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Estudo de Contaminação do Lençol Freático sob a Área do Aterro de Lixo do Jockey 
Club-DF e suas Adjacências 

 
 

RESUMO 
 
O aterro do Jockey Club recebe a maior parcela do lixo gerado no Distrito Federal, que é 
depositado diretamente sobre solo, sem impermeabilização, nem sistemas de drenagem e 
tratamento de chorume. Recentemente, sua operação tem se transformado em motivo de 
preocupação, visto que a área vem atingindo seu ponto de saturação e começa a apresentar 
indícios de contaminação do lençol freático.  
 
O aterro faz divisa com o Parque Nacional de Brasília (PNB) e existem diversas famílias de 
baixa renda instaladas nas redondezas que sobrevivem, em sua maior parte, da catação do 
lixo e utilizam águas de cisternas instaladas na região.  
 
Nesse contexto, a presente pesquisa buscou caracterizar a situação de contaminação do 
lençol freático em toda a região do aterro do Jockey Club e adjacências, por meio de um 
programa de amostragem de qualidade da água, que teve início em setembro de 2001, com 
término em março de 2002. 
 
Nessa campanha de amostragem, foram utilizados 11 poços tubulares situados no PNB, 1 
poço tubular no interior do aterro e 14 cisternas, além de 4 pontos de coleta de água 
superficial em córregos da região. 
 
Foram analisados os seguintes parâmetros: pH, amônia, nitrato, cloreto, ferro total, 
condutividade elétrica, DQO, coliformes totais e fecais, além de análises de diversos 
elementos químicos por espectrometria e extração em clorofórmio. 
 
Procedeu-se, ainda, à modelagem matemática do sítio investigado, com a utilização dos 
aplicativos SPRING, HELP, MODFLOW e MODPATH. Isso permitiu a simulação do fluxo 
sub-superficial e, de forma simplificada, do transporte de contaminantes no meio poroso. 
 
De uma maneira geral, pode-se dizer que os resultados da modelagem matemática 
indicaram duas tendências de dispersão da contaminação similares às observadas pela 
campanha de qualidade da água.  
 
Dentre os parâmetros analisados, a DQO, amônia, cloreto e condutividade elétrica se 
mostraram bons indicadores de contaminação. O poço instalado no interior do aterro 
apresentou teores de contaminação bastante elevados quando comparados com os demais 
pontos amostrados.  
 
As simulações de cenários futuros para os anos de 2010, 2030 e 2050 apontam à seriedade 
do problema, que tende a se agravar com o passar dos anos. 
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Contamination Study of the Phreatic Aquifer under the Jockey Club Waste Landfill and 
Surroundings, in the Federal District of Brazil 

 
 

ABSTRACT 
 
The Jockey Club Landfill receives most of the urban solid waste generated in the Federal 
District of Brazil. At this site, the waste is disposed directly onto the soil, without any type of 
liners and leachate collection systems.   
 
The area has been overused by the waste disposal practice since the 60’s and there is 
evidence that the phreatic aquifer is becoming contaminated already. Besides this fact, the 
landfill is contiguous to Brasilia National Park, and is surrounded by a low income urban 
settlement.  
 
In this context, the present research aimed to characterize the real contamination conditions 
of the groundwater, by performing a water quality sampling program, which took place from  
September 2001 until March 2002.   
 
This sampling program included 11 monitoring wells in Brasilia National Park, 1 monitoring 
well in the waste disposal area, 14 domestic wells and 4 points located to collect surface 
water from nearby rivulets. 
 
The following parameters were analyzed: pH, ammonia, nitrate, chloride, iron, electrical 
conductivity, COD, total and fecal coliforms. Several chemical elements were also quantified 
by spectrometry and chloroform extraction. 
 
The mathematical models SPRING, HELP, MODFLOW and MODPATH were used in this 
study case to perform the simulation of the subsurface flow conditions and the contaminant 
transport in the saturated media. 
 
The obtained results from both sampling and modeling exercises indicated that there are two 
dispersing contamination tendencies at the site.  
 
Among all parameters analyzed, COD, ammonia, chloride and electrical conductivity proved 
to be good contaminant tracers. The samples collected at the monitoring well installed inside 
the disposal area presented the highest values when compared to all other sampling wells.   
 
The transport and fate of contaminants in the subsurface, as simulated for the years 2010, 
2030 and 2050, showed that the water table contamination problem tends to aggravate. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

O Distrito Federal tem presenciado, nos últimos anos, um adensamento populacional muito 

acima do previsto para a região. Aliado a esse crescimento desordenado, observa-se o 

agravamento de problemas relacionados ao uso do solo e à preservação dos recursos 

naturais. 

 

Nesse contexto, destaca-se o aterro do Jockey Club, uma área de disposição final da maior 

parte do lixo gerado no Distrito Federal, em funcionamento desde a década de 60. Nesse 

aterro, o lixo é depositado diretamente sobre a superfície do solo, onde é compactado e, 

posteriormente, recoberto por uma camada de solo removido. Não existe nenhuma medida 

de proteção ambiental no local, como impermeabilização da base das células de lixo, nem 

sistemas de coleta e tratamento de chorume e biogás produzidos.  

 

Desse modo, a operação do aterro do Jockey Club tem se transformado em motivo de 

preocupação da comunidade do Distrito Federal, visto que essa área vem atingindo seu 

ponto de saturação e começa a apresentar indícios de contaminação de recursos naturais, 

principalmente dos mananciais da região.  

 

A contaminação das águas subterrâneas, então, torna-se o foco principal do problema, uma 

vez que a infiltração no solo do percolado do aterro (líquido constituído de água da chuva e 

chorume produzido pela degradação do lixo aterrado) pode carrear diversos contaminantes 

para o lençol freático. 

 

Esse problema torna-se ainda mais crítico, dado que o aterro faz divisa com o Parque 

Nacional de Brasília (PNB) - uma importante área de preservação ambiental - e pertence à 

bacia do Lago Paranoá (localizada no centro do Distrito Federal com potencial para diversos 

tipos de uso da água). 

 

Além disso, existem diversas famílias de baixa renda instaladas nas adjacências do aterro, 

em um aglomerado habitacional conhecido como “invasão da estrutural” (o nome faz 

referência à rodovia que passa ao lado). Muitos desses moradores sobrevivem da catação 

do lixo, e uma grande parte deles utiliza água do lençol freático para consumo e satisfação 

de necessidades básicas.  
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Diante dessa realidade, o presente estudo buscou caracterizar a situação atual da 

contaminação do lençol freático em toda a região, bem como simular projeções do 

agravamento da situação em horizontes futuros.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos buscados nesta pesquisa podem ser descritos nos itens abaixo:  

 

(i) Realização de um programa de amostragem de qualidade da água do lençol 

freático subjacente e nas proximidades do aterro, com vistas à determinação da 

situação atual de contaminação e sua caracterização;  

(ii) Desenvolvimento de modelagem computacional do problema estudado, 

buscando-se traçar cenários futuros por meio da simulação da propagação de 

contaminantes no meio poroso. 

 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

Este trabalho encontra-se estruturado em oito capítulos.  

 

Neste primeiro capítulo, o problema é apresentado, definindo-se, então, quais são os 

objetivos da pesquisa.  

 

No capítulo 2, apresenta-se uma revisão teórica que busca englobar os aspectos relevantes 

de análise, desde a caracterização da fonte de contaminação, até a representação 

matemática das condições de fluxo sub-superficial e transporte de contaminantes em meios 

porosos. 

 

A caracterização da região é apresentada no capítulo 3. Nesse contexto, é abordada a 

questão da localização e acesso ao sítio de investigação e, posteriormente, são descritos os 

principais aspectos fisiográficos da área estudada. 

 

No capítulo 4, descreve-se o funcionamento do aterro ao longo de sua existência e as 

condições em que se encontra atualmente.  
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No capítulo 5, são apresentados alguns estudos de contaminação realizados anteriormente 

na região.   

 

A metodologia de pesquisa é detalhada no capítulo 6, onde estão abordadas as diversas 

atividades desenvolvidas durante todas as etapas do estudo. 

 

O capítulo 7 apresenta os resultados obtidos pelo programa de amostragem e as 

simulações geradas por meio da modelagem computacional do problema.  

 

Finalmente, no capítulo 8 encontra-se uma discussão a respeito dos resultados e 

conclusões obtidas com a pesquisa, bem como recomendações para estudos e atividades 

posteriores no local.  
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2 - REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Segundo a norma brasileira NBR 10004/87, o termo “resíduos sólidos” pode ser entendido 

como “resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultem de atividades da 

comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 

de varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível” (ABNT, 1987). 

 

A denominação “lixo”, por outro lado, se refere, mais comumente, a todos os restos de 

atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou 

descartáveis. Normalmente se apresentam sob estado sólido, semi-sólido ou semilíquido 

(Consoni et al., 2000a). 

 

Percebe-se, então, que a definição de resíduos sólidos, descrita anteriormente, inclui 

materiais e substâncias que fogem à denominação mais usual de lixo. No entanto, para 

efeito deste trabalho, será adotada a definição apresentada por ABNT (1987), e os termos 

“lixo” e “resíduos sólidos” serão considerados como sinônimos, podendo ser utilizados 

alternadamente ao longo do texto. 

 

Em relação à fonte de geração, os resíduos sólidos podem ser classificados, basicamente, 

como (Tchobanoglous et al., 1993; Barros e Möller, 1995; FNS, 1999; Consoni et al., 2000a):  

 

(i) “residencial” ou “domiciliar”; (ii) “comercial”; (iii) “entulho” ou “de construção civil”; (iv) “de 

remoção” ou “de limpeza pública”; (v) “hospitalar” ou “de serviços de saúde”; (vi) “de 

estações de tratamento”; (vii) “de portos, aeroportos e terminais”; (viii) “industrial”; (ix) 

“agrícola”. 

 

Caso os resíduos possam causar danos adicionais ao meio ambiente ou à saúde pública, 

além dos inevitáveis problemas estéticos e de aporte de matéria orgânica ao meio em que 

são dispostos, esses são classificados como “perigosos” ou “especiais”. Caso contrário, são 

considerados  “comuns” (Tchobanoglous et al., 1993). 
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Segundo a norma brasileira NBR 10004/87, os resíduos sólidos perigosos são enquadrados 

na Classe I. Já os resíduos comuns podem ser classificados tanto como não inertes - Classe 

II, ou inertes - Classe III (ABNT, 1987). 

 

Quanto à capacidade de biodegradação e reintegração ao meio ambiente, os resíduos 

podem variar desde “facilmente degradáveis” a “não degradáveis” (FNS, 1999). 

 

A composição dos resíduos sólidos é dada, usualmente, pela porcentagem de material 

sobre o peso total amostrado, e denominada composição gravimétrica (Tchobanoglous et 

al., 1993). 

 

Segundo Jardim et al., (2000), quanto mais elevado o nível de renda de um país, maior é a 

geração per capita de lixo, e mais significativo é o teor de materiais de embalagens no lixo 

urbano. Por outro lado, quanto mais baixo é o nível de renda, também é menor a geração 

per capita, e mais elevado é o teor de matéria orgânica no mesmo. 

 

As mudanças nos hábitos das sociedades também refletem diretamente na quantidade e 

qualidade dos resíduos gerados, tanto durante os processo de produção, quanto durante o 

consumo dos produtos (Tchobanoglous et al., 1993). 

 

Nesse contexto, observa-se, ainda, que o advento de novos materiais, propiciado pela 

constante inovação tecnológica, tem contribuído para que, atualmente, uma parcela 

significativa dos resíduos sólidos urbanos seja constituída de materiais de difícil degradação, 

materiais tóxicos, substância nocivas à saúde ou ao meio ambiente, entre outros materiais 

que merecem cuidados especiais para seu manejo e disposição final.  

 

 

2.2 DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO  

 

Ao contrário de resíduos líquidos, que podem ser escoados em canalizações e tratados em 

estações centralizadoras, ou resíduos gasosos, que se dispersam na atmosfera, os resíduos 

sólidos urbanos não podem ser facilmente afastados dos locais onde são gerados. Em vista 

desse caráter cumulativo de poluição, os meios urbanos desenvolveram técnicas de coleta 

de resíduos sólidos nas fontes de produção. Esse lixo coletado deve, então, receber uma 

destinação final adequada, em termos econômicos, sociais e ambientais.  
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Em tempos remotos, a disposição final do lixo gerado pelas atividades humanas não se 

constituía em um problema significativo, visto que os aglomerados populacionais eram 

pequenos, se comparados com os centros urbanos dos dias de hoje, e a disponibilidade de 

terra para a disposição de resíduos era grande (Tchobanoglous et al., 1993).  

 

No entanto, o crescimento da população mundial e a tendência de concentração das 

populações em espaços físicos limitados, constituídos pelas cidades, principalmente após a 

revolução industrial, fizeram com que a acumulação de resíduos se tornasse uma 

conseqüência indesejável da vida urbana diária.  

 

Os métodos mais amplamente difundidos e conhecidos em todo mundo para manejo e 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos são a incineração, o processamento e o 

aterramento. Deve-se ressaltar que o lançamento de lixo em corpos d’água superficiais é 

uma prática condenável, portanto não deve ser considerada como uma opção técnica e 

ambientalmente adequada para destinação final. O lançamento ao mar, embora tenha sido 

utilizado em diversos países com significativa intensidade, vem sendo coibido ao longo dos 

últimos anos, mediante acordos e tratados internacionais (EPA, 1997). 

 

Na incineração, ocorre o tratamento térmico do lixo a alta temperatura, onde a fração 

orgânica dos resíduos sofre combustão, gerando, principalmente, gás carbônico (CO2), água 

e cinzas (Ushima e Santos, 2000). 

 

O processamento permite que parte do lixo inorgânico seja reaproveitada pela separação de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. Paralelamente, a parcela orgânica do lixo pode ser 

utilizada para a compostagem, onde ocorre sua decomposição biológica para a formação de 

composto orgânico (Naumoff e Peres, 2000), ou pode ser tratada por outros processos que 

tenham como objetivo a redução de volume do lixo, a recuperação de energia, entre outras 

finalidades. 

 

Os aterros de lixo, por sua vez, recebem o lixo bruto ou então resíduos de outras formas de 

manejo, tratamento ou processamento do lixo.  

 

Existem diversas formas de classificação de aterros, sendo mais comum aquela que faz 

distinção em função da existência ou não de medidas de proteção à saúde pública e ao 

meio ambiente, como segue (Consoni et al., 2000b): 
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(i) Aterro comum: Também chamado de aterro a céu aberto, lixão ou vazadouro. 

Caracteriza-se pela simples descarga de lixo sobre o solo, sem medidas de 

proteção ao meio ambiente ou à saúde pública; 

(ii) Aterro controlado: Essa classificação refere-se ao tipo de disposição final onde o 

lixo é depositado diretamente sobre o solo, compactado e recoberto com uma 

camada de material inerte, geralmente solo do próprio local. Não são adotadas 

medidas para o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos produzidos nas 

células aterradas. 

(iii) Aterro sanitário: O aterro sanitário, ao contrário dos tipos anteriores, permite um 

confinamento seguro dos resíduos, em termos de controle de poluição ambiental 

e de proteção à saúde pública. Essa prática de disposição é fundamentada em 

critérios de engenharia e normas operacionais específicas, onde são projetadas 

células de aterramento com sistemas de impermeabilização das bases, e 

sistemas de coleta e tratamento do biogás e dos efluentes líquidos produzidos 

pela decomposição do lixo aterrado. 

 

Dentre os métodos de aterramento mais utilizados destacam-se os seguintes: 

 

• Método da trincheira: O lixo é disposto em valas escavadas no solo, 

compactado e recoberto;  

• Método da rampa: Empregado em área com talude natural ou construído, 

onde o lixo é compactado de encontro a esse talude. O material de cobertura 

da célula de lixo é obtido por escavação da próxima célula, em cota inferior; 

• Método da área: Nesse método, as camadas de lixo se superpõem, 

preenchendo áreas baixas ou depressões (atualmente em desuso), ou então 

se elevando em forma de tronco piramidal acima do nível original do terreno. 

 

No Brasil, as atividades de processamento ou tratamento do lixo urbano são bastante 

incipientes, de modo que a grande maioria do lixo coletado no País ainda é depositada em 

aterros controlados e lixões. Essa situação pode ser observada na figura 2.1, onde estão 

apresentadas as porcentagens dos vários tipos de destinação final do lixo no Brasil, nos 

anos de 1991 e 2000.    
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Figura 2.1 – Destinação final do lixo coletado no Brasil nos anos de 1991 e 2000. 

 

 

2.3 GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS EM ATERROS  

 

O processo de decomposição natural da porção biodegradável dos resíduos sólidos urbanos 

resulta na formação de um líquido escuro, turvo e malcheiroso, usualmente chamado de 

chorume. A formação e escoamento desse líquido, sem o devido tratamento e disposição 

adequada, constituem um dos mais relevantes problemas ambientais e de saúde pública 

associados ao lixo, com implicações desde a sua geração até a disposição final (Alves et al., 

2000). 

 

No entanto, os mais expressivos efeitos associados à geração descontrolada do chorume 

manifestam-se no local de disposição final do lixo, em função do grande potencial de 

contaminação que esse líquido imprime ao subsolo e aqüíferos subjacentes (Consoni et al., 

2000b). 

 

A quantidade de chorume produzido em aterros depende das características do lixo 

aterrado, como a composição gravimétrica, umidade, densidade, volume e idade, além de 

dados climáticos como a temperatura ambiente e o regime de chuvas. Porém, a condição 

determinante para a quantificação da produção desses efluentes líquidos em aterros é, em 

suma, a infiltração de água das chuvas nas células de lixo (Alves et al., 2000). 

    

Portanto, a produção desses efluentes pode ser minimizada mediante o recobrimento 

periódico do lixo depositado com uma cobertura de material inerte de baixa permeabilidade 

(Fetter, 1999). Ainda assim, sempre haverá a produção de chorume, visto que é 

Fontes: EMBRAPA (1996), IBGE (2002). 
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praticamente impossível ter o controle total sobre todas as fontes de umidade que interagem 

com os resíduos aterrados (Alves et al., 2000). Desse modo, se faz necessária a adoção de 

uma série de técnicas apropriadas, como a utilização de membranas impermeabilizantes e 

sistemas de drenagem, coleta e tratamento de chorume, a fim de que seja evitada a 

contaminação de aqüíferos em aterros sanitários (Consoni et al., 2000b).   

 

Quanto à caracterização do chorume, pode-se dizer que o mesmo tem composição bastante 

variável, o que torna difícil a adoção de valores típicos para parâmetros físico-químicos e  

concentração de contaminantes. Nesse sentido, são reportados na literatura inúmeros 

exemplos de composição de chorume, onde se pode observar uma grande faixa de variação 

dos parâmetros utilizados (Alves et al., 2000). 

  

Tchobanoglous et al. (1993) apresentam uma tabela com dados típicos da composição de 

chorume em aterro recentes (menos de 2 anos) e antigos (mais de 10 anos). Segundo 

esses autores, o chorume produzido em aterros recentes tende a apresentar valores típicos 

na ordem de 10.000 mg/L de demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) e 18.000 mg/L de 

demanda química de oxigênio (DQO). Em termos de comparação, percebe-se que esses 

valores são bastante superiores aos valores típicos registrados para esgoto bruto doméstico 

que, segundo von Sperling (1996), são da ordem de 350 mg/L de (DBO5) e 700 mg/L (DQO). 

Isso demonstra o grande potencial poluidor dos efluentes produzidos em aterros.  

 

 

2.4 CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

Os aqüíferos, quando comparados com as águas superficiais, apresentam menor 

vulnerabilidade à contaminação em decorrência da barreira natural de proteção fornecida 

pela zona não saturada do solo, ou zona vadosa (camada de solo localizada entre a 

superfície do terreno e a zona saturada do solo).   

 

Na zona vadosa, a existência de uma fase gasosa no meio poroso imprime uma grande 

complexidade ao fluxo da água, o qual está sujeito a pressões negativas causadas por 

tensão superficial, bem como velocidades variadas de percolação em função dos tamanhos 

dos poros. O transporte de contaminantes nessa zona não saturada ocorre tanto por 

advecção quanto por difusão. Durante esse transporte, os contaminantes estão sujeitos ao 

retardamento, por efeitos de sorção e trocas iônicas, e, ainda, pela influência de micro-

espaços sem fluxo de água, conhecidos como zonas mortas (Fetter, 1999). 
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Também é possível a autodepuração de contaminantes na zona vadosa em decorrência de 

processos naturais de degradação e/ou reações químicas (Stephen, 1993). 

 

Deve-se destacar, no entanto, a possibilidade da ocorrência de caminhos preferenciais para 

o fluxo da água e transporte de contaminantes na zona não saturada do solo, formados, por 

exemplo, por macro-poros existentes na zona de raízes ou por outras condições 

heterogêneas características da zona vadosa (Fetter, 1999).   

 

Quando o contaminante atinge a zona saturada do solo, seu transporte passa a ser regido, 

principalmente, pelos fenômenos de advecção e dispersão hidrodinâmica. Este último 

caracteriza-se como a soma dos efeitos de difusão molecular e dispersão mecânica (Cleary, 

1991).  

 

Na zona saturada, os contaminantes ainda estão sujeitos a processos de atenuação e 

retardamento. Nesse contexto, os fenômenos de sorção podem fazer com que diversos 

contaminantes se movam com velocidade média menor do que a água subterrânea que está 

carreando-os. Paralelamente, diversas reações químicas e processos de degradação 

poderão diminuir a concentração de contaminantes no meio líquido (Fetter, 1999). 

 

Em função da lenta circulação das águas subterrâneas e das características peculiares do 

meio poroso por onde se dá o fluxo, uma contaminação pode levar muito tempo até 

manifestar-se claramente. No entanto, diante da ocorrência de contaminação das águas 

subterrâneas, sua recuperação, a depender do tipo de contaminante, pode requerer um 

tempo demasiadamente longo, ou mesmo tornar-se economicamente inviável (Manoel Filho, 

1997).  

 

 

2.5 PRINCIPAIS PROPRIEDADES HIDROGEOLÓGICAS  

 

Apesar da grande complexidade intrínseca ao fluxo das águas em meios porosos, algumas 

macro-propriedades podem ser definidas em função dos volumes liberados, armazenados 

ou absorvidos pelos aqüíferos em relação às cargas hidráulicas associadas. Nesse 

contexto, apresentam-se, a seguir, propriedades hidrogeológicas que podem ser utilizadas 

para a representação matemática do fluxo e das condições de armazenamento de água em 

meios porosos (Caicedo, 2000; Cleary, 1989): 
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• Condutividade hidráulica (K): Medida da habilidade do aqüífero de conduzir água sob 

a influência do gradiente de uma superfície potenciométrica; 

• Coeficiente de armazenamento específico (Ss): Volume de água entregue por 

unidade de volume do aqüífero e por redução unitária de altura piezométrica; 

• Vazão específica ou coeficiente de armazenamento (Sy): Volume de água entregue 

pelo aqüífero de área unitária e espessura constante, quando submetido a uma 

redução unitária de altura piezométrica; 

• Porosidade: Medida relativa do volume de vazios de um meio poroso; 

• Capacidade de campo: Máxima quantidade de água que pode ser retida no solo sem 

provocar fluxo; 

• Ponto de murchamento: Umidade mínima do solo que permite às plantas retirarem 

água do mesmo.   
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3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O aterro do Jockey Club situa-se na porção centro-oeste do Distrito Federal, em um alto 

topográfico com altitude média de aproximadamente 1120m. Seu posicionamento geográfico 

pode ser delimitado pelas coordenadas 15º45.0’ a 15º47.0’ de latitude sul e 47º58.5’ a 

48º00.5’ de longitude oeste. Ou ainda, segundo o Sistema Cartográfico do Distrito Federal – 

SICAD (CODEPLAN, 1992), em coordenadas UTM (projeção cartográfica Universal 

Transversa de Mercator), pelos limites 8253000 a 8256000 N (m) e 177500 a 180500 E (m) 

em relação ao meridiano central 45º (datum horizontal CHUÁ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 – Localização do aterro do Jockey Club – BsB/DF (modificado - Pereira et al., 1997b). 
 

O acesso principal ao aterro do Jockey Club se dá pela Rodovia EPCL-DF-095/BR-070, 

conhecida como Via Estrutural, que liga o Plano Piloto à cidade de Taguatinga, dentro do 

Distrito Federal (figura 3.1). Existe um desvio à margem direita dessa rodovia (sentido Plano 

Piloto – Taguatinga) que liga a uma série de estradas de terra que circundam a região do 

aterro e permitem o acesso à sua entrada principal, onde se encontra uma guarita que 

exerce o controle de entrada e saída de pessoas e veículos no mesmo.   
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A área destinada à implantação e operação do aterro do Jockey Club tem um formato 

trapezoidal, com o vértice do topo triangular apontando, aproximadamente, para o norte 

geográfico (figura 3.2). Atualmente, existe uma cerca que separa a área de disposição de 

lixo de suas adjacências. Uma porção sul da região, que já fez parte do aterro, encontra-se, 

há alguns anos, invadida por famílias de baixa renda (pertencentes ao núcleo habitacional 

conhecido como “invasão da estrutural”), e não é mais controlada nem monitorada pelo 

serviço de limpeza urbana local, responsável pela operação do aterro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Detalhe da área em estudo (modificado - CODEPLAN, 1992). 
 

A oeste do aterro do Jockey Club está o córrego Cabeceira do Valo. Entre esse córrego e a 
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hortifrutigranjeiros. A norte e a leste, o aterro do Jockey Club faz divisa com o Parque 

Nacional de Brasília (PNB). 

 

Esse Parque, também conhecido como Parque da Água Mineral, é uma unidade de 

conservação, constituinte da Reserva da Biosfera do Cerrado, que objetiva a conservação 

dos recursos naturais e a implantação de projetos de pesquisa sobre o meio ambiente 

(Condé, 1998).   

