa CTC, o que justifica os valores de 

CTC desses pontos superiores a 5 cmol/dm³. 

COM DEFLOCULANTE 

Amostra 
Profundidade 

(m) 

Argila* 

(%) 

Silte 

(%) 

Areia grossa 

(%)  

Areia média 

(%) 

Areia fina 

(%) 

Pedregulho 

(%) 

 0,60 14 40 2 22 22 0 

 1,10 0 38 15 5 40 2 

1  1,90 10 46 2 18 24 0 

 2,80 10 42 2 16 30 2 

 3,80 16 32 2 14 36 0 

 1,10 16 38 2 14 30 0 

 2,10 18 42 2 12 26 0 

2 3,00 18 46 2 12 22 0 

 3,80 20 44 2 12 22 0 

 1,00 18 45 1 16 20 0 

3 2,00 1 60 1 13 25 0 

 3,00 0 59 1 13 27 0 

 3,80 3 60 1 17 19 0 

SEM DEFLOCULANTE 

Amostra 
Profundidade 

(m) 

Argila* 

(%) 

Silte 

(%) 

Areia grossa 

(%)  

Areia média 

(%) 

Areia fina 

(%) 

Pedregulho 

(%) 

 0,60 6 44 2 20 28 0 

 1,10 0 45 16 2 35 2 

1 1,90 0 50 4 14 32 0 

 2,80 0 50 2 18 30 2 

 3,80 0 46 2 16 36 0 

 1,10 0 46 2 14 38 0 

2 2,10 0 52 2 12 34 0 

 3,00 0 58 2 14 26 0 

 3,80 0 54 2 12 32 0 

 1,00 0 70 1 14 15 0 

3  2,00 4 82 1 5 8 0 

 3,00 2 79 1 7 11 0 

 3,80 1 78 1 4 16 0 
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Na Tabela 4.4 também constam a massa específica dos grãos, a umidade higroscópica, 

o limite de liquidez, o limite de plasticidade, o índice de plasticidade, o índice de atividade e a 

classificação do tipo de solo quanto a sua textura, pelo Sistema Unificado de Classificação de 

Solos (SUCS) e o sistema de classificação MCT para solos tropicais. 

Além disso, de acordo com Carvalho et al. (2006), solos lateríticos possui uma 

característica intrínseca com elevados índices de vazios e presença de macroporosidade, onde 

a permeabilidade são geralmente elevadas quando comparadas à distribuição granulométrica. 

Essa macroporosidade é devido às agregações de argilas, que podem ser verificadas a partir 

das curvas granulométricas. 

A CTC é importante para reter contaminante pelo processo de adsorção, porém o outro 

mecanismo de transporte de contaminate, ou seja, o processo de advecção contribui para o 

avanço da pluma de contaminação e depende do fator de permeabilidade do solo. 

Tabela 4.4 – Índices físicos da caracterização (fonte: AUTORA, 2018). 

 

 𝛾𝑠 - massa específica, W – umidade natural, WL - Limite de plasticidade;  

IP – Índice de plasticidade; IA – Índice de atividade; N.P. – não plástico; * – não possui atividade; 

SUCS – Sistema Unificado de Classificação de Solos;  

CL – Argila de baixa compressibilidade; ML – Silte de baixa compressibilidade;  
SW – Areia bem graduada; MCT – classificação da Miniatura Compactada Tropical;  

LG’ – solo argiloso laterítico; LA’ – solo arenoso laterítico;  

NA’ – misturas de areias quartzosas com finos de comportamento não laterítico; 

NG’ – solo argiloso não laterítico. 