 
 

3.2 CLIMA 

 

O clima do Distrito Federal pode ser definido, segundo a classificação de Köppen, como 

tropical, com concentração de chuvas no período de verão e estiagem no inverno. Não há 

grandes variações da distribuição espacial dos totais de precipitação pluviométrica dentro da 

área do Distrito Federal. Por outro lado, as diferenças altimétricas condicionam uma certa 

diferenciação de temperatura na região. Dessa forma, podem ser observados os seguintes 

tipos climáticos no Distrito Federal (CODEPLAN, 1984): Tropical - Aw, Tropical de Altitude - 

Cwa e Tropical de Altitude - Cwb. 

 
Tabela 3.1 – Tipos climáticos no Distrito Federal e sua relação com a altimetria. 

Tipo Denominação Tmínima - mês frio Tmédia - mês quente Cota Altimétrica 

Aw Tropical > 18 oC - - < 1000 m 

Cwa Trop. de altitude < 18 oC > 22 oC 1000 – 1200 m 

Cwb Trop. de altitude < 18 oC < 22 oC > 1200 m 

 

Essa diferenciação climática baseia-se, fundamentalmente, no valor mínimo de temperatura 

registrado no mês mais frio, e no valor médio do mês mais quente, conforme exposto de 

modo simplificado na tabela 3.1.  

 

O aterro do Jockey Club está localizado em uma área de domínio do tipo climático Cwa. Um 

melhor detalhamento das características climáticas dessa área em estudo pode ser efetuado 

utilizando-se alguns dados registrados na estação Brasília do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia), que se encontra georeferenciada pelas coordenadas 15º47’ de latitude sul e 

47º56’ de longitude oeste. O posicionamento geográfico dessa estação apresenta grande 

proximidade com a localização do aterro do Jockey Club e, portanto, os registros 

meteorológicos apresentados a seguir podem ser extrapolados para a área em questão. 

Tais dados provêm de uma série histórica contínua de 1963 (quando a estação começou a 
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operar) a 1990, preenchendo um período de quase trinta anos de análise, conforme 

apresentado em Baptista (1998).  

 

 

3.2.1 Pluviometria 

 

O Distrito Federal pode ser caracterizado, em termos de precipitação pluviométrica, pela 

ocorrência de um verão chuvoso e inverno seco. Os dados registrados na estação Brasília 

confirmam essa tendência, como pode ser visualizado na figura 3.3. 

Figura 3.3 – Totais mensais de precipitação pluviométrica – Estação 
Brasília (média histórica do período de 1963 a 1990). Fonte: Baptista, 1998. 

 

 

3.2.2 Temperatura 

 

Os dados de temperatura média mensal registrados na estação Brasília (figura 3.4) indicam 

a tendência de um comportamento oscilatório ao longo do ano, com dois picos de valores 

mais elevados em março e setembro, e os menores valores registrados no meio do ano.  

Figura 3.4 – Temperaturas médias, máximas e mínimas mensais – Estação 
Brasília (média histórica do período de 1963 a 1990). Fonte: Baptista, 1998. 
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As variações das temperaturas máxima e mínima ao longo do ano apresentam 

comportamento similar ao da temperatura média mensal. 

 

 

3.2.3 Insolação Total 

 

A figura 3.5 apresenta a tendência de variação da insolação total (número de horas e 

décimos) observada na estação Brasília. Pode-se notar que a incidência de radiação solar é 

maior no período de inverno, quando se tem baixa nebulosidade em função do clima seco 

característico dessa estação.  

Figura 3.5 – Variação da insolação total mensal ao longo 
do ano – Estação Brasília (média histórica do período de 
1963 a 1990). Fonte: Baptista, 1998. 

 

 

3.3 GEOMORFOLOGIA 

 

A área do Distrito Federal, de acordo com a caracterização geomorfológica apresentada por 

Novaes Pinto (1993), está constituída, predominantemente, por formas de relevo residuais 

de superfícies de aplainamento, caracterizadas por extensos níveis planos a suave 

ondulados,  conhecidos como chapadas. São observados também níveis inclinados que se 

estendem da base das chapadas e dos morros residuais em direção aos vales, classificados 

como áreas de dissecação intermediária. Ocorrem ainda áreas entalhadas e dissecadas 

pelos principais rios do Distrito Federal. Desse modo, Novaes Pinto (1993) identifica três 

tipos de macrounidades geomorfológicas no Distrito Federal: Região de Chapada; Área de 

Dissecação Intermediária; e Região Dissecada de Vale (figura 3.6). A macrounidade 

chamada de Área de Dissecação Intermediária apresenta-se subdividida nas unidades 

Depressão do Paranoá e Vale do Rio Preto.  
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Figura 3.6 – Unidades Geomorfológicas do Distrito Federal (modificado - Novaes Pinto, 
1993). 

 

 

Situada no núcleo do Domo de Brasília, a Depressão do Paranoá – onde está inserido o 

aterro do Jockey Club – apresenta interflúvios constituídos por afloramentos de ardósias 

e/ou quartzitos que se encontram em contato com latossolo vermelho-escuro, laterita e 

fragmentos de quartzo.  

 

Segundo Martins e Baptista (1998), podem ser identificados cinco compartimentos 

geomorfológicos no Distrito Federal: Chapadas Elevadas, Planos Intermediários, Planícies, 

Rebordos e Escarpas (figura 3.7). As Chapadas Elevadas são entendidas como superfícies 

mais elevadas dentro da região do Distrito Federal, de topos aplainados. Os Planos 

Intermediários podem ser entendidos como uma superfície residual de aplainamento, 

relativamente dissecada pelos rios da região. As planícies são as áreas mais baixas, 

topograficamente associadas às calhas de drenagem dos cursos d’água mais importantes 

do Distrito Federal. Os Rebordos são definidos como áreas de transição entre os residuais 

de aplainamento. As Escarpas são definidas como rupturas abruptas do relevo.  

A) REGIÃO DE CHAPADA
1 - Da Contagem
2 - De Brasília
3 - Do Pipiripau
4 - Do Divisor São Bartolomeu-Preto
5 - Do Divisor Descoberto-Alagado 

B) ÁREA DE DISSECAÇÃO INTERMEDIÁRIA

C) REGIÃO DISSECADA DE VALES

6 - Da Depressão do Paranoá
7 - Do Vale do Rio Preto

8 - Do Curso Superior do Rio Maranhão
9 - Do Alto Curso do Rio São Bartolomeu
10 - Do Curso Superior do Rio São Bartolomeu
11 - Do Alto Curso do Rio Descoberto 
12 - Do Curso Superior do Rio Descoberto
13 - Do Alto Curso do Rio Alagado

Área em estudo
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Figura 3.7 – Compartimentação Geomorfológica do Distrito Federal (modificado - Martins e 
Baptista, 1998). 

 

 

A região do aterro do Jockey Club encontra-se em uma área que engloba tanto as 

Chapadas Elevadas quanto os Planos Intermediários (figura 3.7). Desse modo, percebe-se 

que a região de estudo apresenta um alto topográfico local, com tendência ao rebaixamento 

altimétrico em diferentes direções. Isso é também verificado no item 3.4, onde se destaca o 

caráter de divisor local de águas na região do aterro. Nessa região, os limites entre as 

Chapadas Elevadas e os Planos Intermediários praticamente não apresentam Rebordos 

nem Escarpas, indicando a baixa intensidade do poder erosivo local, marcado 

principalmente por vertentes suaves (o que ressalta a presença de latossolos e não de 

cambissolos, como pode observado no item 3.6). 

 

Uma visualização mais detalhada do relevo da área em estudo pode ser feita pela análise 

das cartas topográficas da região (CODEPLAN, 1992), datadas de 1992. Essas cartas foram 

geradas em escala de 1:10.000, com curvas de nível intercaladas em intervalos de 5 metros 

de altitude, e permitiram a confecção da figura 3.8, onde se tem a representação da 

superfície topográfica de toda a região estudada (coordenadas UTM em relação ao 

meridiano central 45º - datum vertical IMBITUBA / SC e datum horizontal CHUÁ).  
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Figura 3.8 – Levantamento topográfico da região, realizado em 1992 (CODEPLAN, 1992).  

 

 

3.4 HIDROGRAFIA 

 

O Distrito Federal, localizado na porção mais elevada do Planalto Central, atua como divisor 
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Francisco, a bacia do Paraná e a bacia do Tocantins. Dentro do Distrito Federal, as águas 
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compreendendo aproximadamente 50% do Distrito Federal (Rocha, 1993). Um importante 

tributário do rio São Bartolomeu é o rio Paranoá, que recebe as águas que vertem da 

barragem do Lago Paranoá (figura 3.9).  

 

Esse lago originou-se do barramento do rio Paranoá. Ele se encontra na parte central do 

Distrito Federal, sendo utilizado principalmente para lazer, geração de energia e como corpo 

receptor das Estações de Tratamento de Esgotos ETE-Sul e ETE-Norte. Constitui-se de 

quatro braços principais, dois ao sul e dois ao norte. 

 

A área onde está inserido o aterro do Jockey Club pertence à bacia do Lago Paranoá e 

localiza-se em um divisor de águas local, pertencendo em parte à sub-bacia do córrego 

Cabeceira do Valo e outra parte à sub-bacia de contribuição do córrego do Acampamento. 

Este último aflora dentro do Parque Nacional de Brasília, próximo ao limite sudoeste do 

aterro do Jockey Club, encontrando-se, mais à frente, com o ribeirão Bananal que, por sua 

vez, forma um dos braços da porção norte do Lago Paranoá. Já o córrego Cabeceira do 

Valo deságua no córrego Vicente Pires, o qual se encontra à jusante com o ribeirão Riacho 

Fundo que forma um dos braços ao sul do Lago Paranoá. Desse modo, percebe-se que as 

águas superficiais e subterrâneas da região do aterro do Jockey Club drenam tanto para a 

porção norte quanto para a porção sul do Lago Paranoá (figura 3.9).  

 

Nesse contexto, podem ser destacados diversos usos possíveis para os mananciais da 

região de influência do aterro, sejam eles para preservação ambiental (recursos hídricos 

pertencentes ao PNB), para lazer (grande potencial do Lago Paranoá para utilização como 

área de lazer e de prática de esportes náuticos, bem como possível atrativo para o turismo 

local) e para abastecimento (visto que o rio São Bartolomeu constitui-se em uma possível 

alternativa de manancial para o futuro abastecimento público no Distrito Federal). Aliados a 

essas possibilidades estão os usos que já acontecem na região do aterro do Jockey Club, 

como a utilização de águas superficiais para a pequena produção em chácaras e o uso de 

águas subterrâneas rasas para o abastecimento da população local.  
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Figura 3.9 – Hidrografia do Distrito Federal (modificado - Ferro, 1997). 
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3.5 GEOLOGIA 

 

O Grupo Paranoá é a unidade geológica que ocupa a maior área no Distrito Federal, sendo 

caracterizada por seis camadas estratigráficas: o Metassiltito Argiloso, a Ardósia, o 

Metarritmito Arenoso, o Quartzito Médio, o Metarritmito Argiloso e a Psamo-Pelito Carbonata 

(figura 3.10). A ardósia, devido à sua bai xa resistência aos processos de intemperismo não 

é bem exposta no Distrito Federal, podendo-se observar alguns afloramentos em cortes de 

estradas, voçorocas ou em drenagens. Sua área de ocorrência está praticamente restrita ao 

núcleo do Domo de Brasília (onde se encontra a região do aterro do Jockey Club). As 

rochas que compõem essa litofácies são capeadas por um espesso latossolo argiloso, com 

espessuras superiores às médias do Distrito Federal (Freitas -Silva e Campos, 1998).  

Figura 3.10 – Mapa geológico simplificado do Distrito Federal (modificado - Freitas-Silva e 
Campos, 1998). 

 

Litologicamente, essa litofácies é caracterizada por ardósias roxas quando alteradas ou 

cinza esverdeadas quando frescas e homogêneas. Existe a possibilidade de ocorrências de 

quartzitos dentro do conjunto das ardósias, sendo sempre caracterizadas por lentes 

métricas ou decamétricas geralmente irregulares e maciças. Esses quartzitos são brancos 

ou amarelados, puros, finos a médios. A análise em seções delgadas da ardósia permite 
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observar, além de grande quantidade de óxidos e hidróxidos de ferro, finas lamelas de mica 

branca e outros argilo-minerais e quartzo (Freitas-Silva e Campos, 1998). 

 

Araújo (1996) relata a ocorrência de afloramentos de ardósia nas proximidades do aterro do 

Jockey Club, primeiramente em uma cascalheira próxima ao córrego Cabeceira do Valo, e 

também na porção oeste da área estudada, onde se pode observar o afloramento de 

ardósia associado a lentes métricas de quartzo de coloração branca e também estruturas de 

ardósia (clivagem ardosiana) preservadas no solo. O autor ainda destaca a ocorrência de 

blocos de quartzito de coloração branca na entrada do aterro, próximos à Via Estrutural, 

indicando que esses blocos, provavelmente, ocorriam como lentes nas ardósias e, após 

erosão diferencial, teve-se a lixiviação das ardósias e a permanência dos blocos de quartzito 

no local, em função de seu caráter mais resistente. 

 

Pastore et al. (1997) confirmaram a ocorrência de ardósias em toda a área do aterro do 

Jockey Club e em seu entorno. Foram constatadas também ocorrências de quartzitos na 

região, seja na forma de lentes ou até de camadas com cerca de 5m de espessura. 

 

 

3.6 PEDOLOGIA 

 

Em um trabalho orientado para o estudo e a identificação dos diferentes solos encontrados 

no Distrito Federal, realizado pelo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação dos 

Solos (EMBRAPA, 1978), foi confeccionado um mapa pedológico para a região. Esse foi um 

trabalho pioneiro e ainda permanece como a melhor fonte de informações sobre os solos do 

Distrito Federal.  

 

Haridasan (1993), com base no levantamento realizado por EMBRAPA (1978), apresentou 

um mapa simplificado de solos do Distrito Federal, onde foram destacadas as três classes 

de solos mais freqüentes: o Latossolo Vermelho-Escuro, o Latossolo Vermelho-Amarelo e o 

Cambissolo (figura 3.11). Nesse mapa, também foi identificada uma região de ocorrência de 

Terra Roxa Estruturada Similar, porém, segundo EMBRAPA (1978), essa classe de solo 

corresponde a apenas 1,2% da área do Distrito Federal,. 

 

Vale ressaltar aqui que, após esse levantamento pedológico, a EMBRAPA-Solos 

estabeleceu um novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). 

Segundo esse sistema, os latossolos e cambissolos continuam sendo designados da 

mesma forma. No entanto, a Terra Roxa Estruturada Similar passa a ser classificada como 
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argissolos ou nitossolos, a depender de certas características de gênese do solo e 

propriedades pedogenéticas. 

Figura 3.11 – Mapa de solos do Distrito Federal (modificado - Haridasan, 1993). 

 

De acordo com a figura 3.11, percebe-se que, no Distrito Federal, assim como em grande 

parte da região central do Brasil que tem como vegetação nativa o cerrado (Eiten, 1993), a 

ocorrência de latossolos é predominante. 

 

Se analisada a correlação com a geomorfologia e a geologia, nota-se que as chapadas com 

declividade menor do que 8% e predominância de quartzitos e ardósias estão associadas 

aos latossolos (Haridasan, 1993). Os cambissolos ocupam terrenos com maiores 

declividades, onde a elevada taxa de erosão impede a formação de um solo bem 

desenvolvido e profundo (EMBRAPA, 1978).  

 

Os latossolos se desenvolvem, sob clima tropical, em superfícies de relevo plano ou suave 

ondulado, com mantos bem drenados de muitos metros de espessura. As rochas-matrizes a 

partir das quais se desenvolvem (quartzitos, ardósias, filitos, siltitos e micaxistos) sofreram 

alto grau de intemperismo, permitindo uma lixiviação intensa dos elementos básicos e a 

acumulação de óxidos de ferro e alumínio em sua estrutura. Desse modo, os latossolos são 
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fortemente ácidos e apresentam baixa fertilidade e pequena reserva de nutrientes 

(Haridasan, 1993).  

 

De acordo com Martins (1998), no Distrito Federal, o Latossolo Vermelho-Escuro ocorre 

principalmente: nos topos das chapadas (onde é a classe de solo mais representativa, tendo 

como materiais de origem os metarritmitos e quartzitos do Grupo Paranoá); nos divisores 

principais com topos planos; na Depressão do Paranoá; e na bacia do rio Preto. São solos 

muito porosos, bastante permeáveis e bem drenados.   

 

O Latossolo Vermelho-Amarelo ocorre principalmente: nas bordas de chapadas e divisores; 

em superfícies planas abaixo dos topos da Chapada da Contagem; e, especialmente, no 

Divisor Descoberto-Preto. Enquanto o Latossolo Vermelho-Escuro ocorre preferencialmente 

em ambientes bem drenados, típicos de Planalto, o Latossolo Vermelho-Amarelo ocorre em 

limites dos Planaltos e/ou nas interfaces com corpos d’água. Desse modo, essa classe de 

solo seria um produto de degradação da classe Latossolo Vermelho-Escuro em ambientes 

com atividade mais elevada de água, em decorrência da dissolução preferencial de certos 

minerais em relação a outros, provocando alteração na sua cor (Martins, 1998). Deve-se 

ressaltar que não existe uma subdivisão mais detalhada entre latossolo vermelho-escuro e 

latossolo vermelho-amarelo, no que diz respeito a outras características além da cor. 

Haridasan (1993) sugere que sejam feitos estudos de distinção entre essas duas classes 

baseando-se na textura e proporção de cascalhos e concreções nos perfis de solo. 

 

Os Cambissolos, por sua vez, ocorrem preferencialmente nas vertentes das bacias do 

Maranhão, do Descoberto e do São Bartolomeu, além das encostas com declividades mais 

elevadas na Depressão do Paranoá e na bacia do rio Preto (Martins, 1998). Segundo a 

figura 3.11, a região de estudo se encontra muito próxima à ocorrência de cambissolos. 

Entretanto, Martins (1998) ressalta que a ocorrência desses é mais comum nas Escarpas e 

nas vertentes mais movimentadas dos Planos Intermediários do Distrito Federal (figura 3.7). 

 

De modo geral, pode-se dizer que as rochas que compõem a unidade Ardósia do Grupo 

Paranoá - região onde está inserida a área de estudo (item 3.5) -  são capeadas por um 

espesso latossolo argiloso, com espessuras superiores às médias do Distrito Federal 

(Freitas-Silva e Campos, 1998).  

 

Esse fato é confirmado por Franco (1996), cujo estudo relata, na região do aterro do Jockey 

Club, o desenvolvimento de solos bem estruturados sobre as ardósias. Segundo esse autor, 

o perfil de solo típico na área de estudo é caracterizado da seguinte maneira: acima do 



 26

embasamento ardosiano, uma camada de solo saprolítico transiciona bruscamente para um 

nível laterítico de cerca de 1 a 4 metros de espessura. Acima desse, ocorre um solo 

superficial homogêneo com espessura média de aproximadamente 8 a 15 metros. Franco 

(1996) ainda destaca que esse tipo de solo superficial costuma apresentar alta porosidade, 

com grande variação de textura e composição mineralógica, porém, com pequena variação 

do teor de argila. Observa-se também uma baixa incidência das bases Ca, Mg, K, Na e SiO2 

devida à lixiviação, e alta concentração de Fe e Al.  

 

Araújo (1996) relata que o solo presente na região do aterro apresenta pequena coloração 

avermelhada e espessura variando de 3 a 25 metros (desde a superfície até a rocha menos 

alterada). Esse maior intervalo de variação da espessura do solo no local de estudo, em 

relação aos valores apresentados por Franco (1996), é justificado por Araújo (1996) que 

observa que o solo apresenta-se mais espesso nas partes norte e intermediária do aterro, 

com espessura média de 15 metros, enquanto que, na porção sul, a espessura média é de 5 

metros.  

 

Santos (1996) afirma que a camada superficial de latossolo pode chegar a 20 metros, sendo 

o Latossolo Vermelho-Escuro, argiloso, predominante em toda a extensão do aterro do 

Jockey Club. Os pontos de amostragem de solo pesquisados por esse autor, na área de 

estudo, indicam que não há nenhuma mudança significativa na estrutura, coloração ou de 

qualquer outra natureza nos latossolos da região. Assim, macroscopicamente, todo o perfil 

da camada superficial foi considerado homogêneo.  

 

Nas proximidades do córrego Cabeceira do Valo, Santos (1996) destaca a ocorrência de um 

nível laterítico concrecional bastante espesso e aparentemente com extensão lateral. Esse 

registro corrobora com o relato de Franco (1996), que indica a existência de um nível 

laterítico entre o saprolito e o solo superficial.   

 

Ensaios de granulometria executados por Santos (1996) confirmaram a predominância de 

granulação tamanho argila com pequena fração de silte nos latossolos da região. Entretanto, 

esses ensaios também demonstraram razoáveis teores de areia nesse tipo de solo. O autor 

sugere que essa detecção seja decorrente da não adequação desses solos às condições 

normalizadas para os ensaios, dado que a aglutinação de partículas pelo óxido de 

ferro/alumínio pode persistir mesmo após o uso de defloculante. Desse modo, esse tipo de 

solo é, muitas vezes, denominado por geotécnicos como camada de “argila porosa” 

vermelha. 
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Análises de amostras de solo pelo processo de difratometria de Raio-X, realizadas por 

Santos (1996), evidenciaram a presença de diversos argilominerais e óxidos/hidróxidos de 

Fe e Al. A ausência de elementos alcalinos e alcalino-terrosos é devida à alta solubilidade 

dos mesmos, os quais são removidos durante o processo de lixiviação intensa por que 

passam esses solos. Permanecem, então, os minerais menos solúveis, típicos de solo ácido 

(Santos, 1996).  

 

Pereira et al. (1997b), executando estudos geológico-geotécnicos na área do aterro do 

Jockey Club, constataram a ocorrência de quatro tipos de solos predominantes no local:  

 

(i) Latossolo Vermelho-Escuro (denominado geotecnicamente como argila siltosa 

vermelha “porosa”) com espessura de 10 a 15 metros quando solo residual 

laterítico, e espessura de 15 a 25 metros quando solo coluvionar laterítico. Dados 

de permeabilidade indicaram variação entre 10-4 e 10-6 cm/s. A porosidade é 

elevada e diminui com a profundidade;  

(ii) Nível Laterítico (denominado geotecnicamente como cascalho laterítico marrom 

escuro). Caracterizado por uma camada descontínua, encontrando-se, quase 

sempre, no topo dos solos saprolíticos, na zona de oscilação do nível d’água. 

Espessura média de 2 metros;  

(iii) Solo Saprolítico de ardósia (denominado geotecnicamente como silte argiloso de 

coloração roxo/marrom/branco). Caracterizado por baixa porosidade e 

permeabilidade de campo inferior a 10-6 cm/s. Derivado de rochas ardosianas 

pertencentes à Fácies Ardósia da Seqüência Deposicional Paranoá; 

(iv) Solo Saprolítico de quartzito (denominado geotecnicamente como areia fina 

amarelada/branca) permeabilidade entre 10-3 a 10-4 cm/s. Derivado de rochas 

quartzíticas pertencentes à Fácies Ardósia da Seqüência Deposicional Paranoá, 

que ocorrem intercaladas nas ardósias, podendo apresentar-se em pequenas 

lentes, ou em lentes de grandes dimensões, em geral falhadas. 

 

O trabalho de Pereira et al. (1997b) relata que, na porção sudoeste do aterro, os solos 

saprolíticos de quartzito encontram-se a pequenas profundidades (cerca de 5 a 7m), 

capeados por solos residuais lateríticos. A noroeste do aterro, os solos saprolíticos de 

quartzito e ardósia encontram-se em grande profundidade, recobertos por espessas 

camadas de solo coluvionar laterítico. Dessa forma, confirmam-se os dados apresentados 

por Araújo (1996), onde se observa que a porção norte do aterro do Jockey Club apresenta 

solos superficiais bastante espessos e, contrariamente, na porção sul, são observadas 

pequenas espessuras dos solos superficiais. 
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3.7 HIDROGEOLOGIA 

 

No Distrito Federal, as águas subterrâneas têm função estratégica na manutenção das 

pequenas vazões dos cursos d’água superficiais locais, uma vez que se trata, basicamente, 

de uma região de nascentes. Por outro lado, a utilização de águas subterrâneas para o 

abastecimento de núcleos rurais, urbanos e condomínios situados fora do sistema integrado  

de abastecimento público local, apresenta-se como uma atividade indispensável, visto que a 

captação em mananciais superficiais do Distrito Federal, isoladamente, não é capaz de 

atender à demanda (Barros, 1993).  

 

Nesse contexto, observa-se que a implantação e expansão de condomínios residenciais, 

que vem ocorrendo de forma intensa nos últimos anos, em conjunto com o adensamento 

populacional em novos núcleos urbanos consolidados dentro do Distrito Federal, estão 

sendo acompanhados pelo aumento bastante expressivo da quantidade de poços de 

captação de águas subterrâneas na região.  

 

Com vistas à quantificação e qualificação dos reservatórios subterrâneos na região do 

Distrito Federal, Campos e Freitas-Silva (1998) desenvolveram um estudo onde foi 

apresentada uma subdivisão dos sistemas aqüíferos do Distrito Federal, incluindo os 

domínios poroso e fraturado, conforme apresentado na tabela 3.2.  

 
Tabela 3.2 – Sistemas Aqüíferos do Distrito Federal. 

AQÜÍFERO 
(Sistema/Subsistema) 

 MÉDIAS DAS VAZÕES 
(L/h) 

AQÜÍFEROS DO DOMÍNIO POROSO 

Sistemas P1,P2,P3,P4 < 800 
  

AQÜÍFEROS DO DOMÍNIO FRATURADO 

SISTEMA PARANOÁ  
Subsistema S/A 12.700 
Subsistema A 4.390 
Subsistema Q3/R3 12.200 
Subsistema R4 6.150 
Subsistema PPC 9.100 

  
SISTEMA CANASTRA  
Subsistema F 7.500 
Subsistema F/Q/M 33.000 

  
SISTEMA BAMBUÍ 5.210 
SISTEMA ARAXÁ 3.150 
Fonte: Campos e Freitas-Silva (1998). 
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3.7.1 Domínio Poroso  

 

Nos aqüíferos do domínio poroso, a água ocupa os espaços vazios intergranulares dos 

meios geológicos. Como, no Distrito Federal, não ocorrem rochas sedimentares com 

espaços intersticiais, mas há predominância de rochas metamórficas (Barros, 1993), o 

domínio aqüífero poroso é restrito, basicamente, às águas rasas, presentes no manto de 

solos de cobertura. 

 

O domínio poroso no Distrito Federal apresenta predominância de espessuras entre 15 e 

25m, e, de forma geral, possui boa homogeneidade (Campos e Freitas-Silva, 1998). Em 

virtude da posição topográfica, a principal fonte de recarga desse domínio é a precipitação 

pluviométrica.  

 

Desse modo, pode-se dizer que a água infiltrada nesse manto de cobertura pode seguir um 

dos seguintes caminhos (Barros, 1993; Campos e Freitas-Silva, 1998):  

 

(i) armazena-se no manto de cobertura;  

(ii) percola para os exutórios de encostas, alimentando as drenagens e formando as 

fontes de contato – que ocorrem em função do contraste de permeabilidade entre o 

manto de solos de cobertura e o substrato rochoso – e as fontes de depressão – 

onde a superfície potenciométrica é interceptada pela superfície do terreno;  

(iii) percola para as fontes de barramento – que ocorrem quando o manto de cobertura é 

interceptado por uma exposição de rochas impermeáveis aflorantes; 

(iv) infiltra-se para os aqüíferos do domínio fraturado, subjacente; 

(v) parte significativa é descarregada por evapotranspiração nas áreas com grande 

densidade de cobertura vegetal. 

 

A figura 3.12 apresenta a distribuição dos subsistemas aquíferos do domínio poroso no 

Distrito Federal. A área de influência do aterro do Jockey Club se localiza no sistema P2, 

que é pedologicamente classificado como latossolos. São caracterizados como solos com 

moderada porosidade e condutividade hidráulica. A presença de estruturas e macro-poros 

confere ao material um comportamento hidráulico similar à areia média, a despeito de se 

tratar de um solo com granulometria fina. Desse modo, esse sistema apresenta valores de 

condutividade hidráulica na ordem de grandeza de 10-5 a 10-6 cm/s. Geralmente compõem 

aqüíferos intergranulares, contínuos, livres, de grande distribuição lateral, com importância 

hidrogeológica local mediana (Campos e Freitas-Silva, 1998).  
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Figura 3.12 – Sistemas aqüíferos do Domínio Poroso no Distrito Federal (modificado - 
Andrade, 1999).  

 

Os aqüíferos do sistema P2 estão localizados em regiões de relevo de dissecação 

intermediária e a infiltração in situ corresponde ao maior volume de alimentação desse 

sistema (Campos e Freitas-Silva, 1998). 

 

Santos (1996) destaca que a determinação do coeficiente de permeabilidade, ou 

condutividade hidráulica, realizada em dois pontos de amostragem na região do aterro do 

Jockey Club, mostrou valores característicos de areias finas siltosas, areias finas argilosas 

ou siltes argilosos (10-3 a 10-4 cm/s). Segundo o autor, essa permeabilidade somente é 

conseguida através de um arranjo estrutural específico das partículas do solo, caracterizado 

pela floculação das argilas, o que resulta em um comportamento parecido com solos 

arenosos.  

 

Por outro lado, o estudo realizado por Pereira et al. (1997b) constatou que os latossolos da 

região apresentaram variação de permeabilidade entre 10-4 e 10-6 cm/s, com porosidade 

elevada, a qual tende a diminuir com a profundidade. Segundo esse estudo, o solo argiloso 

da região, se compactado (energia Proctor Normal), atinge valores de permeabilidade da 

ordem de 10-8 cm/s. Para os solos saprolíticos de ardósia, foi detectada baixa porosidade e 

Domínio P2

Domínio P3

Domínio P4

Área em estudoDomínio P1
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permeabilidade de campo inferior a 10-6 cm/s. Os solos saprolíticos de quartzito, por sua 

vez, apresentaram valores de permeabilidade entre 10-3 e 10-4 cm/s.  

 

Finalmente, Campos e Freitas-Silva (1998) relatam que, na sub-bacia do ribeirão Bananal – 

localizado próximo ao aterro do Jockey Club, dentro do PNB – o manto de solos de 

cobertura (sistema P2) armazena água no período chuvoso e a libera lentamente ao longo 

do ano. Com grande proximidade espacial e características fisiográficas similares, espera-se 

que a sub-bacia do córrego do Acampamento apresente um comportamento hidrogeológico 

(nos aqüíferos do domínio poroso) similar ao do ribeirão Bananal. 

  

Essa hipótese é reforçada por Santos (1996), que obteve dados de umidade natural de 

amostras de solos na parte intermediária do aterro do Jockey Club, em março de 1996, os 

quais refletiram o acúmulo de água em conseqüência do período de chuvas e a sua 

provável retenção em função da estruturação do solo argiloso. 

 

 

3.7.2 Domínio Fraturado  

 

O domínio fraturado, por sua vez, está diretamente vinculado às várias unidades 

litoestatigráficas que ocorrem na região do Distrito Federal. Nos aqüíferos  desse domínio, 

os espaços ocupados pela água são representados por descontinuidades planares, ou seja, 

planos de fraturas, microfraturas, diaclases, juntas, zonas de cisalhamento e falhas nos 

meios rochosos. Dessa maneira, os aqüíferos do domínio fraturado podem ser livres ou 

confinados, de extensão lateral variável, com marcante heterogeneidade e anisotropia 

(Barros, 1993; Campos e Freitas-Silva, 1998).  

 

No Distrito Federal, esse domínio limita-se inferiormente, na maior parte dos casos, a cerca 

de 250 metros de profundidade. Abaixo desse limite, observa-se a tendência para um 

contínuo fechamento das fendas. Os parâmetros hidrodinâmicos são muito variáveis em 

função do tipo de rocha e, inclusive, podem divergir significativamente em um mesmo tipo 

litológico. O principal fator que controla a condutividade hidráulica dos aqüíferos desse 

domínio é a densidade das descontinuidades do corpo rochoso (Campos e Freitas-Silva, 

1998).  

 

A recarga do domínio fraturado se dá, prioritariamente, de forma indireta, por meio da 

infiltração das águas de precipitação pluviométrica. De acordo com Santos (1996), essa 

recarga pode se dar, basicamente, de três formas:  
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(i) infiltração indireta com água oriunda do manto de solos de cobertura;  

(ii) indiretamente, por escoamento superficial de água, quando há coincidência do leito 

de drenagem com zonas de descontinuidades do embasamento rochoso;  

(iii) infiltração direta com o afloramento de rochas permeáveis. 

 

Os exutórios do domínio fraturado podem ser caracterizados por fontes de falhas, e pela 

alimentação de parte da rede de drenagem (Campos e Freitas-Silva, 1998). 

 

A subdivisão do domínio fraturado, apresentada na tabela 3.2, pode ser relacionada 

diretamente com a figura 3.10, apresentada no item 3.5. De acordo com essa tabela, o 

subsistema S/A é composto pelas litologias pertencentes à Unidade Metassiltito do Grupo 

Paranoá (figura 3.10). O subsistema A corresponde às áreas de aflora mento da Unidade 

Ardósia, o subsistema R4 é caracterizado litologicamente pelos metarritmitos argilosos, 

enquanto que o subsistema PPC encontra-se em associação litológica com a Unidade 

Psamo-Pelito Carbonatada. As unidades Quartzito Médio e Metarritimito Arenoso foram 

consideradas conjuntamente no subsistema R3/Q3, por apresentarem características 

hidrogeológicas muito similares (Campos e Freitas-Silva, 1998).      

 

A área onde se encontra o aterro do Jockey Club está inserida no subsistema A (ardósia). 

Esse subsistema apresenta densidade de fraturas bastante elevada, contudo o caráter 

pelítico e o comportamento dúctil da ardósia resultam no selamento das estruturas abertas 

com o aumento da pressão litostática. Por isso, é o subsistema do Sistema aqüífero do 

Paranoá com as menores vazões médias (tabela 3.2), associadas à alta incidência de poços 

secos. Localmente, as disponibilidades hídricas podem ser incrementadas em função da 

presença de lentes de quartzitos e de veios de quartzo de segregação metamórfica, 

podendo representar a interligação entre sistemas de fraturas. É representado por aqüíferos 

descontínuos, com restrita extensão lateral, com condutividade hidráulica pequena e alta 

anisotropia. Sua importância hidrogeológica local é muito pequena (Campos e Freitas-Silva, 

1998).  

 

Na porção sul do aterro do Jockey Club, Franco (1996) pôde evidenciar a existência de uma 

estrutura fissural relacionada com a nascente do córrego do Acampamento, utilizando 

métodos geofísicos de análise. 
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4 - HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL DO ATERRO DO JOCKEY CLUB 

 

O aterro do Jockey Club tem sido utilizado como área para a deposição de lixo no solo 

desde a década de sessenta e, recentemente, vem recebendo cerca de 80% do total de lixo 

produzido no Distrito Federal.  

 

Esse aterro pode ser classificado como um aterro controlado. No entanto, muitas vezes, em 

função de dificuldades de operação e de equipamento, o lixo depositado no aterro do Jockey 

Club fica descoberto por longos períodos. Nessas situações, o aterro pode ser encarado 

como uma espécie de “lixão”. 

 

Deve-se ressaltar que, mesmo com a prática constante do aterramento do lixo depositado, 

os aterros controlados não são capazes de garantir um confinamento seguro de resíduos 

sólidos, comprometendo a saúde pública e o meio ambiente.  

 

Nesse contexto, os impactos sobre os corpos hídricos tornam-se preocupantes, 

principalmente diante da possibilidade de contaminação de águas subterrâneas por 

infiltração no solo do chorume produzido no aterro. No aterro do Jockey Club, essa situação 

é ainda mais crítica, visto que os mananciais da região são freqüentemente utilizados pelos 

habitantes locais e fazem parte de uma importante bacia hidrográfica do Distrito Federal (a 

bacia do Lago Paranoá). 

 

Diante desses fatores, o aterro do Jockey Club tem sido alvo de preocupação nos últimos 

anos. Essa situação agrava-se na medida em que a área destinada à deposição de lixo vem 

se aproximando do ponto de saturação.  

 

 

4.1 A PRODUÇÃO DE LIXO NO DISTRITO FEDERAL 

 

A questão do manejo e destinação final do lixo produzido no Distrito Federal foi considerada 

desde o planejamento de Brasília, inaugurada em 1960 com uma usina de tratamento de 

lixo situada na porção sul do Plano Piloto. Essa usina foi projetada para transformar lixo 

biodegradável em composto orgânico, e fazer a separação de materiais inertes 

reaproveitáveis. Nos primeiros anos da então criada Brasília, a usina recebia a maior parte 

do lixo produzido na área metropolitana do Distrito Federal, constituída pelo Plano Piloto, 

Cruzeiro, Núcleo Bandeirante e Guará. Esse centro urbano produzia, aproximadamente, 

metade do total de lixo gerado no Distrito Federal (CODEPLAN, 1972; SLU, 1974).  
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Àquela época, o montante de lixo destinado à usina de tratamento era inferior à capacidade 

de processamento da mesma (cerca de 100 toneladas por dia). Ainda assim, por questões 

econômicas de manejo e transporte, o restante do lixo produzido no Distrito Federal era 

depositado em cinco vazadouros, localizados próximos aos centros produtores que se 

encontravam fora da área metropolitana: Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Brazlândia e 

Gama. Havia também um vazadouro próximo à área metropolitana, que recebia os rejeitos 

da usina e parte do lixo produzido nessa área que, por questões operacionais ou por 

economia de transporte, não eram usinados. Este último tornou-se o então conhecido aterro 

do Jockey Club. 

 

No decorrer da década de sessenta, entretanto, ocorreu um acelerado crescimento 

populacional no Distrito Federal, de modo que a população em 1970 – cerca de 550.000 

habitantes - era quase quatro vezes maior que a de 1960 – aproximadamente 140.000 

habitantes (Dubois, 1999). Esse adensamento populacional resultou, obviamente, em um 

significativo aumento da produção de lixo na região. Diante disso, os órgãos responsáveis 

locais, percebendo a necessidade de um planejamento da limpeza urbana que considerasse 

a situação existente e a tendência de continuidade de expansão da produção de lixo, 

elaboraram o 1º Plano Diretor de Limpeza Urbana do Distrito Federal (CODEPLAN, 1972). 

Nesse plano, foi destacada a intenção de melhorar a destinação final do lixo produzido no 

Distrito Federal, onde se buscava a implantação de novas usinas de processamento de lixo, 

em conjunto com a instalação de aterros sanitários, em substituição à crescente prática de 

despejo a céu aberto nos vazadouros da região.  

 

Outra preocupação abordada nesse plano se referia ao manejo e à destinação final do lixo 

hospitalar. Nesse sentido, o 1º Plano Diretor de Limpeza Urbana propunha também a 

implantação de uma unidade de incineração, capaz de receber lixo hospitalar, entre outros 

tipos de lixo que, por questões sanitárias e demais razões, não pudessem ser 

adequadamente manejados segundo os métodos convencionais de usinagem ou 

aterramento.  

  

A partir de então, foram observadas algumas mudanças estruturais no manejo de resíduos 

sólidos no Distrito Federal. Em 1973, a usina de tratamento de lixo do Plano Piloto foi 

ampliada, passando para a capacidade de processamento de quase 200 toneladas de lixo 

por dia (SLU, 1974). Em 1981, o vazadouro de Brazlândia deixou de ser utilizado 

oficialmente, de forma que o lixo produzido nessa localidade passou a ser aterrado no 

vazadouro de Taguatinga (SLU, 1982).  
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No biênio de 1983/1984, foram instaladas estações de transbordo em Sobradinho, 

Planaltina e Gama. Desse modo, os vazadouros desses locais foram desativados, restando 

como únicas opções de aterramento o vazadouro de Taguatinga e o aterro do Jockey Club 

(SLU, 1985).  

 

Finalmente, em 1985, o vazadouro de Taguatinga deixou de ser utilizado pela companhia de 

limpeza urbana do Distrito Federal, ficando apenas o aterro do Jockey Club como opção 

oficial para aterramento de lixo. Nesse mesmo ano, foi inaugurada a usina de incineração de 

lixo, localizada em Ceilândia, com capacidade para receber 30 toneladas de lixo por dia 

(SLU, 1986; BELACAP, 2001).  

 

Ainda na década de oitenta, foram concluídas as obras da Usina Central de Tratamento de 

Lixo, também localizada em Ceilândia, destinada às atividades de compostagem e 

separação de materiais reaproveitáveis, com capacidade nominal de 600 toneladas por dia 

(SLU, 1986; Dubois, 1999).  

 

De modo geral, pode-se dizer que, apesar dos esforços e da crescente expansão da infra-

estrutura de manejo e destinação final de lixo no Distrito Federal, as intenções do 1º Plano 

Diretor de Limpeza Urbana foram alcançadas apenas parcialmente. Nesse contexto, deve-

se destacar que a capacidade nominal total das unidades de usinagem de lixo 

(aproximadamente 800 toneladas por dia) tornou-se relativamente pequena diante do real 

crescimento da produção de lixo no Distrito Federal, que, atualmente, se encontra em torno 

de 2.000 toneladas de lixo produzidas diariamente (BELACAP, 2001). Esse fato ainda é 

agravado, levando-se em conta a freqüente ocorrência de reduções na capacidade de 

processamento  e paralisações parciais dessas usinas por falta de manutenção e falhas de 

operação. 

 

Por outro lado, a implantação de aterros sanitários não foi efetivada, de maneira que a maior 

parte do lixo produzido no Distrito Federal, continua sendo disposta de forma inadequada no 

aterro controlado do Jockey Club. Vale ressaltar, ainda, que a unidade de incineração tem 

sofrido períodos significativos de paralisação, desde a sua inauguração, e diversas reduções 

na capacidade de processamento, fazendo com que grande quantidade de lixo hospitar, 

entre outros tipos especiais de lixo, sejam aterrados no Jockey Club.  

 

A figura 4.1 ilustra a evolução da produção total anual de lixo no Distrito Federal, no período 

de 1966 a 2000, apresentando a parcela de lixo aterrada em cada ano. De acordo com essa 

ilustração, percebe-se que a magnitude de produção das duas últimas décadas é bastante 
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superior aos anos anteriores. Esse fato pode ser explicado pois, além do significativo 

aumento populacional, a produção per capita diária de lixo no Distrito Federal passou de 

aproximadamente 0,40 Kg/(hab.dia), no início da década de 1970, para cerca de 1,00 

Kg/(hab.dia), no ano 2000 (SLU ,1974; BELACAP, 2001). 

Figura 4.1 – Evolução da produção total anual de lixo no Distrito Federal, no período de 
1966 a 2000, com as respectivas parcelas de lixo aterrado. 

 

Tendo em vista ainda que, em meados da década de oitenta, o aterro do Jockey Club 

passou a ser a única localidade oficial destinada ao aterramento de lixo na região, percebe-

se que a quantidade de lixo ali depositada nos últimos anos é bastante superior àquela 

depositada desde o início de sua utilização. Isso justifica o fato do lixo depositado na porção 

mais antiga do aterro ter sido disposto em camadas pouco espessas, bem compactado e 

recoberto adequadamente. Ao contrário, em relação às áreas em que o lixo foi depositado 

recentemente, podem ser observadas verdadeiras montanhas de grande espessura no 

interior do aterro do Jockey Club, onde o lixo fica exposto por longos períodos até receber a 

camada de cobertura de solo.  

 

LM (1998) estima que a massa total de lixo depositada no aterro do Jockey Club desde o 

início de sua operação até o ano de 1997 seja da ordem de 5 milhões de toneladas. Se 

observarmos a figura 4.1, levando em consideração o total de lixo aterrado de 1998 a 2000, 

podemos inferir que a quantidade de lixo aterrada no Jockey Club, ao final do ano 2000, seja 

de aproximadamente 7 milhões de toneladas.  

 

A maior parte desse lixo tem origem domiciliar ou comercial. O lixo de origem hospitalar, 

apesar de sua importância em termos de manejo e disposição final, não chega a 2,0% do 

total produzido no Distrito Federal. O montante de lixo de limpeza pública é bastante variável 
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de ano para ano, podendo atingir valores bastante expressivos, como já foi registrado nos 

anos de 1991 e 2000, quando essa parcela representou aproximadamente 25% do total de 

lixo produzido (SLU, 1993; BELACAP, 2001). 

 

Uma caracterização mais detalhada do lixo produzido no Distrito Federal pode ser elaborada 

com base em alguns estudos já realizados com esse intuito. Nesse sentido, a figura 4.2 

apresenta a composição gravimétrica média do lixo produzido no Distrito Federal, e sua 

evolução no tempo, de acordo com a análise de amostragens feitas em 1971, 1977 e 1995.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.2 – Composição gravimétrica média do lixo produzido no Distrito Federal, nos anos de 
1971, 1977 e 1995. 
 

Essas composições gravimétricas representam uma simplificação dos resultados obtidos 

nas pesquisas de amostragem. Para isso, as diferentes categorias de classificação 

apresentadas nesses estudos foram englobadas em apenas sete categorias mais 

abrangentes, as quais são utilizadas com maior freqüência na literatura. Deve ser 

ressaltado, no entanto, que a categoria “outros” engloba, nas amostragens de 1971 e 1977, 

resíduos classificados como “agregado fino”, “agregado grosso”, “outros materiais”, 

“diversos e terra”, além de outras classificações que não se enquadram nas demais 

categorias apresentadas na figura 4.2 (CODEPLAN, 1972; Amorim e Aguiar, 1978). 

Portanto, pode-se dizer que, dentre os resíduos agrupados na categoria “outros” nos anos 

de 1971 e 1977, provavelmente ainda exista uma parcela significativa de matéria orgânica. 

  

Essa observação é reforçada pela tabela 4.1, onde são apresentados valores percentuais 

para a composição química típica desses materiais nos anos de 1971 e 1977. Segundo essa 

tabela, pode-se perceber que a matéria orgânica realmente contribui com a maior parcela 

dos resíduos sólidos produzidos. 

Papel e papelão 
Plástico 
Metais ferrosos  
Metais não ferrosos  
Vidro 
Outros 

Matéria orgânica 
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Tabela 4.1 – Composição química do lixo do Distrito Federal em 1971 e 1977. 

% média Componente Amostragem em 1971 Amostragem em 1977 
Matéria Orgânica 66,50 Não medido 
Carbono Não medido 35,11 
Nitrogênio 0,97 1,86 
Fósforo 0,52 0,56 
Potássio 0,58 0,22 
Cálcio 0,84 1,82 
Enxofre 0,19 Não medido 

Fontes: CODEPLAN (1972), Amorim e Aguiar (1978). 
 

 

4.2 DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO NO ATERRO DO JOCKEY CLUB 

 

A área mais antiga de deposição de lixo encontra-se na porção sudeste do aterro do Jockey 

Club, fora dos limites da cerca que o circunda atualmente. Essa área contém o lixo aterrado 

desde o início de sua operação até o ano de 1978 (Pereira et al., 1997b). Nesse local, o lixo 

era disposto em trincheiras, utilizando-se o método de rampas, onde o próprio solo retirado 

para a abertura de uma célula era usado para cobrir a célula adjacente já utilizada. A 

profundidade das trincheiras podia variar entre 2 e 4 metros, em média, e o lixo ali 

depositado era compactado e recoberto com uma camada de solo de aproximadamente 50 

cm de espessura (Santos, 1996). Atualmente, essa área encontra-se invadida e habitada. 

Os moradores que aí se instalaram costumam utilizar água de poços freáticos por eles 

escavados, muitas vezes, atravessando a camada de lixo aterrado (Koide e Bernardes, 

1998).  

 

Depois de 1978, a deposição do lixo se estendeu rumo ao norte, em uma área denominada 

em estudos anteriores como aterro intermediário (figura 4.3). A partir de 1983, a área de 

disposição final se expandiu em direção ao vale do córrego Cabeceira do Valo (sentido NE-

SW), permanecendo, no entanto, dentro da área delimitada pela cerca ora existente. Entre 

1987 e 1995, a disposição de lixo no aterro do Jockey Club cobriu o restante da área da 

porção intermediária. A partir de então, observou-se o prolongamento da área de deposição 

para a porção norte do aterro.  

 

Ao final do ano de 1996, a porção norte foi completamente coberta pelo depósito de lixo, 

como pode ser acompanhado na figura 4.3 (Pereira et al., 1997b). Koide e Bernardes (1998) 

relatam que, devido à escassez de área disponível, a espessura da camada de lixo lançada 

nessa porção foi aumentada em relação às porções mais antigas, observando-se, ainda, a 

deficiência do recobrimento regular das camadas de lixo compactadas.  
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Figura 4.3 – Evolução da deposição de lixo no Jockey Club, até 1996 (Pereira et al., 1997a). 

 

Por fim, com a utilização praticamente total da área disponível, o lixo produzido nos últimos 

anos vem sendo depositado sobre as camadas já aterradas nas porções norte e 

intermediária do aterro do Jockey Club. Atualmente, podem ser observadas grandes 

“montanhas” de lixo compactado, as quais permanecem em sua maior parte, longos 

períodos sem recobrimento. 

 

A partir de um levantamento topográfico realizado no local, Pereira et al. (1997b) relatam 

que a área delimitada pela cerca ora existente é de 174 hectares. Porém, a área total 

degradada pela deposição de resíduos sólidos, incluindo a porção antiga do aterro, pode ser 

estimada em aproximadamente 200 hectares (LM, 1998).  

95 e 96

87 a 95

78 a 82

83 a 86

Até 78

PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA

CEILÂNDIA
BRASÍLIA

Via Estrutural

C
ór

re
go

 C
ab

ec
ei

ra
 d

o 
Va

lo

Vias de Acesso Limite Cronológico Córregos



 40
 

5 - ESTUDOS ANTERIORES NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO ATERRO 

 

Não há relato de estudos sobre a contaminação dos recursos naturais na região de 

influência do aterro do Jockey Club até meados da década de 90. A partir dessa época, o 

esgotamento da área disponível para o aterramento de lixo diretamente no solo e a 

crescente conscientização social da necessidade de preservação dos recursos naturais 

incentivaram o início de pesquisas no local.  

 

 

5.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO CHORUME PRODUZIDO E DAS CONDIÇÕES DE 

TRANSPORTE DE CONTAMINANTES NA ZONA VADOSA 

 

Santos (1996) desenvolveu um estudo no aterro do Jockey Club onde se buscou a 

caracterização do processo de contaminação das águas subterrâneas em fases distintas de 

infiltração do chorume na zona não saturada do solo (zona vadosa), desde a base das 

camadas de lixo aterrado até o nível freático. Para isso, foi desenvolvido um equipamento 

específico que permitiu a coleta de percolado em profundidades pré-determinadas da zona 

vadosa. 

 

As amostras foram coletadas em duas estações instaladas em pontos diferentes da porção 

intermediária do aterro. Foram analisados os seguintes parâmetros: pH, condutividade 

elétrica, total de sólidos dissolvidos, amônia, nitrato e fosfato. Analisaram-se também vários 

metais e outros elementos químicos. 

 

Amostras de chorume coletadas no interior de uma célula de lixo indicaram que sua 

composição apresenta reduzidas concentrações de contaminantes quando comparada com 

outros aterros sob as mesmas condições. No entanto, o autor ressalta que ocorre uma 

grande diluição do chorume produzido no aterro do Jockey Club, nas camadas superiores 

das células de lixo (onde as amostras foram coletadas), em função da água de precipitação, 

que se infiltra através da cobertura de solo, que é bastante permeável e apresenta inúmeras 

trincas. Os valores de pH detectados mostraram a tendência alcalina do chorume. 

 

Em relação às amostras de percolado na zona não saturada do solo, Santos (1996) 

observou que, em geral, a máxima concentração da maioria dos contaminantes ocorre logo 

abaixo da base das camadas de lixo e, com o aumento da profundidade, nota-se o 

decréscimo dessa concentração como resultado de complexos processos de interação entre 

água-solo-contaminante. 



 41
 

Santos (1996) destacou a presença de significativas concentrações de cádmio, ferro, 

manganês, níquel e fósforo em várias amostras de percolado. 

 

Em função dos resultados obtidos, o autor sugere que o tipo de solo presente na região do 

aterro apresenta condições (físicas, químicas, mineralógicas e biológicas) bastante 

favoráveis à atenuação da carga contaminante advinda da decomposição do lixo aterrado.  