Na Figura 4.1 consta a correlação entre a CTC, a MO e o teor de argila para os pontos 

1,2 e 3 com suas respectivas alturas. Observa-se que há uma correlação entre concentrações 

de CTC e de MO em todos os pontos, o mesmo não acontecendo com a argila. Isto porque, 

Amostra 
Profundidade 

(m) 

𝛾𝑠 

(g/cm³) 

W  

(%) 

WL 

(%)  

WP 

(%) 

IP 

(%) 

IA 

(%) 
SUCS MCT 

 0,60 2,58 21 33 20 13 0,9 CL LG’ 

 1,10 2,56 23 36 22 14 - CL LG’ 

1  1,90 2,54 22 35 24 11 1,1 CL LG’ 

 2,80 2,48 21 35 25 10 1,0 CL LG’ 

 3,80 2,55 20 32 23 9 0,5 CL LG’ 

 1,10 2,63 21 40 24 16 1,0 CL LA’ 

2 2,10 2,63 21 37 32 5 0,2 CL LG’ 

 3,00 2,57 20 38 25 13 0,7 CL LA’ 

 3,80 2,57 23 38 25 13 0,4 CL LG’ 

 1,00 2,79 15 39 20 19 1,0 CL NG’ 

3 2,00 2,73 21 N. P. N. P. N. P. * ML NA’ 

 3,00 2,68 32 N. P. N. P. N. P. * ML NA’ 

 3,80 2,68 29 N. P. N. P. N. P. * ML NA’ 
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conforme comentado anteriormente, apenas argilas com argilominerais (2:1) possuem boa 

CTC. 

Figura 4.1 – Correlação entre CTC, MO e teor de argila para todos os pontos de análise (fonte: AUTORA, 2018). 

 

4.2. METAIS PESADOS 

Na Tabela 4.5 constam as concentrações, em miligrama por quilo, da análise de metais 

pesados como o Níquel (Ni), Zinco (Zn), Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Chumbo (Pb) e Crômio 

(Cr) para todas as profundidades dos três pontos estudados. Esses valores foram comparados 

com os Valores de Referência de Qualidade da Decisão de Diretoria n° 195 (CETESB, 2005), 

com os Valores de Prevenção relacionados a Resolução n° 420 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA, 2009), e os Valores de Intervenção referentes ao (CONAMA, 

2009).  
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Tabela 4.5 – Concentrações dos metais pesados em mg/kg (fonte, AUTORA, 2018). 

VRQ – Valor de Referência de Qualidade; VP – Valor de Prevenção; VI_A – Valor de Intervenção Agrícola; 

VI_R –  Valor de Intervenção Residencial; VI_I –  Valor de Intervenção Industrial; n.e. – não especifica em norma;  

Ni – Níquel; Zn – Zinco; Cd – Cádmio; Cu – Cobre; Pb – Chumbo; Cr – Crômio;*  – Acima dos Valores de Prevenção. 

A partir da Tabela 4.5, observa-se que as concentrações do elemento cádmio ficaram 

muito acima do valor de prevenção da Resolução (CONAMA, 2009) e da (CETESB, 2005) 

para todos os pontos amostrados, acarretando em um nível de contaminação tóxica no local 

comprometendo a biota e a cadeia alimentar de seres diretamente afetados. Este elemento 

pode ser oriundo de pilhas, baterias, tintas e fertilizantes que foram depositados na área de 

disposição de resíduos.  

O elemento Zn apresentou concentrações maiores para o VRQ nas camadas de 1 m e 

de 3,80 m para o ponto 3, ou seja, obteve valores de 84,06 e 119,25 mg/kg. Mas a amostra 2 

apresentou-se concentrações maiores para o VRQ apenas a primeira camada de 1,10 m que foi 