 

Em outra pesquisa, Junqueira (2000) analisou por um período de 24 meses o processo 

evolutivo da degradação de lixo em células experimentais em escala de campo (com 

aproximadamente 65 m³ e 40 toneladas de lixo cada), escavadas na área do aterro do 

Jockey Club. Também foi monitorada a degradação do lixo em caixas armazenadoras em 

escala intermediária (com aproximadamente 7 m³ e 2 toneladas de lixo cada), além dos 

efeitos da interação entre o chorume produzido e o solo de fundação do aterro. 

 

Nesse trabalho, Junqueira (2000) observou que há um incremento significativo da produção 

de chorume durante as estações chuvosas. Por outro lado, o autor ressalta que durante as 

estações secas, a despeito da baixa produção observada, o volume de chorume produzido 

no aterro do Jockey Club não pode ser desprezado, tendo em vista as grandes dimensões 

do depósito de lixo e as concentrações mais elevadas de contaminantes no chorume 

característico desses períodos. 

 

Em relação às análises qualitativas do chorume produzido nas células experimentais, 

Junqueira (2000) detectou valores extremamente elevados de DQO e, em segundo plano, 

teores significativos de amônia e cloreto.  

 

No que diz respeito aos processos de interação solo-chorume, foi analisada a capacidade 

de retenção de contaminantes por meio da percolação de chorume através de amostras 

indeformadas de solo e em amostras de solo compactado extraídas da região do aterro. 

Com essa metodologia, Junqueira (2000) confirmou a elevada capacidade de atenuação de 

contaminantes dos solos da região, principalmente para nitratos.  

 

No entanto, o autor ressaltou a elevada concentração de contaminantes no chorume 

produzido, além da possibilidade da existência de caminhos preferenciais de percolação e 

de diversos fatores que possam influenciar a capacidade de atenuação ao longo de todo o 

perfil do solo. Nesse sentido, foi apontada a necessidade da execução de um programa de 

monitoramento de qualidade da água que possa acompanhar a evolução do aporte de 

contaminantes ao lençol, analisando, principalmente, DQO, amônia e cloreto.  
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Junqueira (2000) destaca ainda que o parâmetro cloreto, por apresentar alta mobilidade, 

elevada concentração no chorume produzido e reduzida ocorrência natural nas águas 

subterrâneas locais, pode ser utilizado como um bom traçador no monitoramento da 

contaminação do lençol freático.   

 

 

5.2 MÉTODOS INDIRETOS DE AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO LENÇOL 

FREÁTICO  

 

Franco (1996) utilizou uma série de métodos geofísicos para a caracterização das condições 

de contaminação das águas subterrâneas no aterro e para a delimitação da pluma de 

contaminação freática. Esse estudo também apresentou resultados de diversos parâmetros 

de qualidade da água em amostras de águas subterrâneas e superficiais do local, onde se 

buscou analisar o nível de degradação do lençol, além de identificar os principais 

contaminantes.  

 

Nessa pesquisa, a execução de sondagens elétricas verticais (SEV’s), bem como dados de 

perfilagem eletromagnética, evidenciaram uma migração de contaminantes das porções 

intermediária e sul do aterro em direção ao Parque Nacional de Brasília, no sentido da 

nascente do córrego do Acampamento. Os resultados das SEV’s efetuadas também 

indicaram uma possível frente de contaminação oriunda da porção intermediária do aterro 

em direção ao córrego Cabeceira do Valo. No entanto, o autor ressalta que essa frente deve 

ser mais detalhada, buscando-se sua confirmação e caracterização. 

   

Os pontos de coleta de amostras de água utilizados por Franco (1996) restringiram-se, 

basicamente, à porção sul do aterro - onde foram utilizadas 28 cacimbas espalhadas pela 

região - e às águas superficiais, onde foram coletadas amostras no córrego Cabeceira do 

Valo e no córrego do Acampamento.   

 

Não foi evidenciada, nesse estudo, a contaminação das águas superficiais locais.  

 

Todas as amostras coletadas em cacimbas apresentaram um significativo enriquecimento 

na concentração da maioria dos contaminantes analisados em relação ao background da 

região. O autor destacou os altos valores de contaminação por fosfato e amônio, tomando-

se como referência os padrões nacionais e internacionais de potabilidade. 
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Com a utilização de uma técnica de sondagem eletromagnética (sondagem magnetotelúrica) 

Franco (1996) pôde evidenciar a existência de uma estrutura fissural na região sudeste do 

aterro, a qual está relacionada com a nascente do córrego do Acampamento. 

 

Por fim, Franco (1996) destacou a vantagem da utilização de métodos geofísicos aplicados 

a esse tipo de estudo de contaminação, pois são eficientes e eliminam diversas dificuldades 

e riscos relacionados à investigação direta. Nesse sentido, o autor ainda destacou a 

possibilidade da utilização de gradiometria magnética para a delimitação horizontal da 

Interface entre lixo aterrado e solo preservado. Segundo o autor, também podem ser usados 

métodos sísmicos para a determinação do nível freático. 

 

 

5.3 INVESTIGAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO POR AMOSTRAGEM 

 

Em um estudo realizado por Araújo (1996), com vistas à detecção dos danos causados aos 

recursos hídricos na região do aterro do Jockey Club, foram efetuadas análises de 22 

elementos químicos e diversos parâmetros de qualidade da água de amostras coletadas em 

uma malha de poços de amostragem espalhados na região. Para isso, foram instalados 

nove poços próximos ao limite sudeste da porção antiga do aterro e três poços a oeste da 

região, entre os limites do aterro e o córrego Cabeceira do Valo. Esses poços foram 

perfurados manualmente, com trado de 10 cm de diâmetro, onde se instalou um tubo de 

PVC de 75 mm. Utilizou-se, também, seis cisternas situadas na porção antiga do aterro, as 

quais haviam sido escavadas pelos próprios moradores da invasão ali instalada.   

 

A rede de pontos de amostragem apresentada nesse estudo se concentrou, 

primordialmente, nos limites sul e sudeste do aterro. Essa situação foi enfatizada por Araújo 

(1996), ao afirmar que: (i) O relevo na porção sul, de acordo com o mapa topográfico da 

região, funcionaria como um concentrador de águas subterrâneas, proporcionando um 

escoamento preferencial em direção à nascente do córrego do Acampamento; (ii) A 

espessura média de solo na porção sul é consideravelmente menor que nas demais porções 

do aterro. Dessa maneira, os contaminantes teriam menor tempo de residência no solo 

nessa região; (iii) A idade mais avançada do lixo aterrado na porção antiga apresentaria 

uma maior intensidade de contaminação. 

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa indicaram uma pluma de contaminação, com base em 

valores de condutividade elétrica, que se restringia, praticamente, às camadas subjacentes 

ao aterro antigo e intermediário e em suas proximidades. Os valores mais elevados de 
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condutividade elétrica foram detectados em duas cisternas que atravessavam a camada de 

lixo na parte antiga do aterro, e em um poço muito próximo ao limite sudeste do mesmo. 

Nas demais cisternas, a contaminação era quase inexistente.  

 

Ao analisar a contaminação nos poços situados a sudeste do aterro, Araújo (1996) sugere a 

ocorrência de duas frentes de contaminação: (i) um fluxo oriundo da porção sul, em direção 

à nascente do córrego do Acampamento; (ii) outro fluxo advindo da porção intermediária do 

aterro, seguindo também para a nascente desse córrego. Esse fato vem corroborar com as 

observações feitas por Franco (1996). 

  

Nos poços de amostragem próximos ao limite oeste do aterro, os valores de condutividade 

elétrica foram muito baixos. Desses três poços, apenas o mais afastado do aterro 

apresentou indícios de contaminação. Araújo (1996) supõe que esse fato seja devido a 

alguma outra fonte de contaminação, como o uso de pesticidas ou fertilizantes nas chácaras 

adjacentes. Ainda assim, o autor ressaltou que a intensidade de contaminação ali é bastante 

pequena. 

 

Feita uma correlação linear entre os valores registrados de condutividade elétrica e os 

demais parâmetros analisados, Araújo (1996) destacou que o aumento da condutividade 

elétrica nas águas subterrâneas amostradas está intimamente relacionado à presença de 

nitrogênio amoniacal e de cloreto. Em segundo plano, o autor destacou a presença dos 

contaminantes manganês, cálcio, magnésio e fósforo. 

 

Pereira et al. (1997a e 1997b) analisaram amostras de águas superficiais - coletadas no 

córrego Cabeceira do Valo - e de água subterrânea - coletadas em cisternas e poços de 

amostragem situados dentro da área do aterro do Jockey Club e em suas adjacências. Esse 

estudo baseou-se em coletas de amostras efetuadas em maio e junho de 1997.  

 

Deve ser observado que, ao contrário dos estudos anteriores, esse deu maior ênfase às 

porções norte e intermediária do aterro. Os poços de amostragem instalados no interior do 

aterro foram perfurados por sondagem a percussão. Os piezômetros aí instalados 

obedeceram aos critérios técnicos adequados à instalação de poços nesse tipo de local, o 

que levou à colocação de um selo de bentonita entre o piezômetro e a parede do furo, a fim 

de se evitar qualquer espécie de “curto-circuito” na contaminação do lençol freático.   

 

Nesse trabalho, Pereira et al. (1997b) indicaram o comprometimento da qualidade das 

águas do córrego Cabeceira do Valo por influência do aterro do Jockey Club. Porém, os 
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autores ressaltam que a contaminação detectada nesse córrego provavelmente era advinda 

de escoamento superficial, ao invés de ser decorrente de algum fluxo sub-superficial de 

contaminação. Esse fato é justificado pelos autores com base na constatação, durante a 

pesquisa, da produção e armazenamento de chorume em pequenas depressões próximas a 

montes de lixo ainda não recobertos, e o eventual arraste do mesmo pelas águas pluviais 

em direção ao córrego, durante o período de chuvas intensas. 

 

De modo geral, pode-se dizer que os estudos realizados por Pereira et al. (1997a e 1997b) 

mostraram haver motivos de preocupação quanto à contaminação dos mananciais na 

região. Esse trabalho indicou, inclusive, a provável contaminação do lençol freático por 

chumbo. Também foram destacadas a possibilidade de contaminação das águas 

superficiais e a possível percolação rápida de contaminantes que, ao atingirem camadas de 

solo saprolítico de quartzito presentes na região, podem levar a contaminação a locais ainda 

não determinados (Koide e Bernardes, 1998) 

 

Mais recentemente, Abreu (2001) realizou um estudo sobre a contaminação das fontes e 

piscinas de água natural do Parque Nacional de Brasília. Nesse estudo, foram instalados 6 

poços de amostragem de águas subterrâneas nas circunvizinhanças da nascente do 

córrego do Acampamento, com o intuito de investigar a possível contaminação desse corpo 

d’água provocada pelo aterro do Jockey Club. 

 

Nesse trabalho, foram efetuadas análises físico-químicas e bacteriológicas nas amostras 

coletadas entre o período de setembro de 2000 e abril de 2001. Também foram coletadas e 

analisadas amostras da nascente do córrego do Acampamento em julho de 2001. 

 

Abreu (2001) detectou uma gradativa variação espacial na qualidade da água subterrânea 

dos pontos amostrados, fazendo uma comparação com os valores de referência da região. 

Com base nessas análises, o autor pôde afirmar que a contaminação do lençol freático sob 

o aterro está se propagando para o interior do Parque Nacional de Brasília, em direção ao 

córrego do Acampamento. Porém, foi ressaltada a necessidade da continuidade dos 

estudos e ampliação do número de poços de amostragem na região. 
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5.4 MODELAGEM MATEMÁTICA DO FLUXO SUB-SUPERFICIAL E TRANSPORTE DE 

CONTAMINANTES 

 

Santos (1997) desenvolveu uma pesquisa na região do aterro do Jockey Club que deu 

continuidade aos trabalhos realizados por Araújo (1996). Além da execução de um 

programa de amostragem de qualidade da água, foram utilizados, nesse estudo, modelos 

matemáticos para a avaliação das condições de contaminação do lençol freático e projeção 

de cenários futuros. 

 

Santos (1997) manteve a mesma localização dos pontos de amostragem estudados por 

Araújo (1996), substituindo antigos poços secos ou danificados por novos poços de 

amostragem. Os parâmetros analisados nessa pesquisa foram condutividade elétrica, pH, 

cloreto, amônia e nitrato. 

 

Os dados de qualidade da água obtidos por Santos (1997) corroboram os resultados 

apresentados anteriormente em Araújo (1996), confirmando-se as tendências de 

contaminação apontadas pelo primeiro estudo. 

 

Em relação à modelagem matemática, Santos (1997) utilizou os modelos HELP    

(Schroeder et al., 1994a) e Visual MODFLOW (Guiguer e Franz, 1997) para a simulação, 

respectivamente, do balanço hídrico e do transporte de contaminantes em sub-superfície. 

Segundo o autor, apesar da utilização dos modelos em caráter experimental, os resultados 

obtidos confirmaram as tendências observadas em campo. 

 

Lopes (1999) verificou a aplicabilidade de diversos modelos numéricos para a simulação do 

fluxo de água e propagação de contaminantes em meio subterrâneo. Nesse trabalho, 

também foram utilizados os modelos HELP e Visual MODFLOW, de forma simplificada, ao 

estudo de caso do aterro do Jockey Club. 

 

Com base nos resultados obtidos e na comparação com outros modelos, Lopes (1999) 

confirmou a adequação dos modelos mencionados como suportes à investigação das 

condições de contaminação na região do aterro do Jockey Club. 
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6 - METODOLOGIA 

 

O estudo de contaminação do lençol freático na região do aterro de lixo do Jockey Club-DF 

foi realizado em várias etapas, as quais estão apresentadas ao longo do presente capítulo.  

 

Deve-se ressaltar, contudo, a importância do levantamento das pesquisas já desenvolvidas 

no aterro do Jockey Club, realizado anteriormente ao planejamento das atividades de campo 

(conforme descrito no capítulo 5), que serviu como uma importante fonte de dados para os 

trabalhos da presente pesquisa. Com base nesses estudos, foi estruturada a campanha de 

amostragem na região, principalmente no que se refere à definição geográfica da malha de 

poços de monitoramento instalada no local, bem como à indicação dos parâmetros de 

contaminação investigados. 

 

Paralelamente ao levantamento e análise dos estudos anteriores na região, foram 

desenvolvidos, preliminarmente, trabalhos de reconhecimento, com visitas ao sítio de 

investigação, entre os meses de janeiro e março de 2001. Pretendeu-se, com isso, avaliar in 

loco as características físicas da região, e detectar as prováveis dificuldades para os 

trabalhos de campo, tanto dentro do aterro, quanto na área invadida em sua porção sul, nas 

chácaras a oeste, e dentro do Parque Nacional de Brasília. 

 

Nesse período, notou-se a grande dificuldade de deslocamento nas estradas não 

pavimentadas da região, por conta da freqüente ocorrência de “atoleiros” durante as chuvas, 

principalmente no interior do aterro. Esse fator foi decisivo para a definição das datas dos 

subseqüentes trabalhos de campo. 

 

O acesso ao interior do aterro do Jockey Club foi devidamente autorizado por funcionários 

do SLU (Serviço de Limpeza Urbana), por se tratar de pesquisa acadêmica. Em relação ao 

Parque Nacional de Brasília, foi solicitada e concedida autorização para o desenvolvimento 

de trabalhos de monitoramento no interior do mesmo, conforme procedimentos exigidos 

para a realização de pesquisa científica no interior de Unidades de Conservação, 

determinados pela Lei Federal 9.985 de julho de 2000 (Imprensa Nacional, 2000).  

 

 

6.1 ESTABELECIMENTO DA REDE DE PONTOS DE AMOSTRAGEM 

 

Tendo em vista a intenção de se realizar um trabalho de amostragem de qualidade da água 

na área ocupada pelo aterro do Jockey Club e em suas adjacências, buscou-se definir uma 
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rede de pontos de amostragem que pudesse ser representativa para a região e que, ao 

mesmo tempo, permitisse a detecção do comportamento e das tendências esperadas para o 

fluxo de contaminantes no aqüífero.   

 

Dessa forma, foi feita uma avaliação dos pontos já existentes na região que poderiam ser 

adotados como pontos de amostragem e, também, da viabilidade de instalação de novos 

poços tubulares rasos, por perfuração com trado manual.  

 

 

6.1.1 Pontos de Amostragem Existentes no Interior do Aterro 

 

No interior do aterro do Jockey Club, foram avaliadas as condições dos poços instalados por 

Pereira et al. (1997a), os quais foram construídos de forma a permitir a amostragem de água 

da zona saturada do solo em níveis subjacentes às camadas de lixo aterrado.  

 

Esses poços foram perfurados por sondagem a percussão, atendendo a critérios técnicos 

para esse tipo de situação, e o furo aberto foi revestido com um tubo de aço galvanizado de 

3’’. Por dentro desse, então, foi posicionado o tubo de PVC com 2’’, sendo que, entre o tubo 

de PVC e o tubo metálico, foi inserida uma camada de preenchimento de bentonita para 

evitar qualquer forma de curto-circuito da contaminação advinda do lixo até a zona saturada 

do solo. A porção aflorante do sistema, com aproximadamente 40cm de comprimento acima 

do nível superficial do solo, foi vedada por uma tampa de aço rosqueável (cap).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6.1 – Disposição dos pontos de amostragem instalados no 
interior do aterro do Jockey Club, por Pereira et al. (1997a). 
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Com o auxílio de um GPS portátil, foram localizados três dos quatro poços instalados dentro 

do aterro por Pereira et al. (1997a), como mostra a figura 6.1. O poço denominado “A 4” 

havia sido coberto por uma camada de lixo depositada no local, anteriormente ao início 

desta pesquisa, segundo informações de funcionários do aterro.  

 

Dos três poços restantes, o poço denominado “A 3”, encontrava-se, em março de 2001, 

inundado por uma espécie de lagoa rasa (com aproximadamente 50cm de profundidade), 

situada entre duas fileiras de lixo aterrado, com cotas mais elevadas. Essa inundação local 

era formada por água da chuva misturada com parte do chorume advindo das fileiras de lixo 

adjacentes. Esperava-se que, durante o período de estiagem, pudessem ser efetuadas 

coletas nesse poço. No entanto, ao final do mês de maio de 2001, o mesmo já se 

encontrava soterrado pelas atividades de deposição de lixo no aterro. 

 

O poço denominado “A 2”, mais próximo ao Parque Nacional de Brasília, perto de uma 

deposição de lixo recente, ficou inviabilizado para a coleta de amostras de água 

subterrânea. Não foi possível abrir o cap de vedação desse poço, devido a um 

empenamento da parte aflorante do tubo protetor metálico ali instalado, e provável 

rompimento desse na parte aterrada já próxima a superfície do solo. Acredita-se que essa 

situação seja decorrente de algum impacto no tubo, causado por veículos ou máquinas que 

transitam na área. Deve-se destacar que, ao final do ano de 2001, esse poço já havia sido 

soterrado pelo lixo depositado. 

 

O último poço localizado, denominado “A 1”, encontrava-se bem preservado, e pôde ser 

utilizado durante a campanha de amostragem. Esse poço, então, foi o único ponto da rede 

de amostragem situado no interior do aterro.  

 

 

6.1.2 Pontos de Amostragem Existentes no Interior do Parque Nacional de Brasília 

 

No estudo desenvolvido por Abreu (2001), foram instalados poços tubulares rasos, com a 

utilização de trado manual, para a amostragem de água subterrânea nas cercanias da 

nascente do córrego do Acampamento e nas proximidades do limite sudeste do aterro. 

Esses poços, rotulados de “P 1” a “P 6”, foram dispostos conforme apresentado na figura 

6.2. 

 

O poço denominado “P 4” não pôde ser aproveitado na presente pesquisa, uma que vez a 

profundidade total, obtida durante sua instalação, não foi suficiente para permitir a coleta de 
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amostras de água da zona saturada do solo (Abreu, 2001). Os demais poços puderam ser 

utilizados durante a campanha de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2 – Disposição dos pontos de amostragem instalados no 
interior do Parque Nacional de Brasília, por Abreu (2001). 

 

 

6.1.3 Pontos de Amostragem nas Áreas Habitadas 

 

Como já realizado em outras pesquisas (Araújo, 1996; Franco, 1996), a amostragem de 

água subterrânea nas regiões habitadas, ao sul e a oeste do aterro do Jockey Club, foi feita 

utilizando-se cisternas já implantadas pelos moradores locais. A escolha dessas obedeceu a 

critérios de facilidade de acesso, posicionamento geográfico, estado de preservação (a fim 

de que fossem evitadas contaminações por fontes externas), entre outros fatores relativos à 

praticidade da coleta (figura 6.3). 

 

Em uma primeira etapa, em maio de 2001, foram selecionadas dez cisternas distribuídas 

pela região (Ch 13; Ch 24; Ch 32; Ch 58; Ch 61; Ch 2200; Ch 2219; Ch 2638; Ch 2886; Ch 

3016) para coleta de amostras de água subterrânea. Posteriormente, ao longo da campanha 

de amostragem, foram adicionadas à rede de pontos de monitoramento a cisterna Ch 225t, 

em novembro de 2001, e as cisternas Ch 10, G 25 e Ch SN, em dezembro do mesmo ano. 
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Figura 6.3 – Disposição dos pontos de amostragem (cisternas) 
selecionados nas áreas habitadas.  

 

 

6.1.4 Materiais e Métodos para a Instalação de Poços Tubulares de Amostragem 

 

Buscando-se a complementação da rede existente de pontos de amostragem de água 

subterrânea, foi feito um esforço para a instalação de novos poços tubulares rasos em 

pontos estratégicos, com a utilização dos materiais e métodos simplificados a que se tinha 

acesso.  

 

Nesse sentido, conforme as observações apresentadas no capítulo 5, que tratam do 

procedimento de instalação do poço “P 6”, realizado em março de 2001 pela equipe de 

trabalho do estudo apresentado por Abreu (2001), notou-se a necessidade de 

aprimoramento das técnicas utilizadas.  

 

Dessa forma, foi confeccionado um dispositivo cilíndrico de aço galvanizado (figura 6.4), 

para o aprofundamento da perfuração com trado manual quando a zona saturada do solo é 

atingida. Esse dispositivo pode ser colocado no lugar da lâmina do trado, e seu 

funcionamento se dá por percussão. Durante o movimento descendente da peça na zona 

saturada do solo, a mistura de solo com água tende a preencher o espaço interno do 

cilindro. No ato da retirada do instrumento, o movimento ascendente força o material 

confinado no interior do cilindro a fechar a válvula do tipo retenção, posicionada em sua 

base. Assim, consegue-se retirar a “lama” e aprofundar o furo. 
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Figura 6.4 – Dispositivo para aprofundamento do 
furo de amostragem na zona saturada do solo. 

 

Ainda nessa etapa preliminar, realizada entre os meses de junho a agosto de 2001, foram 

preparados e adquiridos as demais ferramentas e materiais necessários para os trabalhos 

de instalação dos poços.  

 

O material utilizado como pré-filtro foi areia de quartzito, com granulometria variando entre 

2,4 e 4,8 mm. Esse material foi lavado com água tratada, seco e estocado em sacos limpos. 

 

Em relação aos materiais de PVC, foram adquiridos e lavados os tubos, luvas, caps e filtros, 

todos com 50 mm de diâmetro, sendo as aberturas dos filtros constituídas por ranhuras de 1 

a 2 mm de espessura (filtro piezométrico de PVC tipo geomecânico). 

 

 

6.1.5 Instalação dos Poços Tubulares 

 

Uma vez reconhecido o conjunto de pontos de amostragem existentes, foram definidos os 

pontos onde poderiam ser instalados os novos poços, buscando-se o estabelecimento de 

uma malha de pontos de amostragem condizente com os objetivos da pesquisa.  

 

Os trabalhos de instalação dos poços tubulares se iniciaram em setembro de 2001. Essa 

data foi escolhida de forma a se alcançar níveis freáticos mais baixos e, portanto, próximos 

Detalhe da válvula
de retenção
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aos mínimos registrados no ano, por se tratar de época característica de estiagem. Com 

isso, procurou-se evitar que, após a instalação do poço, o nível do lençol ainda pudesse 

baixar significativamente, comprometendo as coletas de amostras naquele ponto. 

 

Por outro lado, não se pretendia retardar as atividades de instalação dos poços para os 

últimos meses de 2001, uma vez que a temporada de chuvas poderia atrapalhar os 

trabalhos. 

 

Todos os pontos foram posicionados no interior do Parque Nacional de Brasília, ao longo da 

divisa do mesmo com o aterro do Jockey Club e nas proximidades da cabeceira do córrego 

do Acampamento, como pode ser verificado na figura 6.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.5 – Disposição dos pontos escolhidos para instalação de poços 
tubulares no interior do Parque Nacional de Brasília. 

 

 

A escolha desses pontos obedeceu às seguintes considerações: (i) as porções sul e oeste 

da região já possuíam uma densa malha de cisternas; (ii) a instalação de novos poços no 

interior do aterro do Jockey Club, portanto atravessando a camada de lixo, requereria um 

volume adicional de equipamentos e materiais necessários à adequada perfuração nessas 

condições, além de exigir uma articulação mais estreita com a gerência do aterro; (iii) no 

interior do Parque Nacional de Brasília, por ser uma área restrita e fiscalizada, havia uma 

maior facilidade e controle das atividades de campo, além da necessidade de ampliação do 

pequeno e localizado número de poços de amostragem de água subterrânea instalados por 

Abreu (2001).  
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Em uma primeira etapa, em setembro de 2001, foram instalados os poços P 7, P 8 e P 9. O 

poço P 8 foi perfurado bem próximo ao antigo P 4, instalado por Abreu (2001), uma vez que 

este se encontrava inutilizado para coleta de água da zona saturada do solo. Os poços P 11, 

P 12 e P 13 foram instalados em novembro de 2001.  

 

As profundidades totais escavadas na instalação desses poços variaram entre 6,0 e 15,5 

metros. 

 

O poço P 10 não pôde ser finalizado, uma vez que, depois de perfurados aproximadamente 

17,0 metros de profundidade sem atingir o nível do lençol freático, o trado manual tornou-se 

inviável para continuidade do furo. 

 

O procedimento utilizado para a instalação dos poços tubulares seguiu recomendações da 

literatura (ASCE, 1996; ASTM, 1994) e a prévia experiência da pesquisa realizada por Abreu 

(2001) na mesma área. Tal procedimento, apresentado de forma simplificada na figura 6.6, 

pode ser descrito da seguinte forma: 

 

1. Limpeza e capina da área em torno do furo; 

2. Perfuração e retirada de solo, com trado manual de 10 cm de diâmetro; 

3. Junção de hastes de 0,8 e 3,0 m ao sistema, a medida em que o furo é aprofundado; 

4. Substituição das lâminas pelo dispositivo cilíndrico com válvula de retenção, próprio 

para o aprofundamento do furo na zona saturada; 

5. Lançamento de pequena quantidade de pré-filtro para servir como base do filtro; 

6. Inserção dos tubos de PVC com o filtro e um cap no fundo do mesmo; 

7. Preenchimento do espaço entre o filtro e a parede do furo com o pré-filtro; 

8. Lançamento de pequena camada intermediária com solo do próprio local; 

9. Lançamento de lama bentonítica para selamento do espaço entre o tubo e a parede 

do furo; 

10. Preenchimento da camada superior com argamassa de cimento; 

11. Instalação de equipamento de lacre na parte superior do tubo, constituído por um 

cap de PVC folgado e um pino metálico com cadeado; 

12. Assentamento de manilha cerâmica para acabamento e proteção do poço; 

13. Posicionamento de tampa de concreto acima da manilha de cerâmica. 
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                              (a)                                                                          (b) 
 

                            (c)                                                                         (d) 
 

                             (e)                                                                            (f)    
 

Figura 6.6 – Instalação de poço tubular raso para coleta de amostras de água 
subterrânea: (a) perfuração com trado manual; (b) utilização de cilindro com válvula de 
retenção para aprofundamento do furo com retirada de solo e água da zona saturada;  
(c) lançamento de pré-filtro; (d) lançamento de bentonita; (e) fechamento do furo com 
argamassa de cimento; (f) instalação de manilha cerâmica para acabamento e proteção.             
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A figura 6.7 apresenta o perfil típico dos poços tubulares executados segundo as técnicas e 

procedimentos adotados. 

 

Figura 6.7 – Perfil típico de um poço tubular raso 
para coleta de amostras de água subterrânea. 

 

 

6.2 CAMPANHA DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA 

 

Na campanha de amostragem desta pesquisa, foram efetivamente utilizados, conforme 

abordado no item anterior, 11 poços tubulares no interior do Parque Nacional de Brasília,     

1 poço tubular no interior do aterro e 14 cisternas nas regiões habitadas, além de 3 pontos 

para coleta de água superficial no córrego Cabeceira do Valo (Mina 24, Cab Valo 1,         

Cab Valo 2) e 1 ponto na nascente do córrego do Acampamento (Acamp 1). 

 

A distribuição geográfica da rede com todos os pontos de amostragem utilizados está 

apresentada na figura 6.8. 
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Figura 6.8 – Disposição da rede de pontos de amostragem utilizados.  

 

 

6.2.1 Coleta de Amostras de Água 

 

Foram efetuadas sete baterias de coleta de amostras de água para análise, envolvendo, de 

forma integral ou parcial, toda a rede de pontos de amostragem. Esses trabalhos tiveram 

início em setembro de 2001, com término em março de 2002. 

 

Tendo em vista o elevado número de pontos de amostragem, cada bateria de coleta e 

análise foi realizada em um período de vários dias (de 2 a 6 dias), não necessariamente 

consecutivos, sendo o tempo total da bateria nunca superior a 15 dias corridos. 

 

As coletas de amostras de água foram efetuadas conforme procedimentos recomendados 

na literatura (Agudo, 1988). Nesse sentido, foram utilizados frascos de vidro que, 

anteriormente à coleta, eram lavados com água tratada e detergente, e enxaguados com 

água destilada.  

 

Para a análise de metais, as amostras foram coletadas em frascos plásticos descartáveis, 

que receberam prévio tratamento de limpeza com ácido nítrico.  
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As coletas eram sempre realizadas no período da manhã, visto que as análises eram 

efetuadas no período da tarde do mesmo dia.  

 

Em um momento imediatamente anterior à coleta, media-se a profundidade do lençol 

freático naquele ponto. Para isso, foram utilizados dois dispositivos: (i) Uma lanterna presa a 

uma fita métrica, que, ao atingir na superfície da água, acende permitindo o registro da 

profundidade; (ii) Um multímetro conectado a dois eletrodos-guia presos a uma fita métrica, 

onde se pode inferir o momento em que esses “tocam” na água, por variações bruscas na 

leitura de corrente, resistência ou tensão. Esse segundo dispositivo mostrou-se bastante útil 

para as situações em que não se tinha visibilidade para a utilização da lanterna.  

 

Nos poços tubulares, a coleta foi feita com duas pequenas bombas em série, ligadas a uma 

mangueira e alimentadas por uma bateria portátil. Os primeiros volumes de água retirados 

eram descartados para, somente após a “purga” de pelo menos duas vezes o volume de 

água estocada no interior do tubo, se efetuar a coleta da amostra a ser analisada. 

 

Para os poços mais profundos, ou quando havia uma quantidade significativa de sólidos em 

suspensão na água, a bomba era substituída por um amostrador manual, em formato 

cilíndrico de pequeno diâmetro, confeccionado em material metálico inoxidável (figura 6.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.9 – Amostrador manual. 
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                            (a)                                                                               (b) 

             (c)                                                                              (d) 

                                   (e)                                                                                 (f) 
 

Figura 6.10 – Esquema de coleta de amostras de água subterrânea em poço tubular raso:     
(a) medição de profundidade com lanterna; (b) medição de profundidade com multímetro;    
(c) inserção das bombas em série; (d) bombeamento com utilização de bateria; (e) limpeza do 
conjunto mangueira/bomba com água tratada; (f) amostrador metálico.    
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Nas cisternas, as coletas foram feitas com a utilização das próprias bombas já instaladas 

pelos moradores ou, na inexistência dessas, balde e corda. Em alguns casos, também foi 

utilizado o amostrador manual. 

 

Sempre entre a coleta em dois pontos distintos, o material de amostragem (bomba ou 

amostrador) era lavado com água tratada e enxaguado com água destilada. 

 

 

                           (a)                                                                             (b) 

                                  (c)                                                                     (d) 
 
Figura 6.11 – Pontos típicos de amostragem: (a) poço tubular raso protegido por manilha 
cerâmica; (b) poço tubular raso no interior do aterro de lixo, com proteção de tubulação 
metálica; (c) e (d) poços rasos da região (cisternas). 
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Em relação ao poço no interior do aterro (A 1), foi reservado um conjunto com lanterna, 

trena, carretel e amostrador exclusivos para esse ponto. Isso foi feito com a intenção de se 

minimizar a possibilidade de contaminação do equipamento de coleta, uma vez que se 

acreditava, de antemão, que as concentrações de contaminantes das amostras do poço A 1 

poderiam ser significativamente superiores às dos demais pontos. 

 

O material coletado era acondicionado em uma caixa térmica, preenchida com gelo para 

mantê-lo resfriado, onde permanecia até chegar ao laboratório, conforme recomendações 

de coleta e preservação de amostras descritos em Agudo (1988).  

 

As amostras para análise de metais, coletadas em frascos separados, eram preservadas 

com ácido nítrico, e mantidas com pH � 2,0 até o momento da análise (nesse caso, as 

análises não eram realizadas no mesmo dia da coleta).  

 

 

6.2.2 Análises de Amostras de Água 

 

As análises do material amostrado foram efetuadas no Laboratório de Análise de Águas – 

LAA, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília.  

 

Foram analisados os seguintes parâmetros de qualidade da água: potencial hidrogeniônico 

(unidades de pH); amônia (mg/L NH3 – N); nitrato (mg/L NO3
 – N); cloreto (mg/L Cl-); ferro 

total (mg/L Fe); condutividade elétrica (µS/cm); demanda química de oxigênio (mg/L DQO); 

coliformes totais (NMP/100mL); coliformes fecais (NMP/100mL). 

 

A escolha desses parâmetros foi baseada nas seguintes considerações: (i) os estudos 

anteriores indicaram os contaminantes amônia e cloreto, bem como o parâmetro 

condutividade elétrica, como bons indicadores da contaminação advinda do aterro; (ii) como 

forma de suporte à interpretação das concentrações de amônia, tinha-se o interesse na 

determinação do parâmetro nitrato, visto que ambos os parâmetros representam a 

contaminação decorrente do mesmo elemento (nitrogênio) em composições e fases 

distintas; (iii) buscou-se também as medições de pH e ferro total, as quais poderiam servir 

como dados complementares à interpretação dos resultados dos parâmetros citados 

anteriormente; (iv) o interesse pela medição de DQO se fez pela necessidade de 

informações sobre o aporte de matéria orgânica ao lençol freático; e, finalmente,                

(v) procurou-se realizar algumas análises de coliformes (totais e fecais), principalmente nas 
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regiões habitadas, para que se pudesse inferir algo sobre prováveis fontes de contaminação 

adicionais àquela provocada pelo aterro de lixo.  

 

As análises dos parâmetros amônia, nitrato, cloreto, ferro total e DQO foram realizadas com 

a utilização de um espectrofotômetro, da marca HACH, com procedimentos baseados em 

métodos padrões estabelecidos no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA et al., 1995). 

 

As medições de pH e condutividade elétrica foram feitas em aparelhos específicos para a 

leitura desses parâmetros. 

 

A determinação de coliformes totais e fecais foi realizada com a utilização do reagente 

Colilert® e placas de contagem com amplitude de 1 a 2.419 / 100mL. Esse método, de 

quantificação semi-automática, é baseado no modelo estatístico de determinação do 

Número Mais Provável (NMP), também estabelecido no Standard Methods (APHA et al., 

1995).  

 

Algumas amostras ainda foram analisadas no Laboratório de Geoquímica – LAGEQ, do 

Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, utilizando-se um espectrômetro com 

indução de plasma ativado. Esse equipamento permite a detecção e quantificação de mais 

de 20 elementos químicos, sendo a maioria metais (incluindo metais pesados). 

 

Nesse caso, foram analisadas apenas amostras do poço A 1 e de alguns poços do Parque 

Nacional de Brasília. Por se tratarem de análises de elementos geralmente presentes em 

concentrações extremamente baixas (muitas vezes em níveis de elemento-traço) as 

amostras das cisternas não foram analisadas nesse equipamento, uma vez que não 

apresentavam condições satisfatórias de preservação contra interferências advindas da 

superfície. 

 

Para os elementos chumbo e cádmio, além da determinação segundo o método de 

espectrometria de indução, foram feitas análises no LAA, utilizando-se procedimentos 

analíticos, com extração em clorofórmio, baseados no Standard Methods (APHA et al., 

1995). 
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6.3 MODELAGEM MATEMÁTICA DO CASO JOCKEY CLUB 

 

Com a intenção de simular cenários futuros para o caso estudado, foram reproduzidas 

matematicamente as condições de fluxo sub-superficial de contaminantes na região. Para 

isso, realizou-se, previamente, uma campanha de georeferenciamento de diversos pontos 

em toda a região, utilizado-se, em seguida, alguns programas computacionais aplicáveis ao 

caso. 

 

As atividades executadas para o desenvolvimento dessa modelagem matemática estão 

descritas nos itens a seguir. 

 

 

6.3.1 Georeferenciamento com GPS 

 

Em fevereiro de 2002, foi realizado um levantamento com GPS na região, com a intenção de 

se obter o georeferenciamento de diversos pontos em relação às suas coordenadas na 

Projeção UTM no Sistema Cartográfico do Distrito Federal - SICAD e à altitude ortométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6.12 – Topografia atual da região do aterro do Jockey Club e localização 
georeferenciada dos pontos de amostragem de água. 
 

Esse trabalho foi realizado com uma equipe e equipamento fornecidos pelo CCAuEx – 

Centro de Cartografia Automatizada do Exército que, por meio da técnica RTK (Real Time 
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Kinematic – posicionamento cinemático com correção em tempo real), permitiu o registro de 

cotas altimétricas e coordenadas geográficas com erro � 3,0 cm. 

 

De posse dos dados levantados nessa campanha e das cartas pré-existentes do sistema 

SICAD (CODEPLAN, 1992), pôde-se confeccionar uma nova carta atualizada com a 

topografia da área (figura 6.12). Ao mesmo tempo, foram posicionados com melhor precisão 

os pontos de amostragem de água utilizados neste estudo, visto que esses haviam sido 

locados em uma primeira etapa da pesquisa com a utilização de um GPS portátil de menor 

precisão. 

 

 

6.3.2 Estimativa dos Valores de Recarga do Aqüífero 

 

O cálculo dos valores estimados para a recarga do aqüífero foi realizado utilizando-se a 

versão 3.05 do modelo HELP (Schroeder et al., 1994a; Schroeder et al., 1994b).  

 

O programa computacional HELP, denominado a partir da expressão em inglês Hydrologic 

Evaluation of Landfill Performance, é um modelo hidrológico quase-bidimensional que 

permite a análise do balanço hídrico em áreas onde há o aterramento de resíduos. Nesse 

sentido, o modelo compila dados climáticos, de estratigrafia e de características do solo para 

simular a condução e armazenamento da água através das diversas camadas de solo, lixo, 

ou geomembranas e outros tipos de barreiras de contenção, conforme apresentado no 

apêndice A. 

 

O resultado da aplicação desse modelo é apresentado em forma de um balanço da 

precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial e percolação, os quais são 

expressos em porcentagem e em mm/ano.  

 

O passo inicial para a aplicação desse programa ao caso do aterro do Jockey Club consistiu 

na delimitação das camadas de solo/lixo. Para isso, foram consideradas duas situações: (i) 

a espessura das camadas mais antigas de lixo aterrado, em trincheiras, conforme descrito 

no capítulo 4; (ii) a altura das camadas mais recentes de lixo, sobrepostas às camadas 

anteriores.  

 

No primeiro caso, considerou-se que as camadas mais antigas de lixo estavam dispostas 

abaixo das cotas topográficas originais do terreno, com espessura média entre 2,0 e 3,0 m. 
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Em relação às camadas mais recentes de lixo, adotou-se o seguinte procedimento: 

 

(1) Estimou-se a conformação topográfica da região, anteriormente à deposição de lixo, 

a partir das cartas do SICAD (figura 3.8), onde as curvas de nível foram extrapoladas 

para a área delimitada por “movimento de terra”.  

(2) Esse mapa foi então digitalizado, utilizando-se o programa SPRING – versão 3.6 

(Câmara et al., 1996) para um formato onde pudessem ser definidas as cotas 

altimétricas de diversos pontos uniformemente distribuídos pela região (apêndice B – 

figura B.1). 

(3) O mapa topográfico atual, conforme apresentado na figura 6.12, também foi 

digitalizado, obtendo-se uma nova malha com a distribuição das cotas altimétricas 

(apêndice B – figura B.2).  

(4) Fez-se a superposição dessas duas malhas, obtendo-se uma distribuição dos 

valores das diferenças entre as cotas atuais e as cotas anteriores. Considerou-se 

essa diferença de cotas como equivalente à espessura das camadas mais recentes 

de lixo.  

 

A partir desses dados, foram definidas quatro áreas dentro dos limites do aterro, e uma 

área em sua porção antiga ao sul (figura 6.13). Para cada uma dessas áreas foram 

estabelecidos valores médios de espessura das camadas de solo e lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6.13 – Delimitação de áreas com diferentes 
espessuras de lixo depositado. 
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Foi também criada uma “área 06”, hipotética, que representa as condições das adjacências 

do aterro. Para cada área demarcada, então, foram determinados outros parâmetros 

requeridos pelo modelo HELP, como apresentado na tabela 6.1. 

 

A delimitação das camadas de solo/lixo dessas áreas foi especificada conforme mostrado na 

tabela 6.2. Essas camadas representam: (i) a cobertura superior de solo; (ii) a camada de 

lixo mais recente (nos casos das áreas 01, 04 e 05 essa camada inexiste); (iii) a camada de 

solo intermediária (que serviu como cobertura do lixo mais antigo e base do lixo mais 

Tabela 6.1 – Dados de entrada para o programa HELP: por área.

Área 01 Área 02 Área 03 Área 04 Área 06
22,5 36 50,75 82,75 80
90 90 90 90 100
2,8 3,5 2,2 1,8 2,0
180 220 390 540 500
12 12 12 12 12
2 2 2 3 4

*O programa apresenta uma lista de 42 tipos de solo, rejeitos, geomembranas, materiais geosintéticos e outros. 
O solo Nº 12 tem propriedades similares àquelas consideradas para o solo das camadas superiores, como segue:
porosid. total = 0,471; capacid. de campo = 0,342; ponto de murcha. = 0,210; condut. hidráulica = 0,000042 cm/s.
**Os cinco tipos de vegetação que o programa reconhece são: (1) solo exposto; (2) baixo padrão de grama; 
(3) razoável padrão de grama; (4) bom padrão de grama; e (5) excelente padrão de grama.

Declividade (%)
Comprimento de declividade (m)
Tipo de solo - camada superior* (Nº)
Vegetação**

Área do aterro (hectares)
Porcentagem onde esc. sup. é possível (%)

41,25

1,5
600
12

Área 05 

90

2

Tabela 6.2 – Dados de entrada para o programa HELP : por camada.

Tipo de Espessura Tipo de Porosid. Capacid. Ponto de
camada* da camada solo** total de campo murcha.

(cm) (Nº) (vol/vol) (vol/vol) (vol/vol)
i 1 50 - 0,500 0,375 0,200

iv 1 250 18 0,671 0,292 0,077
v 1 700 - 0,500 0,375 0,200
i 1 30 - 0,500 0,375 0,200
ii 1 150 18 0,671 0,292 0,077
iii 1 50 - 0,437 0,373 0,266
iv 1 300 18 0,671 0,292 0,077
v 1 925 - 0,500 0,375 0,200
i 1 20 - 0,500 0,375 0,200
ii 1 600 18 0,671 0,292 0,077
iii 1 50 - 0,437 0,373 0,266
iv 1 300 18 0,671 0,292 0,077
i 1 1150 - 0,500 0,375 0,200
i 1 50 - 0,500 0,375 0,200

iv 1 250 18 0,671 0,292 0,077
v 1 1100 - 0,500 0,375 0,200
i 1 50 - 0,500 0,375 0,200

iv 1 200 18 0,671 0,292 0,077
v 1 650 - 0,500 0,375 0,200

Área 06 v 1 1000 - 0,500 0,375 0,200
*Os quatro tipos de camadas que o programa reconhece e os códigos a elas associados são: (1) percolação
vertical; (2) drenagem lateral; (3) camada de solo de baixa permeabilidade; e (4) geomembrana.
**O programa apresenta uma lista de 42 tipos pré-definidos de solo, rejeitos, geomembranas, materiais 
geosintéticos e outros. O tipo 18 representa condições típicas de lixo municipal aterrado. 

0,001
0,0025
0,0025

0,00025
0,001
0,0025
0,00025

0,001
0,000036
0,001
0,0025

Condutivid.
hidráulica

(cm/s)
0,00025
0,001
0,0025
0,00025
0,001
0,000036
0,001
0,0025
0,00025

Área 01 

Área 04 

Área 05 

Área 02 

Área 03 
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recente; também inexistente nas áreas 01, 04 e 05); (iv) a camada de lixo mais antigo; e, por 

fim, (v) a camada de solo desde a base da célula de lixo até a superfície freática. 

 

Para a área 06, considerou-se apenas uma camada única (v) que representasse a manta de 

solo desde a superfície do terreno até o nível freático.  

 

Os dados climáticos exigidos pelo programa para o cálculo do balanço hídrico foram obtidos 

a partir de registros da estação Brasília do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), 

localizada próxima à região em estudo. Nesse sentido, foram utilizados dados médios 

registrados durante o triênio de 1995 a 1997, os quais foram compilados e tratados para 

aplicação no modelo HELP por Lopes (1999).  

 

Nas tabelas 6.3 e 6.4 estão apresentados os dados utilizados para o cálculo da 

evapotranspiração.  

 

Os dados relativos ao período de “crescimento vegetativo” (tabela 6.3), à “profundidade da 

zona evaporativa” e ao “índice máximo de área de folhagem” (tabela 6.4) foram estimados. 

Os demais valores foram determinados a partir dos dados médios registrados na referida 

estação climatológica. 

Tabela 6.3   –   Dados   para   o   cálculo   da 
evapotranspiração: para todas as 06 áreas.
Parâmetro Adotado
Unidade métrica
Cidade Próxima BRASILIA
Estado DF
Latitude (°) -15
Umidade Relativa do 1º Trimestre (%) 75,44
Umidade Relativa do 2º Trimestre (%) 72,33
Umidade Relativa do 3º Trimestre (%) 50,44
Umidade Relativa do 4º Trimestre (%) 70,44
Velocidade Média do Vento (km/h) 8,748
Dia de início da estação de crescimento 
vegetativo (calendário juliano) 264
Dia de término da estação de crescimento 
vegetativo (calendário juliano) 82

Tabela 6.4 – Dados para o cálculo da evapotranspiração: específicos por área.
Área 01 Área 02 Área 03 Área 04 Área 05 Área 06

Profundidade da Zona Evaporativa* (cm) 40 20 10 40 40 60
Índice Máximo de Área de Folhagem** 1,5 1,5 0,5 2,0 1,0 3,5
*Representa a profundidade máxima até aonde a água pode ser removida por evapotranspiração.
**O Índice de Área de Folhagem é definido como o valor adimensional da "razão entre a área de folhagem (da vegetação ativa em 
termos de transpiração) e a área superficial nominal de terra onde se dá o crescimento vegetativo". Para valores maiores que 5, 
o programa se mostra praticamente insensível às alterações desse parâmetro.
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Em relação aos outros parâmetros climáticos necessários, foram utilizados dados diários de 

precipitação (mm) e insolação (horas), bem como os seguintes valores diários de 

temperatura (ºC): máxima, mínima, às 12hs, às 18hs e às 24hs. O registro de todos esses 

dados durante o triênio de 1995 a 1997 foi repetido por duas vezes, de forma a se ter uma 

seqüência mais longa de dados climáticos, com 09 anos de dados diários para cada 

parâmetro, para que se pudessem ser atingidas as condições de estado estacionário 

desejáveis para a simulação.  

 

Esses valores foram utilizados no modelo na forma de planilhas anuais com 365 registros 

cada. Os dados de precipitação foram inseridos em mm. 

 

No caso da temperatura, adotou-se a seguinte equação: 

                            
( )

6
*2 181224minmax hhh

med

TTTTT
T

++++
=                              (Equação 6.1) 

 

Quanto aos dados de insolação, os valores originalmente registrados na forma de horas de 

insolação diária foram transformados para radiação solar diária (MJ/m²), segundo a equação 

de Angstrom (Tucci e Beltrame, 2000): 

                                                  




 += )*(*0 N

n
baQQs                                      (Equação 6.2) 

Onde: 

sQ  =  Radiação solar no ponto de observação 

0Q  =  Radiação solar no topo da atmosfera (valores indicados por Tucci e Beltrame, 2000) 
a    =  0,29*cosØ; Ø = latitude (15º)  
b    =  0,52 
n   =  Insolação diária (valores registrados na estação Brasília/INMET) 
N  =  Número possível de horas de brilho do sol (valores indicados por Tucci e Beltrame, 

2000) 
 

Os valores médios anuais obtidos com a utilização do modelo HELP na região do aterro do 

Jockey Club estão apresentados na tabela 6.5. Esses dados representam as parcelas do 

balanço hídrico anual, onde se tem a precipitação como o aporte de água ao sistema, e os 

demais parâmetros sendo as saídas. 

Tabela 6.5 – Valores estimados para o balanço hídrico: valores médios (mm/ano).
Área 01 Área 02 Área 03 Área 04 Área 05 Área 06

Precipitação 1.332,11 1.332,11 1.332,11 1.332,11 1.332,11 1.332,11
Escoamento Superficial 172,00 159,65 151,921 79,32 151,90 22,69
Evapotranspiração 845,79 718,63 563,477 854,06 851,36 878,49
Percolação através da última camada 319,33 456,03 620,51 405,35 333,68 437,94
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Os valores referentes à “percolação através da última camada” representam a altura  

acumulada média de água (mm) que, segundo esta simulação, atinge o lençol freático 

anualmente. Portanto, esses valores podem ser adotados como uma estimativa da recarga 

anual do aqüífero nas diferentes porções da região estudada. 

 

 

6.3.3 Representação do Fluxo Sub-superficial e do Transporte de Contaminantes 

 

A modelagem computacional do caso estudado foi efetuada com a utilização do programa 

denominado Visual MODFLOW – versão 2.60 (Guiguer e Franz, 1997), que consiste em um 

pacote de softwares desenvolvidos para a simulação: (i) do fluxo em meios porosos 

(MODFLOW); (ii) das trajetórias preferenciais de partículas nos aqüíferos (MODPATH), e (iii) 

das condições de atenuação na propagação de contaminantes (MT3D). 

 

O MODFLOW (Harbaugh e McDonald, 1996; McDonald e Harbaugh, 1988) é um modelo de 

diferenças finitas para a simulação tridimensional do fluxo sub-superficial. Nesse modelo, a 

estratificação do terreno é representada por camadas, cada qual sub-dividida em colunas e 

linhas. Dessa forma, tem-se uma matriz tridimensional composta por diversos blocos. O 

princípio de funcionamento do MODFLOW encontra-se resumido no apêndice C. 

 

Para o caso estudado, a superfície do terreno foi definida a partir da carta atualizada com a 

topografia da área (item 6.3.1), apresentada de forma tridimensional na figura 6.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.14 – Representação tridimensional da superfície do terreno na área 
estudada.  

Exagero vertical de 15 vezes. 
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A delimitação da área modelada, então, constituiu-se em uma malha com 69 linhas e 70 

colunas, de forma que cada célula representasse um quadrado com 50x50 m², conforme 

mostra a figura 6.15. As células em azul serviram como representação dos córregos, e as 

células em verde foram consideradas inativas (sem fluxo) para efeito desta modelagem.  