Amostra Profundidade (m) Ni Zn Cd Cu Pb Cr 

 0,60 55* 47 14* 27 22 227* 

 1,10 52* 39 20* 20 41 323* 

1  1,90 39* 49 20* 38 36 216* 

 2,80 64* 30 56* 15 11* 606* 

 3,80 81* 43 12* 61* 25 154* 

 1,10 88* 67 38* 60 84* 632* 

2 2,10 43* 36 17* 39 23 244* 

 3,00 35* 34 29* 13 50 376* 

 3,80 73* 36 17* 29 23 226* 

 1,00 24 84 19* 16 26 189* 

3 2,00 72* 19 17* 33 26 316* 

 3,00 26 37 29* 6 12 109* 

 3,80 17 119* 12* 7 14 67 

VRQ - 13 60 < 0,5 35 17 40 

VP - 30 86 1,3 60 72 75 

VI_A - 190 1900 3,6 760 150 150 

VI_R - 480 7000 14 2100 240 300 

VI_I - 3800 10000 160 10000 4400 400 
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de 66,87 mg/kg. Logo este, esteve presente no percolado que estava em contato com solo 

nestaprofundidade. E, segundo Boscov, Gurjão e Souza (2008) concluíram que os tipos de 

solo mais eficientes para contenção do elemento Zn se deram em solos NG’, LA’ e LG’. 

Portanto, o Zinco não deve ser um problema quando observado o parâmetro do tipo de solo. 

O componente Cd obteve valores acima dos valores de prevenção para todas as 

profundidades do ponto 2 edo ponto 3,demonstrando que as áreas apresentaram 

contaminações por este metal pesado, ou seja, os valores estavam acima de 12 mg/kg. 

Conforme a Tabela 4.5 observa-se que o elemento chumbo na primeira e na segunda 

camadado ponto 3 obteve concentrações de 12,9 mg/kg e de 13,92 mg/kg demonstrando a 

variação do contaminante perante as profundidades. E, observa-se também que, para essas 

mesmas camadas, a CTC esteve no valor de 4,21cmolc.kg-¹ e de 5,64cmolc.kg-¹, 

demonstrando possivelmente a capacidade de retenção quando o valor de CTC apresentava-se 

maior, ou seja, quanto maior a CTC maior a capacidade de retenção do contaminante. 

O Cr ficou acima do permitido em todas as camadas do ponto 2 perante o VRQ no 

valor de 40 mg/kg. Mas o ponto 3 esteve com valores acima do VRQ e do V.P. para as três 

primeiras profundidades com valores de 188 mg/kg, 315 mg/kg e 109 mg/kg. 
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5. CONCLUSÕES 

É importante ressaltar que todos os ensaios foram decisivos paras as conclusões e os 

resultados estiveram dentro dos esperados. Porém algumas ressalvas ocorridas serão 

esclarecidas abaixo. 

Baseando-se nos resultados físicos e químicos observou-se que as camadas de 1,0 m, 

de 2,0 m e de 3,8 m, para a amostra 3 (área de expansão 1), possui uma boa capacidade de 

retenção de cátions, devido os valores de CTC apresentados estarem acima de 5 cmolc.kg-¹. 

Porém, a amostra 2 (lagoa de recalque), nas profundidades de 0,6 até 3,8 m, demonstrou uma 

má capacidade de retenção de cátions porque teve valores oscilando de 2,88 cmolc.kg-¹ até 

3,80 cmolc.kg-¹. 

Além da CTC, observou-se a Saturação de Base  para a amostra 3 ( média de 70% em 

todas as profundidades)e para a amostra 2 (média de 60% em suas camadas). Ou seja, o solo 

não está totalmente saturado e, com isso, ainda há uma capacidade de retenção de 

contaminante. 

Verifica-se, também, que esses pontos possuem uma textura silto-arenosa com baixo 

teor de argila, permitindo uma percolação de água no solo mais acelarada, ou seja, má 

capacidade de retenção. 

Tratando-se dos ensaios de solos tropicais, a amostra 3 comportou-se como não 

laterítico, que resulta em uma boa capacidade de troca catiônica e, consequentemente, uma 

favorável retenção por parte do contaminante. Ao contrário, a amostra 2 que foi classificada 

como laterítica, significa que o solo apresenta um índice de vazios elevados, commacroporos, 

o que pode resultar em alta permeabilidade. 