 

Foram escolhidos 8 pontos de amostragem – dentre os diversos pontos utilizados na 

campanha de coleta e análise de água – com as respectivas medidas piezométricas médias, 

as quais foram utilizadas para a calibração do modelo levando-se em consideração a 

superfície freática. Esses pontos estão representados na figura 6.15 pelo símbolo  “     ”.  

 

A linha horizontal que corta a figura 6.15 indica a seção transversal utilizada para a 

visualização da estratigrafia do solo, como pode ser observado na figura 6.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.15 – Representação matemática da área estudada em uma malha multicelular. 
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Foram definidas nove camadas estratigráficas do solo, a partir da superfície topográfica, 

com diferentes valores de condutividade hidráulica (K), conforme recomendações de 

estudos anteriores (Lopes, 1999; Pereira et al., 1997b; Santos, 1997; Santos, 1996). Esses 

valores de condutividade hidráulica foram considerados isotrópicos (Kx = Ky = Kz) e 

variaram entre 2,5 x 10-3 e 2,5 x 10-6 cm/s, considerando que, na região estudada, essa 

propriedade tende a decrescer com a profundidade (Pereira et al., 1997b). 

 

A delimitação de cada camada e seus respectivos valores de condutividade hidráulica estão 

apresentados na figura 6.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                                              

 

 

 
Figura 6.16 – Seção transversal com as camadas estratigráficas e respectivos valores de 
condutividade hidráulica (exagero vertical de 15 vezes). 
 

Em relação às demais propriedades do solo, foram adotados valores iguais para todas as 

camadas, como seguem:  

• Coeficiente de armazenamento específico (Ss) = 0,0001 (1/m);  

• Vazão específica ou Coeficiente de armazenamento (Sy) = 0,125 (adimensional);  
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• Porosidade efetiva = 0,65 (adimensional);  

• Porosidade total = 0,65 (adimensional). 

 

A malha multicelular mostrada na figura 6.15 foi repetida para todas as camadas, com 

exceção das células que representam os córregos, as quais foram posicionadas apenas na 

camada mais superficial.  

 

Para essas células, foram atribuídos valores de condutância (m²/dia), parâmetro este que, 

segundo a equação 6.3, representa “a resistência ao fluxo entre a superfície do corpo 

d’água e o lençol freático” (Guiguer e Franz, 1997).  

 

                                                   
M

WLK
C

××=                                                   (Equação 6.3) 

 

Onde: 

C   =  Condutância (m²/dia) 

K =  Condutividade hidráulica do manto de solo no leito fluvial (m/dia) 

L =  Comprimento do trecho do rio na célula (m) 

W  =  Largura média do rio na célula (m) 

M   =  Espessura do manto de solo no leito fluvial (m) 

 

Dessa forma, dependendo do gradiente de carga hidráulica entre o corpo d’água superficial 

e o lençol freático em cada uma dessas células, tem-se a simulação do aporte de água ao 

lençol ou a drenagem do mesmo (McDonald e Harbaugh, 1988). 

 

Os valores de condutância adotados foram de 150 m²/dia para as células que definiram o 

córrego Cabeceira do Valo e de 200 m²/dia para aquelas que delinearam o córrego do 

Acampamento.  

 

Em relação ao fluxo de água do domínio poroso para o aqüífero subjacente, no domínio 

fraturado da ardósia, foi estabelecido um manto drenante na última camada de solo, de 

forma a simular essa infiltração. Para isso, foram atribuídos valores de condutância às 

células dessa camada, os quais variaram entre 0,0055 e 0,0095 m²/dia. 

 

No que se refere à recarga, foram adotados os valores estabelecidos segundo o 

procedimento apresentado no item 6.3.2, como pode ser observado na figura 6.17. 
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Figura 6.17 – Valores anuais de recarga na área estudada estimados com o programa HELP. 

 

Vale ressaltar que todos os valores adotados como dados de entrada do modelo, conforme 

exposto nos parágrafos anteriores, passaram por um refinamento obtido mediante a 

calibração do mesmo, a qual se baseou na conformação da superfície freática (apêndice D).  

 

Finalmente, partiu-se para a representação dos caminhos preferenciais de contaminação, 

utilizando-se o modelo MODPATH (Pollock, 1994). Esse aplicativo, por sua vez, permite que 

seja simulada a trajetória de uma partícula conservativa ao longo do tempo, quando 

posicionada em uma das células contidas no modelo tridimensional construído com o 

programa MODFLOW. 

 

Para isso, o programa MODPATH utiliza uma estrutura semi-analítica de definição das 

trajetórias das partículas, considerando as condições de transporte de uma célula para outra 

adjacente, conforme exposto sucintamente no apêndice E. Esses caminhos preferenciais 
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são traçados até que seja atingida alguma fronteira da matriz tridimensional modelada, uma 

drenagem ou sumidouro, ou outro ponto final pré-estabelecido (Pollock, 1994). 

 

No caso estudado, as partículas foram posicionadas de forma a delimitar as porções de lixo 

com diferentes idades de aterramento. Dessa maneira, como pode ser verificado em planta 

na figura 6.18, foi atribuída a cada porção uma idade média de aterramento com base na 

datação do lixo apresentada por Pereira et al. (1997b) e segundo entrevistas com 

funcionários do local.    

 

As simulações das trajetórias das partículas foram efetuadas para o ano de 2002 e para os 

cenários futuros de 2010, 2030 e 2050. Essas simulações tiveram como tempo inicial o ano  

de 1970, onde cada conjunto de partículas teve como instante inicial de percurso a sua 

respectiva idade de aterramento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6.18 – Posicionamento de partículas com diferentes idades médias de aterramento para 
simulação do fluxo de contaminantes em cenários futuros.  
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Deve-se destacar que essas simulações do fluxo de contaminantes tiveram caráter 

conservativo. Ou seja, não foram consideradas as possíveis condições de atenuação do 

fluxo da contaminação no meio poroso decorrente de processos de dispersão, sorção, 

trocas iônicas e reações químicas.  
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7 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo apresenta os resultados do programa de amostragem de qualidade da 

água realizado na região do aterro de lixo do Jockey Club, bem como discorre sobre 

possíveis cenários futuros de contaminação do lençol freático, simulados mediante 

modelagem matemática do caso.  

 

 

7.1 RESULTADOS DA CAMPANHA DE AMOSTRAGEM 

 

O programa de amostragem, realizado entre setembro de 2001 e março de 2002, encontra-

se descrito de forma resumida na tabela 7.1 

 
Tabela 7.1 – Programa de amostragem de qualidade da água.  

Período de coleta Pontos amostrados Parâmetros analisados 

11 – 13/set./2001 A 1, Ch 13, Ch 24, Ch 32, Ch 58, Ch 61,          
Ch 2200, Ch 2219, Ch 2638, Ch 2886, Ch 3016 

DQO, Amônia, Cloreto, 
Condutividade Elétrica, Fe Total, pH 

9 – 18/out./2001 
A 1, P 1, P 2, P 3, P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, Ch 13, 
Ch 24, Ch 32, Ch 58, Ch 61, Ch 2200, Ch 2219, 
Ch 2638, Ch 2886, Ch 3016  

DQO, Amônia, Cloreto, 
Condutividade Elétrica, Fe Total,   
pH,  Colif. Total, Colif. Fecal 

23/out. – 6/nov./2001 
A 1, P 1, P 2, P 3, P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, Ch 13, 
Ch 24, Ch 32, Ch 58, Ch 61, Ch 2200, Ch 2219, 
Ch 2638, Ch 2886, Ch 3016 

DQO, Amônia, Nitrato, Cloreto, 
Condutividade Elétrica, Fe Total,   
pH, Colif. Total, Colif. Fecal 

20 – 29/nov./2001 

A 1, P 1, P 2, P 3, P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, P 11, 
P 12, P 13, Ch 10, Ch 13, Ch 24, Ch 32, Ch 58, 
Ch 61, Ch 225t, Ch 2200, Ch 2219, Ch 2638,  
Ch 2886,   Ch 3016,   Mina 24,   Cab Valo 1,  
Cab Valo 2, Acamp 1 

DQO, Amônia, Nitrato, Cloreto, 
Condutividade Elétrica, Fe Total, pH 

14 – 20/dez./2001 
A 1, P 3, P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, P 11, P 12,       
P 13, Ch 10, Ch 13, Ch 58, Ch 225t, Ch 2638, 
Ch 3016, G 25, Ch SN 

DQO, Amônia, Nitrato, Cloreto, 
Condutividade Elétrica, pH 

3 – 12/jan./2002 

A 1, P 1, P 2, P 3, P 5, P 6, P 8, P 9, P 11, P 12, 
P 13, Ch 10, Ch 13, Ch 24, Ch 32, Ch 58, Ch 61, 
Ch 225t, Ch 2200, Ch 2219, Ch 2638,  Ch 2886,   
Ch 3016, G 25, Ch SN, Cab Valo 1,  Cab Valo 2, 
Acamp 1 

DQO, Amônia, Nitrato, Cloreto, 
Condutividade Elétrica, pH 

9 – 17/mar./2002 

A 1, P 1, P 2, P 3, P 5, P 6, P 7, P 8, P 9, P 11, 
P 12, P 13, Ch 10, Ch 13, Ch 24, Ch 32, Ch 58, 
Ch 61, Ch 225t, Ch 2200, Ch 2219, Ch 2638,  
Ch 2886,   Ch 3016, G 25, Ch SN 

DQO, Amônia, Nitrato, Cloreto, 
Condutividade Elétrica, pH 

 

Os resultados das análises de qualidade da água, para cada período de coleta, estão 

apresentados nas tabelas F.1 a F.7 (apêndice F).  

 

Simultaneamente à coleta das amostras, foram registrados os níveis piezométricos em cada 

ponto de amostragem. Os valores médios desses registros piezométricos foram compilados 
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no aplicativo SURFER – versão 6.04 (Golden Software, 1997), pelo método kriging, que 

permitiu a estimação da superfície freática da região conforme mostrada na figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1 – Superfície freática gerada a partir de dados piezométricos 
médios.  

 

Percebe-se, por meio da análise da superfície freática, a existência de um divisor de águas 

sub-superficiais. Essa condição retrata o risco potencial de contaminação que a área de 

depósito de lixo impõe sobre as duas bacias hidrográficas em questão.  

 

Em relação aos parâmetros de qualidade da água analisados, foram confeccionados mapas 

de contorno com isovalores de concentração de amônia, nitrato e cloreto, e mapas de 

isovalores de DQO e condutividade elétrica. Esses mapas foram gerados pela interpolação 

dos valores pontuais obtidos em cada período de coleta. Para isso, foi utilizado o aplicativo 

SURFER com a técnica de triangulação com interpolação linear. Essa técnica, 

diferentemente da anterior, permite que sejam efetuadas interpolações “exatas” (Golden 

Software, 1997), evitando-se a extrapolação das curvas para além das áreas amostradas.  

 

Essa análise espacial foi efetuada para as baterias de amostragem com maior densidade de 

dados, realizadas em novembro, janeiro e março. 
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7.1.1 Amônia 

 

Os mapas de isovalores de concentração de amônia (NH3), apresentados na figura 7.2, 

foram delineados com intervalos de 10,00 mg/L entre as curvas. Foram inseridas também 

isocurvas de 0,05, 0,10, 0,55 e 1,00 mg/L, a fim de ilustrar as pequenas variações de 

concentração de amônia detectadas nas adjacências do aterro. Essas curvas inseridas, no 

entanto, apresentaram oscilações nas proximidades do aterro, por conta das diferentes 

ordens de grandeza dessas em relação aos valores observados no interior do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.2 – Isovalores de amônia (mg/L) para os períodos de: (a) novembro de 2001,              
(b) janeiro de 2002 e (c) março de 2002. 
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As concentrações de amônia observadas no interior do aterro (pela amostragem do ponto   

A 1) são bastante superiores a todos os demais valores. Isso indica que, naquela área, o 

lençol freático já sofre alterações significativas de qualidade em decorrência da 

contaminação provocada pelo chorume infiltrado no solo.  

                                                                      

Para os demais pontos de monitoramento, as concentrações observadas estiveram sempre 

abaixo de 1,00 mg/L. Ainda assim, destacaram-se alguns pontos ao sul e sudoeste do aterro 

(cisternas Ch 2200, Ch 2219 e Ch 3016), onde foram verificados valores de concentração de 

amônia sistematicamente acima daqueles detectados nos pontos restantes.  

 

Essas isocurvas corroboram os dados levantados por Araújo (1996) e Pereira et al. (1997a), 

onde se observam concentrações significativas de amônia em alguns pontos do lençol 

freático imediatamente subjacentes às camadas de lixo aterrado, cujos teores  tendem a 

diminuir gradativamente com o distanciamento do aterro. 

 

 

7.1.2 Nitrato 

 

Outra forma de nitrogênio avaliada durante a campanha de amostragem foi o nitrato (NO3). 

Esse parâmetro, ao contrário da amônia, relaciona-se com ambientes oxidantes e também é 

freqüentemente associado com idades mais avançadas de contaminação. 

 

Nos mapas de contorno de nitrato, apresentados na figura 7.3, foram delineadas isocurvas 

com intervalo de 0,20 mg/L. Nesses mapas, pode-se observar que a tendência de 

contaminação se opõe ao que havia sido mapeado para as concentrações de amônia. 

 

Nesse sentido, percebe-se os valores de nitrato obtidos no poço situado no interior do aterro 

(A 1) não acompanham os altos teores de amônia registrados no mesmo ponto. Isso pode 

ser devido ao fato de a contaminação naquele ponto ser relativamente recente, ou à 

tendência redutora do local, ou, ainda, às duas coisas juntas. 

 

Os valores mais elevados de nitrato, na ordem de 5,0 mg/L, foram observados em um ponto 

(Ch 13) situado no limite sudoeste da região, já nas proximidades do córrego Cabeceira do 

Valo. A condição de destaque para esse ponto pode ser caracterizada como um caso 

isolado (uma vez que as imediações desse ponto de monitoramento sofrem impacto do 

cultivo intensivo de horticulturas ao longo de todo o ano). Por outro lado, essa situação pode 

indicar um caminho preferencial de contaminação sub-superficial advinda do aterro, se 
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considerarmos que os estudos apresentados por Pereira et al. (1997b) descrevem a 

ocorrência de planos de falha geológica na direção NE – SW. Vale ressaltar ainda que 

Pereira et al. (1997a) e Koide e Bernardes (1998) também indicaram um ponto com 

concentração elevada de nitrato nas proximidades do ponto em questão. 

 

Por fim, devem ser destacados alguns pontos nos limites sul e sudeste do aterro (Ch 58,   

Ch 225t, Ch 2200 e P 5), os quais apresentaram teores superiores aos demais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.3 – Isovalores de nitrato (mg/L) para os períodos de: (a) novembro de 2001, (b) janeiro 
de 2002 e (c) março de 2002. 
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 7.1.3 Cloreto 

 

A figura 7.4 apresenta os mapas de isovalores de cloreto (Cl-). Nesse caso, as isocurvas 

foram delineadas com espaçamento de 0,5 mg/L.  

 

Para esse parâmetro, os valores mais elevados foram registrados no ponto Ch 225t, na 

ordem de 10,0 mg/L, seguidos dos valores observados no ponto A 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.4 – Isovalores de cloreto (mg/L) para os períodos de: (a) novembro de 2001, (b) janeiro 
de 2002 e (c) março de 2002. 
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Dos pontos restantes, tiveram destaque as cisternas Ch 13, Ch 58 e Ch 3016.  

 

 

7.1.4 Demanda Química de Oxigênio 

 

A figura 7.5 apresenta os mapas de isovalores de Demanda Química de Oxigênio - DQO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.5 – Isovalores de DQO (mg/L) para os períodos de: (a) novembro de 2001, (b) janeiro 
de 2002 e (c) março de 2002. 
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Diferentemente dos parâmetros anteriores, a DQO não indica a concentração de um 

contaminante específico na amostra analisada, mas quantifica indiretamente o teor de 

matéria orgânica ali presente, pelo consumo de oxigênio (mg/L) ocorrido durante a oxidação 

dessa matéria.  

 

Os mapas de isovalores de DQO foram confeccionados com intervalo de 2 mg/L. Nesses 

mapas, o ponto de amostragem do interior do aterro (A 1) também apresentou valores bem 

superiores aos demais. 

 

Em relação aos outros pontos de monitoramento, os valores registrados de DQO foram 

relativamente baixos, com exceção do ponto P 6 que apresentou, em janeiro, o valor de 14 

mg/L de DQO e, anteriormente a essas coletas, já havia apresentado o teor de 19 mg/L de 

DQO em outubro de 2001 (apêndice F – tabela F.2). 

 

 

7.1.5 Condutividade Elétrica 

 

Os mapas de isovalores de condutividade elétrica estão apresentados na figura 7.6. As 

isocurvas foram delineadas com intervalo de 100,0 µS/cm. Entre as curvas de 0,00 e 100,0, 

foram inseridas isocurvas de 12,5, 25,0, 37,5 e 75,0 µS/cm, de forma a se conseguir uma 

visualização da variação da condutividade elétrica nas adjacências do aterro. 

 

Deve-se ressaltar que a condutividade elétrica consiste em uma forma indireta de 

quantificação da presença de contaminantes na amostra analisada, uma vez que o valor 

medido relaciona-se com a concentração de diversos íons presentes na água. Dessa forma, 

esse parâmetro pode ser utilizado para estimar o grau de salinização do lençol, decorrente 

do aporte de contaminantes advindos da decomposição e lixiviação dos resíduos aterrados. 

 

De forma similar às concentrações de amônia e aos valores de DQO, os mapas de 

isovalores de condutividade elétrica demonstram que os teores observados no interior do 

aterro (pela amostragem do ponto A 1) são bastante superiores a todos os demais valores. 

Isso vem confirmar a condição atual de contaminação que o lençol freático já sofre nas 

porções subjacentes às camadas de lixo aterrado.  

 

Para os demais pontos de monitoramento, as concentrações observadas estiveram sempre 

abaixo de 100,0 µS/cm, com destaque para os pontos Ch 13, Ch 58, Ch 225t, Ch 3016 e     

P 6.  
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Figura 7.6 – Isovalores de condutividade elétrica (µS/cm) para os períodos de: (a) novembro de 
2001, (b) janeiro de 2002 e (c) março de 2002. 
 

 

7.1.6 Variação Temporal 

 

Os pontos de amostragem A 1, P 5, P 6, P 8, Ch 2200, Ch 2219 e Ch 3016 foram utilizados 

no estudo da variação temporal dos parâmetros analisados ao longo do programa de 

amostragem de qualidade da água.  
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A escolha desses pontos levou em consideração a distribuição espacial e o número de 

dados registrados para cada parâmetro ao longo do período total de amostragem.  

 

Os dados de precipitação também foram utilizados. Para isso, foram levantados, junto ao 

Banco de Dados Meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET/BAMET), os 

valores de precipitação total mensal registrados na estação Brasília, desde abril de 2001 a 

março de 2002, cobrindo, portanto, um ano completo de dados pluviométricos. 

 

A figura 7.7 apresenta a variação do nível piezométrico e sua correlação com a pluviometria. 

Verifica-se que o lençol freático esteve em processo de rebaixamento até o mês de 

novembro, quando, então, passou a manter-se em recarga até o último mês amostrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 – Variação temporal dos níveis piezométricos e comparação com a pluviometria. 

 

Nas figuras 7.8 a 7.11 estão apresentados os gráficos com as variações temporais dos 

parâmetros amônia, cloreto, DQO e condutividade elétrica. Não puderam ser evidenciadas 

tendências claras do comportamento de variação para esses parâmetros. Nesse sentido, 

percebe-se a necessidade de realização de períodos mais longos de amostragem, 

abrangendo, no mínimo, um ano completo de dados, para que se possam inferir 

informações mais conclusivas a respeito da variação temporal dos teores de contaminantes.   

250

200

150

100

50

0

P
re

ci
pi

ta
çã

o 
To

ta
l M

en
sa

l (
m

m
)

(E
st

aç
ão

 B
ra

sí
lia

 -
 IN

M
E

T)

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0
Dias corridos, contados a partir de 01 de abril de 2001

1095

1100

1105

1110

1115

1120

N
ív

el
 P

ie
zo

m
ét

ric
o 

(m
)

A 1

P 5

P 6

P 8

Ch 2200

Ch 2219

Ch 3016

Jun/2001 Jul/2001 Ago/2001 Set/2001 Out/2001 Nov/2001 Dez/2001 Jan/2002 Fev/2002Mai/2001Abr/2001 Mar/2002



 86

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 7.8 – Variação temporal dos teores de amônia e comparação com a pluviometria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.9 – Variação temporal dos teores de cloreto e comparação com a pluviometria. 
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Figura 7.10 – Variação temporal dos teores de DQO e comparação com a pluviometria. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.11 – Variação temporal dos teores de condutividade elétrica e comparação com a 
pluviometria.    
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7.1.7 Análises de Metais e Outros Elementos 

 

Conforme citado no capítulo anterior, algumas amostras foram analisadas por 

espectrometria com indução de plasma ativado, além de análises de chumbo (Pb) e cádmio 

(Cd) por extração em clorofórmio. Os dados dessas análises estão nas tabelas 7.2 e 7.3. 

 

Os resultados obtidos por espectrometria na amostragem do ponto localizado no interior do 

aterro (A 1) estiveram próximos daqueles apresentados por Pereira et al. (1997a) no  

mesmo local. Apenas os elementos Ca e Fe apresentaram diminuições significativas nas 

concentrações medidas, sendo que as variações do primeiro foram mais acentuadas. 

 

Quando observados os resultados analíticos do ponto A 1, percebe-se que as 

concentrações dos elementos Cd, Sr, Ca, Mg, Fe, Al, Mn, P e Mo são sempre superiores 

aos valores registrados nos poços do interior do Parque Nacional de Brasília. Isso confirma 

o processo de salinização que o lençol freático vem sofrendo naquele ponto. 

 

Entre os poços de amostragem instalados no Parque Nacional, todos os valores de 

concentração registrados se mostraram relativamente baixos, com exceção dos elementos 

Ca, Si e Zn, que se apresentaram com maior concentração. No entanto, esses elementos 

provavelmente são decorrentes do ambiente natural do solo da região, uma vez que se 

repetem na mesma ordem de grandeza em todos os poços. 

 

Em relação às análises com extração em clorofórmio, nenhuma das concentrações de 

cádmio medidas nas amostras dos poços do Parque superou 0,005 mg/L, se mantendo, 

portanto, sempre muito próximo ao valor “branco” de referência (0,002 mg/L). Esses 

resultados coincidiram com aqueles obtidos por espectrometria, que estiveram abaixo do 

limite de detecção do aparelho (<0,010 mg/L). Se considerarmos que, segundo a tabela 7.3, 

a aferição do método de extração de cádmio em clorofórmio foi satisfatória, podemos dizer 

que os dois métodos analíticos demonstraram a atual ausência de contaminação desse 

elemento nos poços analisados no interior do Parque Nacional de Brasília.  

 

Por outro lado, as concentrações de cádmio nas amostras do poço A 1 (superiores a       

0,020 mg/L), medidas por espectrometria, não puderam ser comparadas com o método 

analítico de extração em clorofórmio. Este segundo método mostrou-se inapropriado para as 

amostras do poço A 1, que inviabilizaram a manipulação adequada no funil de separação 

por apresentarem uma camada com pequenas borbulhas entre a camada aquosa e a 

camada de clorofórmio. 
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Tabela 7.2 - Análises efetuadas no Laboratório de Geoquímica (LAGEQ/IG-UnB) pelo método de espectrometria com indução - (mg/L).
amostras

elementos 10/06/97* 24/06/97* 13/09/01 22/11/01 28/11/01 19/12/01 27/11/01 20/12/01 27/11/01 20/12/01 28/11/01 20/12/01 28/11/01 19/12/01 dez/2001 jan/2002

Cd (LAA)** 0,002 0,005 0,003 0,003 0,002 0,005 0,002 0,003 0,002 0,005 0,002 0,002
Cd < < 0,020 0,023 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Pb (LAA)** 0,040 0,036 0,045 0,045 0,047 0,057 0,053 0,050 0,053 0,036 0,050 0,011
Pb 0,255 0,377 <0,073 0,227 0,270 <0,160 <0,160 <0,160 <0,160 0,190
Sr 0,034 0,042 0,016 0,015 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 <0,001
La < < <0,006 <0,006 0,030 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
Y < < <0,001 <0,001 0,004 0,002 0,002 <0,001 <0,001 0,002
Ti < < 0,002 0,006 0,010 0,005 0,006 0,005 0,004 0,004
Ca 11,240 12,420 2,552 1,497 0,450 0,460 0,630 1,450 1,070 <0,020
V < < <0,003 <0,003 0,010 0,010 0,010 <0,005 <0,005 0,010
Mg 1,014 1,115 2,741 2,475 0,160 0,130 0,090 0,110 0,110 <0,030
Fe 1,768 2,436 0,121 0,307 0,030 0,100 0,110 0,020 0,020 <0,004
Si 1,053 1,748 1,612 1,625 1,220 0,940 1,010 0,860 1,060 <0,016
Ni 0,011 0,018 0,043 <0,014 <0,040 <0,040 0,060 0,050 <0,040 <0,040
Zr < < 0,002 <0,002 0,010 0,005 0,006 <0,004 <0,004 <0,004
Cu < < 0,021 0,004 0,010 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Al 0,245 0,318 0,035 0,658 0,180 0,130 0,230 0,120 0,070 <0,045
Cr 0,010 0,018 <0,003 0,003 0,010 0,010 0,010 <0,005 <0,005 0,010
Mn 0,067 0,042 0,019 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,002
Co 0,006 0,009 0,007 <0,006 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
Zn 0,463 0,392 0,266 0,270 0,350 0,460 0,340 0,090 0,300 0,004
P 0,029 0,350 0,062 0,121 0,060 0,070 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Mo < < 0,022 0,026 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
* Resultados de coleta e análise apresentados por Pereira et al. (1997a).     **  Análises feitas no LAA/MTARH-UnB em dezembro/2001 e janeiro/2002 com extração em clorofórmio.
Obs.: 1 - Os limites inferiores de detecção de cada elemento pelo método de espectometria são variáveis e dependem de calibração prévia do equipamento. 
          2 - No estudo de Pereira et al . (1997a), os limites inferiores de detecção não foram fornecidos. O sinal < representa valor abaixo do limite de detecção.

A 1 P 6 água destiladaP 8 P 9 P 11 P 13

Tabela 7.3 - Aferição das análises de Cd e Pb feitas no Laboratório de Análise de Águas (LAA/MTARH-UnB) - (mg/L).

dez/01 jan/02 dez/01 jan/02 dez/01 jan/02 dez/01 22/11/01 17/12/01

1ª análise 0,002 0,002 0,048 0,012 0,007 0,009 0,065 0,186 0,068
2ª análise 0,052 0,010 0,007 0,068 0,104
3ª análise 0,026 0,072
Obs.: 1 - No LAA, todas as análises de Cd e Pb foram efetuadas nos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 2002.
          2 - O destilador do LAA foi substituído no intervalo entre as análise de dezembro de 2001 e janeiro de 2002. O novo equipamento foi lavado anteriormente ao uso.

      jan/01
0,056
0,047

     0,070

A 1
Cádmio (Cd)

dez/01

Chumbo  (Pb)
água destilada solução 0,040 mg-Cd /L água destilada água deionizada solução 0,100 mg-Pb /L 



 90

Quanto ás análises de chumbo, os resultados obtidos não foram muito conclusivos em 

decorrência de diversas dificuldades enfrentadas. Em primeiro lugar, a aferição do método 

analítico com extração em clorofórmio, executada conforme apresentado na tabela 7.3, 

apontou para a baixa confiabilidade das medições realizadas. Nesse contexto, pode-se 

observar que as réplicas das análises de concentração de chumbo das amostras do poço   

A 1, de 22/11/01 e 17/12/01, sofreram uma grande flutuação dos resultados medidos.  

 

Ademais, as análises de amostras da água destilada utilizada no LAA, indicaram a presença 

de chumbo em concentrações significativas, tanto pelo método de extração em clorofórmio 

(0,050 mg/L) quanto pelo método de espectrometria (0,190 mg/L). Deve-se ressaltar que 

outras análises de chumbo, pelo método de extração em clorofórmio, realizadas após a 

troca do equipamento destilador, realizadas em janeiro de 2002, registraram um valor médio 

de concentração de chumbo na água destilada (0,011 mg/L) bem inferior aos valores 

anteriores. Esse fato aponta uma fonte potencial de interferência nas medições de 

concentração de chumbo, uma vez que a vidraria utilizada no laboratório, bem como os 

equipamentos de coleta eram lavados com essa água destilada. 

 

Finalmente, o método de espectrometria com indução de plasma ativado não se mostrou 

muito preciso para a quantificação de elementos em concentrações muito baixas, próximas 

aos limites de detecção do equipamento.  

 

Esses fatos indicam um razoável grau de incerteza acerca das medições de concentração 

de alguns elementos na região, principalmente o chumbo. Dessa forma, os dados 

apresentados na tabela 7.2, considerando inclusive aqueles obtidos por Pereira et al. 

(1997a) e comentados por Koide e Bernardes (1998), necessitam de maior aprofundamento 

por meio de um estudo de qualidade de água na região especificamente orientado para 

elementos-traço e metais pesados, onde se tenha a minimização dos efeitos das 

significativas interferências observadas. Além disso, seria mais recomendada a utilização de 

um método que permita uma maior precisão para as análises de elementos em níveis-traço, 

como o método da espectrofotometria com absorção atômica (Sawyer et al., 1994). 

 

 

7.1.8 Ferro Total, Potencial Hidrogeniônico e Coliformes 

 

Os demais parâmetros de qualidade da água analisados não foram utilizados diretamente 

na confecção de mapas de contorno ou identificação de tendências de contaminação, mas 

serviram como dados auxiliares à interpretação dos resultados dos parâmetros anteriores.   
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Nesse contexto, pôde-se verificar que o parâmetro ferro total apresentou-se em 

concentrações mais elevadas nos pontos A 1, Ch 2219, Ch 3016 e, em segundo plano, no 

ponto Ch 2200, os quais já haviam sido destacados nos itens 7.1.1 a 7.1.5. 

 

Em relação à quantificação de coliformes totais e fecais, mesmo com poucas análise s 

efetuadas, verificou-se que algumas cisternas apresentaram valores significativos desses 

indicadores. Dessa maneira, se levarmos em consideração que a origem desses 

microorganismos, principalmente os coliformes fecais, tem grande probabilidade de vir de 

fontes de contaminação independentes do aterro, pode-se inferir que várias cisternas estão 

sujeitas à interferência de outros focos além daquele estudado.  

  

Quanto ao potencial hidrogeniônico (pH), a grande maioria das amostras esteve dentro do 

intervalo de 4,50 a 6,00, com exceção das amostras do poço A 1, que apresentaram o valor 

médio de pH = 7,15. 

 

 

7.2 RESULTADOS DA MODELAGEM  

 

A aplicação de modelagem matemática permitiu a representação do fluxo sub-superficial de 

água e o conseqüente transporte de contaminantes no meio poroso na região do aterro do 

Jockey Club.  

 

Partindo-se de dados característicos da área estudada, conseguiu-se, mediante calibração 

do modelo utilizado, uma simulação matemática satisfatória do comportamento do lençol 

freático, conforme abordado no item 6.3.3. 

 

Dessa forma, puderam ser criados cenários de contaminação que consideraram o percurso 

de partículas poluentes conservativas, partindo-se de idades pré-definidas de lançamento 

até um instante cronológico estabelecido. Com isso, foram gerados cenários para diferentes 

instantes cronológicos, considerando-se, inclusive, a simulação da situação atual de 

contaminação.  

 

A representação matemática do fluxo sub-superficial está exposta nas figuras 7.12 e 7.13. 

Na primeira delas, tem-se uma visão em planta das direções de fluxo em toda a área 

modelada. Conforme a representação mostrada anteriormente na figura 6.15, as áreas em 

verde constituem os conjuntos de células inativas para efeito desta modelagem.  
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A representação do fluxo apresentada na figura 7.13, em seção transversal, refere-se ao 

mesmo corte definido na figura 6.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.12 – Direção do fluxo sub-superficial: representação em planta. 
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Figura 7.13 – Direção do fluxo sub-superficial: representação em corte (exagero vertical de      
15 vezes). 
 

 

7.2.1 Situação Atual 

 

A representação matemática da propagação de partículas contaminantes desde suas 

respectivas idades de aterramento até o ano de 2002 está apresentada na figura 7.14. Nas 

linhas de trajetória, foram posicionadas setas ao final de cada trecho percorrido durante o 

intervalo de 10 anos.  

 

Segundo essa figura, pode-se perceber que as partículas da porção sul do aterro 

delinearam percursos mais longos por serem mais antigas. As direções de propagação 

dessas partículas tendem à nascente do córrego do Acampamento. Por outro lado, as 

partículas da região oeste do aterro seguem para o córrego Cabeceira do Valo.  
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Na figura 7.14 também foram plotados os pontos de amostragem utilizados nesta pesquisa, 

representados por pequenos círculos. De acordo com o posicionamento dos mesmos, pode-

se notar que, segundo a simulação realizada, as partículas mais antigas teriam percorrido 

distâncias maiores e já estariam alcançando alguns poços do Parque Nacional de Brasília.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14 – Simulação do cenário atual de contaminação (ano 2002). 
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7.2.2 Cenários Futuros 

 

O mesmo procedimento utilizado para a simulação da propagação das partículas 

contaminantes até o ano atual foi repetido outros instantes cronológicos futuros (anos de 

2010, 2030 e 2050). Os resultados dessa simulação estão ilustrados nas figuras 7.15 a 7.17. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.15 – Simulação de cenário futuro de contaminação (ano 2010). 
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Figura 7.16 – Simulação de cenário futuro de contaminação (ano 2030). 
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Figura 7.17 – Simulação de cenário futuro de contaminação (ano 2050). 
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7.3 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

De uma maneira geral, pode-se dizer que os resultados da modelagem matemática 

indicaram tendências de contaminação similares às observadas pelo programa de 

amostragem de qualidade da água. Isso fica claro quando são comparadas as figuras das 

simulações das trajetórias de contaminação com os mapas de isovalores de contaminantes.  

 

Nesse sentido, foram observadas duas tendências de contaminação do lençol freático: uma 

em direção à nascente do córrego do Acampamento e outra em direção ao córrego 

Cabeceira do Valo, particularmente mais a jusante de sua nascente.  

 

Deve-se, no entanto, ressaltar novamente que as trajetórias delineadas nas simulações 

matemáticas foram efetuadas para partículas conservativas. Dessa forma, vale dizer que, 

nas condições reais, cada contaminante está sujeito a diferenciados processos de 

atenuação, decorrentes de fenômenos de dispersão, sorção, trocas iônicas e reações 

químicas.  

 

Além disso, os pontos de amostragem de água subterrânea utilizados permitiram apenas a 

coleta de amostras das camadas mais superficiais do lençol freático. Portanto, algumas 

amostras podem não ser representativas para os casos de possíveis frentes de 

contaminação que estejam fluindo em camadas mais profundas do lençol. 

 

Esses fatores dificultaram o delineamento de uma pluma de contaminação freática, 

propriamente dita. Ao contrário, foram identificadas tendências de contaminação e 

mapeadas porções do sítio investigado com diferentes níveis de degradação.  

 

Os resultados de qualidade da água obtidos indicaram alguns pontos mais críticos, os quais 

se destacaram nas baterias de análise. Primeiramente, o poço A 1, localizado no interior do 

aterro, se mostrou com alto grau de degradação em relação a todos os demais pontos 

amostrados. Em segundo plano, as cisternas Ch 13; Ch 58; Ch 225t e Ch 3016, seguidas 

dos pontos P 6 e Ch 2200, também tiveram destaque nos resultados obtidos.  

 

Em relação ao poço P 6, os resultados analíticos das concentrações de amônia e cloreto (na 

ordem de 0,05 mg/L NH3 – N e 0,2 mg/L Cl- em média) estiveram bem abaixo dos teores 

registrados por Abreu (2001) no mesmo ponto. Em sua pesquisa, Abreu (2001) realizou 

duas amostragens do ponto P 6 em abril de 2001, quando foram obtidos os valores de  0,55 

e 0,82 mg/L NH3 – N, e 2,8 e 5,9 mg/L Cl-. Dessa forma, esse ponto de amostragem, bem 
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como outros poços do Parque Nacional de Brasília, requerem um monitoramento mais 

extenso, em termos temporais, para que seja verificada a possibilidade da ocorrência de 

pulsos de contaminação em direção à nascente do córr ego do Acampamento.  

 

Deve-se ressaltar, nesse contexto, que a existência de uma estrutura fissural relacionada 

com a nascente do córrego do Acampamento, conforme descrita em Franco (1996), pode 

ser a origem de caminhos preferenciais de contaminação que justifiquem esses possíveis 

pulsos de contaminação.  

 

Quanto à variação das concentrações de contaminantes no lençol freático ao longo do 

programa de amostragem realizado, devem ser feitas algumas observações: 

 

(i) A seqüência de baterias de amostragem não pôde evidenciar tendências 

significativas de variação nos teores dos parâmetros analisados em cada ponto; 

(ii) Uma avaliação mais detalhada dessa possível variação temporal deveria englobar 

um período hidrológico completo, ou seja, um ano contínuo de análises. 

 

Finalmente, pode-se dizer que, apesar da grande capacidade de contenção e atenuação de 

contaminantes na zona não saturada do solo da região (Santos, 1996; LM, 1998), o lençol 

freático já iniciou um processo de contaminação. Pode-se inferir que tal processo deva se 

agravar ao longo do tempo, quando consideradas as seguintes observações: 

 

(i) O fluxo de contaminação sub-superficial é lento e, portanto, as frentes de 

contaminação detectadas neste estudo e em estudos anteriores devem ser oriundas 

das camadas mais antigas de lixo aterrado. Essa hipótese é reforçada pelos 

resultados da simulação da situação atual de contaminação (figura 7.14); 

(ii) As camadas mais recentes de lixo são inúmeras vezes mais volumosas que as 

primeiras e, portanto, têm um potencial poluidor muito mais relevante; 

(iii) A disposição de resíduos em taxas superiores à capacidade operacional do aterro  

fez com que as camadas mais recentes de lixo não fossem adequadamente 

manejadas, permitindo uma grande infiltração das águas das chuvas. Esse aporte de 

água deve contribuir de modo significativo para o aumento da produção de chorume 

no aterro, visto que esses fatores são diretamente proporcionais (Alves et al., 2000); 

(iv) A capacidade do solo para a contenção e atenuação da contaminação deverá se 

reduzir na medida em que se aproximarem as condições de saturação de 

contaminantes nesse meio. 
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8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivos principais a caracterização da situação atual de 

contaminação do lençol freático na área do aterro de lixo do Jockey Club/DF – por meio de 

um programa de amostragem de qualidade da água – e a simulação das condições de 

transporte de contaminantes e projeção de cenários futuros – mediante modelagem 

matemática do caso. 

 

Dentre os parâmetros analisados, a DQO, amônia, cloreto e condutividade elétrica se 

mostraram bons indicadores de contaminação. Para todos esses parâmetros, o poço 

instalado no interior do aterro (A 1) apresentou valores bastante elevados quando 

comparados com os demais pontos de amostragem. Esse fato evidenciou o significativo 

aporte de contaminantes que o lençol freático já sofre em porções imediatamente 

subjacentes às camadas de lixo aterrado. 

 

A partir dos mapas de isovalores gerados para esses parâmetros, puderam ser observadas 

duas tendências de dispersão da contaminação, partindo da porção centro-sul do aterro em 

direção à nascente do córrego do Acampamento e ao trecho mais a jusante do córrego 

Cabeceira do Valo. Nessas análises de qualidade da água, tiveram destaque os pontos      

Ch 13, Ch 58, Ch 225t, Ch 2219, Ch 3016 e P 6. 

 

Os mapas de isovalores de nitrato não acompanharam as tendências observadas nos 

demais mapas. Nesse caso, faz-se necessária a verificação da correlação da contaminação 

por nitrato com o aporte de chorume ao lençol, visto que esse contaminante também pode 

ser oriundo de outras atividades, como a fertilização do solo para a agricultura (observada 

nas proximidades dos pontos Ch 13 e Ch 58). Além disso, à medida que a amônia se 

propaga pelo lençol, ela pode sofrer processos de oxidação, se transformando em nitrito e 

nitrato. 

  

Os resultados da modelagem matemática acompanharam os dados obtidos em campo, 

tanto no que se refere ao comportamento do fluxo sub-superficial, quanto às tendências de 

contaminação. Os cenários futuros simulados indicaram a gravidade da situação, que prevê 

a dispersão da contaminação oriunda do aterro para as duas bacias hidrográficas 

adjacentes, com conseqüências deletérias para uma grande parcela do lençol freático da 

região. 
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Essa situação torna-se ainda mais preocupante devido ao fato de, nos últimos anos, terem 

sido despejadas milhões de toneladas de lixo no local, sem o manejo e disposição final 

adequados, cujos efeitos nocivos ao ambiente somente serão sentidos em longo prazo. 

Nesse sentido, vale ressaltar que, mesmo que não seja detectada atualmente uma 

degradação significativa do lençol freático nas adjacências do aterro, certamente esses 

efeitos serão detectados em algum instante futuro.  

 

Em relação às atividades de campo e à utilização de aplicativos computacionais na 

modelagem matemática do problema investigado, algumas dificuldades foram enfrentadas. 

Em primeiro lugar, o sistema adotado para perfuração e instalação de poços tubulares de 

amostragem de água subterrânea mostrou-se ineficiente para profundidades superiores a 15 

metros. Dessa maneira, faz-se necessária a adoção de outro método para a instalação de 

poços a maiores profundidades. 

 

Quanto às cisternas utilizadas, notou-se que as mesmas apresentaram grande 

vulnerabilidade a contaminações externas, em função dos usos do solo na região e das 

condições sócio-culturais dos moradores locais. 

 

No que diz respeito à modelagem matemática, encontrou-se uma certa dificuldade para a 

determinação e estimação de alguns dados de entrada exigidos pelos aplicativos utilizados. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da calibração dos modelos utilizados nesse tipo de 

análise, visto que raramente se terá a disponibilidade de todos os dados necessários para a 

caracterização matemática do sítio investigado. 

 

Em relação à simulação dos cenários futuros de contaminação, não puderam ser 

determinadas as condições de contenção, atenuação e retardamento de contaminantes, 

proporcionadas pelo solo local. Dessa forma, todas as simulações foram efetuadas para 

contaminantes conservativos, sem que nenhuma forma de decaimento fosse considerada.  

 

Tendo em vista a necessidade da continuidade de atividades de monitoramento de 

qualidade da água na região, uma vez que se trata de um foco lento de contaminação com 

grande prazo de duração, devem ser observadas algumas recomendações para estudos 

posteriores: 

 

(i) Instalação de poços tubulares de amostragem em toda a região e eliminação do uso 

de cisternas, que são muito mais vulneráveis a fontes externas de contaminação; 
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(ii) Utilização de um método de abertura de poços mais eficiente para profundidades 

superiores a 15 metros, com vistas à instalação de poços em regiões não 

amostradas, e para a coleta de amostra em diferentes profundidades do lençol 

freático; 

(iii) Execução de um programa de amostragem do lençol freático durante um ano 

completo, para a verificação das condições de variação temporal das concentrações 

de contaminantes em diferentes períodos do ano; 

(iv) Execução de um programa de amostragem do lençol freático orientado para a 

detecção de metais pesados e elementos-traço, onde sejam utilizados equipamentos 

de coleta, procedimentos de campo e métodos analíticos apropriados para a 

minimização de interferências nos resultados;  

(v) Mapeamento da área onde efetivamente se tem lixo aterrado, principalmente nas 

porções mais antigas do aterro. 

(vi) Desenvolvimento de estudos sobre as condições de contenção, atenuação e 

retardamento de contaminantes nos solos da região, que permitam o 

estabelecimento de equações de decaimento para a modelagem matemática do 

transporte de contaminantes e simulação de cenários futuros de contaminação.  

 

Finalmente, deve-se destacar que, em decorrência dos elevados custos e das grandes 

dificuldades para a remedição e recuperação de locais onde se tem a contaminação de 

águas subterrâneas, faz-se necessário, o quanto antes, o desenvolvimento de atividades 

para a contenção ou, pelo menos, minimização da propagação dessa contaminação. 
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A - MODELO HIDROLÓGICO HELP 
 

O Modelo Hidrológico HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) foi desenvolvido 
para auxiliar na avaliação da performance hidrológica de aterros de resíduos sólidos 
(Schroeder et al.,1994a; Schroeder et al., 1994b). 
 
Dessa forma, esse modelo quase-bidimensional, em sua versão 3.05, aceita dados 
climáticos e de características do solo, e usa técnicas de solução que levam em 
consideração os efeitos de armazenamento da água em superfície, derretimento de neve, 
escoamento superficial, infiltração, evapotranspiração, crescimento vegetativo, capacidade 
de campo, drenagem lateral sub-superficial, recirculação de chorume, drenagem vertical em 
meio não saturado e percolação através de solo, geomembranas e barreiras de múltiplas 
camadas.  
 
Uma exemplificação da representação matemática de um sítio de aterramento pelo modelo 
HELP pode ser efetuada tomando-se como base a figura A.1. Essa figura representa o perfil 
esquemático típico de um aterro de resíduos perigosos.  
 

              
Figura A.1 – Perfil esquemático típico de um aterro de resíduos 
perigosos (modificado - Schroeder et al., 1994b).   

 
No perfil da figura A.1, têm-se 11 camadas, sendo 4 no primeiro sub-perfil (topo ou 
cobertura),  3  no sub-perfil intermediário (célula de lixo com impermeabilização e sistema de 
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drenagem) e 4 camadas no último sub-perfil (barreira de proteção com sistema de detecção 
de vazamento).  
 
Cada camada é classificada segundo a função que ela exerce. Dessa forma, o modelo 
permite a definição de quatro tipos de camada: (1) percolação vertical; (2) drenagem lateral; 
(3) camada de solo de baixa permeabilidade; e (4) geomembrana. Essas definições podem 
ser observadas na figura A.1 para todas as 11 camadas. 
 
As camadas do tipo “percolação vertical” obedecem a uma taxa de percolação que é função 
das características e umidade do meio poroso. Essa taxa de percolação, no entanto, pode 
ser afetada quando a camada imediatamente subjacente se encontrar saturada e apresentar 
velocidade de drenagem mais lenta que a camada de percolação vertical. 
 
As camadas de “drenagem lateral” são as únicas que permitem a retirada de água do 
sistema por meio de drenagem. Nessas camadas, acontece a percolação vertical da mesma 
forma que na situação anterior, no entanto, o modelo permite a drenagem lateral em 
condições de saturação, levando-se em consideração a inclinação do fundo da camada. 
 
No caso de “camada de solo de baixa permeabilidade”, o modelo assume condições 
permanentes de saturação e propriedades constantes do solo. Nesse tipo de camada só é 
permitido o fluxo descendente, de forma que toda água que atingir essa camada irá 
atravessá-la. A taxa de percolação irá depender da carga hidráulica acima da base dessa 
camada, além da espessura da mesma e de sua condutividade  hidráulica. 
 
Finalmente, as “geomembranas” representam camadas de material impermeável. No 
entanto, para essas camadas são permitidas pequenas taxas de percolação, resultantes de 
eventuais defeitos de fabricação e/ou instalação.   
 
Para cada camada, o modelo requer dados de espessura, porosidade, capacidade de 
campo, ponto de murchamento, condutividade hidráulica, além de dados específicos para 
casos como: (i) características superficiais típicas da primeira camada; (ii) inclinação e 
distancia lateral máxima de drenagem para as camadas de drenagem lateral; (iii) dados de 
recirculação de chorume; (iv) características de geomembranas; (v) área do aterro. 
 
Paralelamente, o modelo requer dados climáticos gerais que permitem estimar a 
evapotranspiração potencial, além de dados climatológicos diários de precipitação, 
temperatura e radiação solar. 
 
Uma vez inseridos os dados, o programa HELP simula o movimento diário de água para 
dentro, através e para fora do aterro. A infiltração diária no aterro é determinada 
indiretamente por um pequeno balanço hídrico superficial. Essa infiltração é calculada como 
equivalente à soma da precipitação e derretimento de neve (quando for o caso), menos a 
soma do escoamento e do armazenamento superficial de água e da evapotranspiração. 
 
Posteriormente, são considerados os processos sub-superficiais de percolação e acúmulo 
de água em cada sub-perfil, desde o topo até a base do perfil do aterro modelado. Dessa 
forma, o programa calcula um balanço hídrico em cada segmento, de modo a determinar a 
drenagem e o acúmulo  de água, levando em consideração a infiltração ou percolação que 
vem de cima, a drenagem lateral, a recirculação de chorume (quando houver) e a umidade.   
 
Esse procedimento é repetido diariamente por todo o período de simulação. Os resultados 
são expressos na forma de um balanço da precipitação, evapotranspiração, escoamento 
superficial e percolação por todo o perfil do aterro, que pode ser diário, mensal ou anual.     
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B - MODELO NUMÉRICO DE TERRENO 
 
 

  
 
Figura B.1 – Modelo numérico de terreno com grade de cotas altimétricas da área do Aterro do 
Jockey Club em 1992. 
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Figura B.2 – Modelo numérico de terreno com grade de cotas altimétricas da área do Aterro do 
Jockey Club em 2002. 
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C - MODELO MODFLOW 
 

O programa MODFLOW (Modular Three-dimensional Finite-difference Ground-water Flow 
Model) é um modelo computacional tridimensional do fluxo subterrâneo (Guiguer e Franz, 
1997; Harbaugh e McDonald, 1996; McDonald e Harbaugh, 1988). Nesse programa, o sítio 
modelado é representado por diversas camadas que podem ser simuladas como aqüífero 
livre, confinado, ou como combinação das duas situações, cada qual subdividida por 
diversas linhas e colunas, de forma a se ter uma representação multicelular tridimensional 
da área estudada (figura C.1). 
 
 

 

Figura C.1 – Discretização de um sistema aqüífero hipotético com vistas à 
modelagem matemática do fluxo (adaptado de McDonald e Harbaugh, 1988).  

 
 
 
O fluxo subterrâneo é simulado por meio de técnicas de diferenças finitas, com referência 
aos núcleos dos blocos, ou células, da matriz tridimensional. Dessa forma, em cada célula 
há um ponto em seu núcleo chamado de “nó” central. Esses nós permitem o 
desenvolvimento das formulações matemáticas, de modo que as cargas hidráulicas das 
células são calculadas nos mesmos (figura C.2).   
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Figura C.2 – Malha multicelular com os “nós” posicionados nos 
núcleos dos blocos (adaptado de McDonald e Harbaugh, 1988).  

 
 
O modelo tem uma estrutura modular que facilita a entrada de dados e permite sua 
aplicação para os mais diversos problemas. Dessa forma, o modelo MODFLOW é subdivido 
em um programa central e uma série de sub-rotinas, chamadas de módulos, que podem ser 
agrupadas em “pacotes” voltados para a simulação de condições específicas do sistema 
hidrológico considerado. 
 
A versão 2.6 do MODFLOW inclui os seguintes “pacotes”: 
 

• BAS1 – Pacote básico 
• BCF3 -- Pacote de fluxo com nós centrais - Versão 3  
• RIV1 – Pacote de rios 
• DRN1 – Pacote de drenagem 
• WEL1 – Pacote de poços 
• GHB1 -- Pacote de cargas limites gerais 
• RCH1 – Pacote de recarga 
• EVT1 – Pacote de evapotranspiração 
• SIP1 -- Pacote de procedimentos fortemente implícitos 
• SOR1 -- Pacote de sucessivas super-relaxações de fatias 
• UTL1 – Pacote de utilidades 
• PCG2 -- Pacote de gradientes conjugados pré-condicionados - Versão 2  
• STR1 – Pacote de canais 
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• TLK1 – Pacote de percolação transiente  
• DE45 -- Direct solver 
• RES1 – Pacote de reservatórios 

 
 
O MODFLOW permite a simulação de fluxo permanente ou transiente, considerando sua 
interação com dados de recarga, evapotranspiração, drenagem, captação ou injeção em 
poços e alimentação ou infiltração de calhas de drenagem de rios.  
 