A partir  dos ensaios de metais pesados, observou-se que a amostra 3, com 

profundidade de 1,0 m demonstra está acima do VP para os seguintes elementos: Cde Cr. Na 

profundidade de 2,0 m está acima do VP para tais elementos: Ni, Cde Cr. Na profundidade de 

3,0 m apresenta acima do aceitável para o VP nos seguintes elementos: Cd e Cr. Diante da 

profundidade de 3,8 m as concentrações estão acima do VP para os subsequentes elementos: 

Zn e Cd. 
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Segundo as análises de metais pesados, na amostra 2, a profundidade de 1,10 m está 

com o VI acima do aceitável para o elemento: Ni, Cd, Pb e Cr. Nas profundidades de 2,10 m, 

de 3,0 me de 3,8 m demonstraram osseguintes elementos com valores acima do VI: Ni, Cd e 

Cr. 

Enfatiza-se também que o solo, nas amostras dos pontos 2 e 3, demonstrou uma alta 

capacidade de contaminação fazendo-se necessário uma boa impermeabilização da base da 

fundação do aterro com o uso da manta,juntamente com camadas de argila compactada 

dimensionadas de acordo com princípios geotécnicos, afim de evitar que os metais pesados 

atinjam o lençol freático a níveis superiores aos estabelecidos pelas legislações ambientais. 

Um detalhe importante, é que os pontos coletados próximo à balança apresentaram 

valores superiores aos valores de prevenção em todo o perfil para os elementos Ni, Cd e Cr, e 

pontualmente para Cu e Pb. Assim, recomenda-se a execução desses ensaios em solos fora da 

área de disposição do aterro, para verificar se alguns desses elementos não são naturalmente 

encontrados nos solos da região. 

Então, conclui-se que as amostras dos pontos 2 e 3,estão contaminadas por metais 

pesados e possui peculiaridades físicas e químicas do solo que desqualifica a área para o 

exercício da atividade de deposição de resíduos sólidos. Porém, ainda é possível utilizar esta 

área realizando a descontaminação do local, a concepção ideal para um projeto com 

necessidade atual e futura, a impermeabilização criteriosa da base de fundação do aterro com 

manta geotêxtil e camadas de solo compactadas e a manutenção adequada dos elementos de 

contenção, afim de evitar um novo processo de contaminação. 

Em contrapartida, para mais afirmações, sugere-se algumas análises posteriores como: 

o Ensaio de permeabilidade para avaliar melhor os mecanismos de transporte de 

contaminante e com quão rápido o processo de percolação se dá pelas camadas 

do solo; 

o Verificação do tempo de percolação e do período de saturação no ensaio de 

permeabilidade para os dois tipos de solo encontrados neste estudo (laterítico e 

não laterítico); 
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o Monitoramento de poços tubulares para averiguar a direção, o fluxo e a 

proximidade do contaminante em cursos hídricos nas imediações do aterro 

sanitário de Goiânia; 
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6. APÊNDICE 

APÊNDICE A – Curvas granulométricas 

Conforme os parâmetros de granulometria da caracterização física, segue as seguintes 

curvas: 

Figura 6.1 – Curvas granulométricasdas amostras do ponto 1 na profundidade em tornode 0,6 m e de 1,10 m. 

 

Figura 6.2 – Curvas granulométricasdas amostras do ponto 1 na profundidade em torno de 1,9 m e de 2,8 m. 

 

Figura 6.3 – Curvas granulométricasdas amostras do ponto 1 na profundidade em torno de 3,8 m. 
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Figura 6.4 – Curvas granulométricasdas amostras do ponto 2 na profundidade em torno de 1,1 m e de 2,1 m. 

 

Figura 6.5 – Curvas granulométricasdas amostras do ponto 2 na profundidade em torno de 3,0 m e de 3,8 m. 

 
Figura 6.6 – Curvas granulométricasdas amostras do ponto 3 na profundidade em torno de 1,0 m e de 2,0 m. 

 
Figura 6.7 – Curvas granulométricasdas amostras do ponto 1 na profundidade em torno de 3,0 m e de 3,8 m. 
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