Os dados de entrada exigidos para rodar o programa incluem algumas condições iniciais de 
simulação, além das propriedades hidráulicas e condições de aporte ou retirada de água 
para cada célula da grade tridimensional de diferenças finitas. 
 
Nos métodos de solução disponíveis no modelo, são computados os balanços hídricos para 
cada período de tempo, levando em consideração os volumes acumulados de entradas, 
armazenamento e saídas em todo o sistema. 
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D - COMPARAÇÃO DOS DADOS PIEZOMÉTRICOS MÉDIOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura D.1 – Comparação dos dados piezométricos médios registrados em campo com os 
valores obtidos com a modelagem matemática.                    
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E - MODELO MODPATH  
 

O modelo MODPATH (Particle-tracking Postprocessor Model for MODFLOW) constitui-se 
em um programa de pós-processamento que foi desenvolvido para simular as trajetórias de 
fluxo tridimensional, utilizando como dados de entrada os resultados de aplicações do 
modelo MODFLOW (Guiguer e Franz, 1997; Pollock, 1994).  
 
Esse programa computacional utiliza uma metodologia semi-analítica para a definição das 
trajetórias de partículas, a qual permite o estabelecimento matemático das condições de 
fluxo para cada célula da grade de diferenças finitas, com base no seu balanço de massa 
(figura E.1). Dessa forma, as trajetórias de partículas são calculadas de uma célula para 
outra adjacente, até que seja atingida uma célula do tipo sumidouro, ou um limite da matriz 
modelada, ou seja satisfeito algum critério pré-estabelecido. 
 
 

                 
Figura E.1 – Célula elementar e suas respectivas parcelas de 
entradas e saídas em todas as seis faces (Pollock, 1994).  

 
A estrutura de funcionamento do MODPATH pode ser subdividida em duas partes: (i) o 
modpath, propriamente dito, que calcula as trajetórias de partículas e tempos de percurso; e 
(ii) o modpath-plot, que considera os dados numéricos da aplicação do modpath para 
apresentar os resultados das trajetórias de fluxo em uma diversidade de formatos gráficos.  
 
De forma complementar ao modelo MODFLOW, o MODPATH também permite a simulação 
para o fluxo permanente ou transiente. 
 
Esse modelo tem se mostrado uma ferramenta bastante útil para a visualização, bem como 
para o entendimento de padrões de fluxo em problemas simulados com o MODFLOW. 
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F - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA

Tabela F.1 - Resultados das análises de qualidade da água - período de amostragem: 11 a 13 de setembro de 2001

E N DQO Amônia Nitrato Cloreto Cond. Elétrica Fe Total pH Colif. Total Colif. Fecal
(m) (m) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm) (mg/L) (un.) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

178949 8254064 1125,11 A 1 13/set/01 10,55 1114,56 34 68,00 12,8 550,0 7,00
180049 8254208 1097,00 P 1  
180133 8254068 1096,97 P 2  
180267 8254048 1096,62 P 3  
179942 8254032 1101,05 P 5  
179858 8254001 1102,87 P 6  
178803 8255094 1130,55 P 7  
179589 8254243 1108,62 P 8  
177826 8256038 1126,64 P 9  
180013 8253803 1104,08 P 11  
179829 8254264 1105,01 P 12  
180268 8254603 1093,75 P 13  
177954 8253421 1100,61 Ch 10  
177902 8253692 1101,90 Ch 13 11/set/01 2,50 1099,40 0 0,01 0,5 32,0 0,060 4,90
177726 8254822 1110,48 Ch 24 11/set/01 0,70 1109,78 0 0,06 0,2 35,0 2,650 5,50
177944 8255635 1123,33 Ch 32 11/set/01 2,60 1120,73 0 0,08 0,3 45,0 0,600 5,50
179360 8253764 1112,20 Ch 58 13/set/01 9,40 1102,80 0 0,00 1,3 26,0 5,41
178104 8254140 1116,03 Ch 61 11/set/01 9,00 1107,03 0 0,17 0,0 28,0 0,262 4,95
179804 8253668 1105,97 Ch 225t  
178920 8253344 1117,67 Ch 2200 13/set/01 13,65 1104,02 0 0,12 0,1 4,0 4,76
179154 8253385 1115,59 Ch 2219 13/set/01 11,20 1104,39 1 0,10 0,6 23,0 5,96
178314 8253545 1116,90 Ch 2638 11/set/01 14,20 1102,70 0 0,01 0,0 7,0 0,000 4,60
179588 8253889 1109,30 Ch 2886 13/set/01 7,95 1101,35 0 0,02 0,0 4,0 4,95
178302 8253751 1118,51 Ch 3016 11/set/01 15,00 1103,51 0 0,16 0,2 34,0 1,622 5,00
179638 8253181 1109,88 G 25  
180187 8253392 1109,08 Ch SN  
177601 8254869 1112,50 Mina 24  
177687 8254809 1110,00 Cab Valo 1  
177809 8253385 1093,18 Cab Valo 2  
180157 8254177 1090,00 Acamp 1  

ParâmetrosProf. Nível 
Piez.

Coordenadas UTM Cota 
Alt.

Ponto de 
Coleta

Data
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Tabela F.2 - Resultados das análises de qualidade da água - período de amostragem: 9 a 18 de outubro de 2001

E N DQO Amônia Nitrato Cloreto Cond. Elétrica Fe Total pH Colif. Total Colif. Fecal
(m) (m) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm) (mg/L) (un.) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

178949 8254064 1125,11 A 1 18/out/01 10,90 1114,21 40 80,00 7,4 741,0 2,511 7,34 >2419 0
180049 8254208 1097,00 P 1 16/out/01 2,20 1094,80 4 0,00 0,0 6,1 5,10 0 0
180133 8254068 1096,97 P 2 17/out/01 1,70 1095,27 3 0,13 0,5 9,4 5,48
180267 8254048 1096,62 P 3 17/out/01 3,35 1093,27 7 0,01 0,1 5,7 5,65
179942 8254032 1101,05 P 5 17/out/01 3,35 1097,70 7 0,00 0,2 11,5 5,37
179858 8254001 1102,87 P 6 17/out/01 4,20 1098,67 19 0,03 0,3 16,5 5,99
178803 8255094 1130,55 P 7 16/out/01  4 0,00 1,0 27,5 5,50
179589 8254243 1108,62 P 8 16/out/01 8,35 1100,27 4 0,10 0,9 31,1 6,40
177826 8256038 1126,64 P 9 16/out/01 4,90 1121,74 6 0,01 1,0 10,2 5,79
180013 8253803 1104,08 P 11  
179829 8254264 1105,01 P 12  
180268 8254603 1093,75 P 13  
177954 8253421 1100,61 Ch 10  
177902 8253692 1101,90 Ch 13 09/out/01 2,00 1099,90 0 0,01 0,5 41,7 0,000 5,15 >2419 387
177726 8254822 1110,48 Ch 24 09/out/01 0,50 1109,98 2 0,05 0,2 17,0 0,000 5,48 629 0
177944 8255635 1123,33 Ch 32 09/out/01 2,40 1120,93 0 0,02 0,3 16,3 0,000 5,57 >2419 816
179360 8253764 1112,20 Ch 58 10/out/01 10,00 1102,20 0 0,01 1,9 31,7 0,000 5,07 222 26
178104 8254140 1116,03 Ch 61 09/out/01 9,10 1106,93 1 0,06 0,0 14,0 0,013 4,79 1203 99
179804 8253668 1105,97 Ch 225t  
178920 8253344 1117,67 Ch 2200 10/out/01 14,00 1103,67 6 0,57 0,3 10,2 0,751 4,55 249 9
179154 8253385 1115,59 Ch 2219 10/out/01 11,30 1104,29 1 0,42 0,3 20,0 2,540 4,81 2419 9
178314 8253545 1116,90 Ch 2638 09/out/01 14,10 1102,80 1 0,00 0,0 7,3 0,000 4,67 648 1
179588 8253889 1109,30 Ch 2886 10/out/01 8,30 1101,00 0 0,03 0,1 6,5 0,000 5,30 1553 2
178302 8253751 1118,51 Ch 3016 09/out/01 15,20 1103,31 3 0,25 0,8 11,9 3,011 4,62 >2419 1299
179638 8253181 1109,88 G 25  
180187 8253392 1109,08 Ch SN  
177601 8254869 1112,50 Mina 24  
177687 8254809 1110,00 Cab Valo 1  
177809 8253385 1093,18 Cab Valo 2  
180157 8254177 1090,00 Acamp 1  

ParâmetrosProf. Nível 
Piez.

Coordenadas UTM Cota 
Alt.

Ponto de 
Coleta Data
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Tabela F.3 - Resultados das análises de qualidade da água - período de amostragem: 23 de outubro a 6 de novembro de 2001

E N DQO Amônia Nitrato Cloreto Cond. Elétrica Fe Total pH Colif. Total Colif. Fecal
(m) (m) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm) (mg/L) (un.) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

178949 8254064 1125,11 A 1 01/nov/01 11,00 1114,11 35 78,00 8,0 730,0 3,269 7,15 128 0
180049 8254208 1097,00 P 1 06/nov/01 2,40 1094,60 0 0,00 0,2 0,0 4,0 0,000 4,90
180133 8254068 1096,97 P 2 05/nov/01 1,65 1095,32 3 0,00 0,1 0,0 15,5 0,000 5,41 8 0
180267 8254048 1096,62 P 3 05/nov/01 3,40 1093,22 0 0,00 0,1 0,0 8,5 0,000 5,11
179942 8254032 1101,05 P 5 05/nov/01 3,50 1097,55 4 0,01 0,1 0,0 10,7 0,000 4,77
179858 8254001 1102,87 P 6 05/nov/01  6 0,08 0,1 0,6 12,1 0,281 4,81
178803 8255094 1130,55 P 7 06/nov/01  0 0,00 0,1 0,1 9,7 0,004 5,96
179589 8254243 1108,62 P 8 06/nov/01 8,60 1100,02 1 0,01 0,3 0,2 8,6 0,042 5,83
177826 8256038 1126,64 P 9 06/nov/01 5,20 1121,44 3 0,05 0,3 0,2 11,9 0,208 6,75
180013 8253803 1104,08 P 11  
179829 8254264 1105,01 P 12  
180268 8254603 1093,75 P 13  
177954 8253421 1100,61 Ch 10  
177902 8253692 1101,90 Ch 13 24/out/01 1,70 1100,20 0 0,00 0,4 43,2 0,000 5,32 >2419 214
177726 8254822 1110,48 Ch 24 24/out/01 0,25 1110,23 0 0,00 0,1 14,2 0,000 5,36 1986 2
177944 8255635 1123,33 Ch 32 24/out/01 2,40 1120,93 0 0,00 0,1 13,6 5,15 >2419 31
179360 8253764 1112,20 Ch 58 23/out/01 10,10 1102,10 0 0,00 1,2 32,8 0,000 5,53 >2419 >2419
178104 8254140 1116,03 Ch 61 24/out/01 8,80 1107,23 1 0,00 0,0 12,9 0,000 5,10 1986 38
179804 8253668 1105,97 Ch 225t  
178920 8253344 1117,67 Ch 2200 23/out/01  1 0,35 0,3 10,2 0,725 4,89 1203 32
179154 8253385 1115,59 Ch 2219 23/out/01  0 0,24 0,6 12,8 2,026 5,30 >2419 0
178314 8253545 1116,90 Ch 2638 24/out/01 14,80 1102,10 0 0,00 0,0 7,6 0,000 4,56 517 3
179588 8253889 1109,30 Ch 2886 23/out/01  0 0,01 1,0 9,5 0,096 4,95 >2419 7
178302 8253751 1118,51 Ch 3016 24/out/01 15,30 1103,21 0 0,25 0,3 14,4 0,873 4,76 >2419 81
179638 8253181 1109,88 G 25  
180187 8253392 1109,08 Ch SN  
177601 8254869 1112,50 Mina 24  
177687 8254809 1110,00 Cab Valo 1  
177809 8253385 1093,18 Cab Valo 2  
180157 8254177 1090,00 Acamp 1  

ParâmetrosProf. Nível 
Piez.

Coordenadas UTM
Cota Alt.

Ponto de 
Coleta Data
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Tabela F.4 - Resultados das análises de qualidade da água - período de amostragem: 20 a 29 de novembro de 2001

E N DQO Amônia Nitrato Cloreto Cond. Elétrica Fe Total pH Colif. Total Colif. Fecal
(m) (m) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm) (mg/L) (un.) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

178949 8254064 1125,11 A 1 22/nov/01 11,60 1113,51 30 57,00 0,4 4,0 727,0 2,233 7,25
180049 8254208 1097,00 P 1 29/nov/01 2,40 1094,60 0 0,00 0,0 0,0 8,6 5,80
180133 8254068 1096,97 P 2 29/nov/01 1,55 1095,42 0 0,00 0,0 0,0 8,9 5,52
180267 8254048 1096,62 P 3 29/nov/01 3,00 1093,62 1 0,00 0,0 0,0 8,7 5,70
179942 8254032 1101,05 P 5 28/nov/01 3,45 1097,60 0 0,00 0,5 0,5 23,0 6,60
179858 8254001 1102,87 P 6 28/nov/01 4,20 1098,67 1 0,03 0,1 0,0 31,5 6,48
178803 8255094 1130,55 P 7 27/nov/01 15,10 1115,45 0 0,01 0,0 0,5 10,8 5,60
179589 8254243 1108,62 P 8 27/nov/01 8,70 1099,92 2 0,10 0,2 0,4 12,4 6,20
177826 8256038 1126,64 P 9 27/nov/01 5,20 1121,44 3 0,05 0,1 0,0 10,9 6,30
180013 8253803 1104,08 P 11 28/nov/01 4,90 1099,18 5 0,00 0,0 0,6 24,9 7,06
179829 8254264 1105,01 P 12 27/nov/01 7,70 1097,31 2 0,08 0,0 0,1 21,0 6,37
180268 8254603 1093,75 P 13 28/nov/01 6,65 1087,10 1 0,01 0,0 0,0 15,4 5,86
177954 8253421 1100,61 Ch 10 20/nov/01  0 0,00 0,0 0,0 14,3 0,000 5,60
177902 8253692 1101,90 Ch 13 20/nov/01 1,65 1100,25 0 0,00 3,6 0,7 45,0 0,000 5,34
177726 8254822 1110,48 Ch 24 20/nov/01 0,35 1110,13 2 0,04 0,1 0,5 15,3 0,000 5,42
177944 8255635 1123,33 Ch 32 20/nov/01 3,40 1119,93 1 0,00 0,3 0,4 14,8 0,000 5,09
179360 8253764 1112,20 Ch 58 21/nov/01 10,00 1102,20 2 0,00 1,5 2,0 34,5 0,038 5,40
178104 8254140 1116,03 Ch 61 21/nov/01 9,00 1107,03 2 0,02 0,0 0,2 12,8 0,156 4,93
179804 8253668 1105,97 Ch 225t 22/nov/01 4,90 1101,07 0 0,00 0,0 9,2 99,0 0,317 6,00
178920 8253344 1117,67 Ch 2200 21/nov/01 14,30 1103,37 3 0,60 0,7 1,3 19,9 0,611 5,58
179154 8253385 1115,59 Ch 2219 21/nov/01 12,30 1103,29 0 0,08 0,2 0,0 11,6 2,478 5,26
178314 8253545 1116,90 Ch 2638 21/nov/01 14,70 1102,20 1 0,00 0,1 0,0 7,5 0,176 4,51
179588 8253889 1109,30 Ch 2886 22/nov/01 8,70 1100,60 0 0,07 0,2 0,3 9,0 0,121 5,32
178302 8253751 1118,51 Ch 3016 21/nov/01 15,40 1103,11 4 0,14 0,1 2,1 20,4 1,383 4,99
179638 8253181 1109,88 G 25  
180187 8253392 1109,08 Ch SN  
177601 8254869 1112,50 Mina 24 22/nov/01 sup. 1112,50 0 0,00 0,1 0,0 5,2 0,012 5,00
177687 8254809 1110,00 Cab Valo 1 22/nov/01 sup. 1110,00 2 0,01 0,0 0,2 3,8 0,680 5,50
177809 8253385 1093,18 Cab Valo 2 22/nov/01 sup. 1093,18 3 0,06 0,1 0,5 5,0 0,167 5,71
180157 8254177 1090,00 Acamp 1 29/nov/01 sup. 1090,00 1 0,01 0,0 0,1 9,1 6,14

ParâmetrosProf. Nível 
Piez.

Coordenadas UTM Cota 
Alt.

Ponto de 
Coleta Data
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Tabela F.5 - Resultados das análises de qualidade da água - período de amostragem: 14 a 20 de dezembro de 2001

E N DQO Amônia Nitrato Cloreto Cond. Elétrica Fe Total pH Colif. Total Colif. Fecal
(m) (m) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm) (mg/L) (un.) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

178949 8254064 1125,11 A 1 17/dez/01 11,50 1113,61 31 82,50 0,3 4,9 731,0 7,13
180049 8254208 1097,00 P 1  
180133 8254068 1096,97 P 2  
180267 8254048 1096,62 P 3 19/dez/01 2,65 1093,97 2 0,00 0,0 0,2 7,3 5,38
179942 8254032 1101,05 P 5 19/dez/01 2,90 1098,15 2 0,00 0,0 0,2 15,2 5,59
179858 8254001 1102,87 P 6 19/dez/01 3,70 1099,17 3 0,02 0,1 0,1 18,3 6,05
178803 8255094 1130,55 P 7 20/dez/01 15,12 1115,43 1 0,00 0,0 0,2 11,2 6,50
179589 8254243 1108,62 P 8 20/dez/01 8,75 1099,87 1 0,00 0,0 0,1 15,6 5,80
177826 8256038 1126,64 P 9 20/dez/01 4,75 1121,89 0 0,00 0,0 0,0 7,1 5,97
180013 8253803 1104,08 P 11 20/dez/01 4,25 1099,83 0 0,00 0,0 0,0 8,1 5,76
179829 8254264 1105,01 P 12 19/dez/01 7,80 1097,21 9 0,01 0,0 0,1 22,0 5,95
180268 8254603 1093,75 P 13 19/dez/01 6,40 1087,35 2 0,01 0,0 0,0 10,0 5,31
177954 8253421 1100,61 Ch 10 17/dez/01 0,75 1099,86 0 0,03 0,0 0,3 16,8 5,98
177902 8253692 1101,90 Ch 13 17/dez/01 1,40 1100,50 1 0,00 3,7 0,8 48,6 5,66
177726 8254822 1110,48 Ch 24  
177944 8255635 1123,33 Ch 32  
179360 8253764 1112,20 Ch 58 14/dez/01 10,05 1102,15 1 1,6 1,7 34,3 5,62
178104 8254140 1116,03 Ch 61  
179804 8253668 1105,97 Ch 225t 14/dez/01 4,50 1101,47 1 0,0 11,9 91,7 5,90
178920 8253344 1117,67 Ch 2200  
179154 8253385 1115,59 Ch 2219  
178314 8253545 1116,90 Ch 2638 17/dez/01 14,70 1102,20 1 0,01 0,0 0,1 7,4 4,89
179588 8253889 1109,30 Ch 2886  
178302 8253751 1118,51 Ch 3016 17/dez/01 15,50 1103,01 0 0,16 0,1 0,6 12,4 5,14
179638 8253181 1109,88 G 25 14/dez/01 6,05 1103,83 0 0,0 0,1 6,4 5,13
180187 8253392 1109,08 Ch SN 14/dez/01 7,40 1101,68 0 0,1 0,6 4,8 4,99
177601 8254869 1112,50 Mina 24  
177687 8254809 1110,00 Cab Valo 1  
177809 8253385 1093,18 Cab Valo 2  
180157 8254177 1090,00 Acamp 1  

ParâmetrosProf. Nível 
Piez.

Coordenadas UTM Cota 
Alt.

Ponto de 
Coleta Data
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Tabela F.6 - Resultados das análises de qualidade da água - período de amostragem: 3 a 12 de janeiro de 2002

E N DQO Amônia Nitrato Cloreto Cond. Elétrica Fe Total pH Colif. Total Colif. Fecal
(m) (m) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm) (mg/L) (un.) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

178949 8254064 1125,11 A 1 04/jan/02 11,25 1113,86 31 81,50 0,3 5,1 745,0 7,23
180049 8254208 1097,00 P 1 12/jan/02 2,05 1094,95 3 0,00 0,1 8,1 5,98
180133 8254068 1096,97 P 2 12/jan/02 1,20 1095,77 0 0,00 0,0 6,2 5,75
180267 8254048 1096,62 P 3 12/jan/02 2,45 1094,17 1 0,00 0,0 8,5 5,46
179942 8254032 1101,05 P 5 12/jan/02 2,65 1098,40 2 0,04 0,0 0,1 16,7 5,64
179858 8254001 1102,87 P 6 12/jan/02 3,40 1099,47 14 0,12 0,1 0,4 47,4 6,16
178803 8255094 1130,55 P 7  
179589 8254243 1108,62 P 8 12/jan/02 8,75 1099,87 4 0,15 0,1 0,2 25,4 5,85
177826 8256038 1126,64 P 9 12/jan/02 4,35 1122,29 3 0,03 0,1 9,3 5,90
180013 8253803 1104,08 P 11 12/jan/02 3,95 1100,13 5 0,11 0,0 0,2 11,8 5,80
179829 8254264 1105,01 P 12 12/jan/02 7,55 1097,46 6 0,18 0,0 0,2 15,6 5,58
180268 8254603 1093,75 P 13 12/jan/02 5,85 1087,90 2 0,09 0,2 11,4 5,15
177954 8253421 1100,61 Ch 10 03/jan/02 0,70 1099,91 0 0,00 0,0 0,0 22,1 6,12
177902 8253692 1101,90 Ch 13 03/jan/02 1,45 1100,45 0 0,00 6,2 1,1 71,5 5,68
177726 8254822 1110,48 Ch 24 03/jan/02 0,35 1110,13 0 0,06 0,2 0,4 10,1 5,39
177944 8255635 1123,33 Ch 32 03/jan/02 2,60 1120,73 0 0,00 0,3 0,2 17,4 5,55
179360 8253764 1112,20 Ch 58 05/jan/02 10,10 1102,10 0 0,00 1,3 1,8 34,3 5,61
178104 8254140 1116,03 Ch 61 03/jan/02 8,20 1107,83 1 0,02 0,0 0,0 12,8 5,12
179804 8253668 1105,97 Ch 225t 05/jan/02 4,30 1101,67 0 0,00 0,0 8,5 68,2 6,02
178920 8253344 1117,67 Ch 2200 04/jan/02 14,90 1102,77 1 0,24 0,7 0,8 17,4 5,68
179154 8253385 1115,59 Ch 2219 04/jan/02 11,80 1103,79 0 0,13 0,0 0,3 7,2 4,93
178314 8253545 1116,90 Ch 2638 04/jan/02 14,70 1102,20 1 0,00 0,0 0,0 7,5 4,73
179588 8253889 1109,30 Ch 2886 05/jan/02 8,40 1100,90 0 0,03 0,0 0,1 6,5 5,12
178302 8253751 1118,51 Ch 3016 04/jan/02 15,20 1103,31 2 0,28 0,2 0,9 25,0 5,40
179638 8253181 1109,88 G 25 05/jan/02 5,90 1103,98 0 0,01 0,0 0,1 4,1 5,11
180187 8253392 1109,08 Ch SN 05/jan/02 6,90 1102,18 1 0,02 0,0 0,1 4,3 5,02
177601 8254869 1112,50 Mina 24  
177687 8254809 1110,00 Cab Valo 1 03/jan/02 sup. 1110,00 4 0,01 0,0 0,0 3,1 5,45
177809 8253385 1093,18 Cab Valo 2 03/jan/02 sup. 1093,18 6 0,16 0,1 0,3 4,5 5,68
180157 8254177 1090,00 Acamp 1 12/jan/02 sup. 1090,00 3 0,09 0,3 12,9 6,16

ParâmetrosProf. Nível 
Piez.

Coordenadas UTM Ponto de 
Coleta Data

Cota 
Alt.
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Tabela F.7 - Resultados das análises de qualidade da água - período de amostragem: 9 a 17 de março de 2002

E N DQO Amônia Nitrato Cloreto Cond. Elétrica Fe Total pH Colif. Total Colif. Fecal
(m) (m) (m) (m) (m) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µS/cm) (mg/L) (un.) (NMP/100mL) (NMP/100mL)

178949 8254064 1125,11 A 1 09/mar/02 9,10 1116,01 33 71,00 0,0 5,3 718,0 7,08
180049 8254208 1097,00 P 1 16/mar/02 1,93 1095,07 0 0,01 0,0 0,1 4,1 5,51
180133 8254068 1096,97 P 2 16/mar/02 1,07 1095,90 10 0,00 0,0 0,0 7,5 5,77
180267 8254048 1096,62 P 3 16/mar/02 2,45 1094,17 3 0,02 0,0 0,0 4,3 5,66
179942 8254032 1101,05 P 5 17/mar/02 2,40 1098,65 3 0,00 0,6 0,1 14,1 5,90
179858 8254001 1102,87 P 6 17/mar/02 2,90 1099,97 5 0,01 0,2 0,0 23,4 6,38
178803 8255094 1130,55 P 7 16/mar/02 15,05 1115,50 0 0,02 0,0 0,0 9,8 5,90
179589 8254243 1108,62 P 8 17/mar/02 7,10 1101,52 0 0,00 0,2 0,0 7,8 5,40
177826 8256038 1126,64 P 9 16/mar/02 2,90 1123,74 1 0,01 0,0 0,1 3,3 5,70
180013 8253803 1104,08 P 11 16/mar/02 3,40 1100,68 7 0,00 0,0 0,0 5,2 5,85
179829 8254264 1105,01 P 12 16/mar/02 6,40 1098,61 0 0,00 0,0 0,0 6,6 5,63
180268 8254603 1093,75 P 13 17/mar/02 5,30 1088,45 0 0,00 0,1 0,0 7,2 5,11
177954 8253421 1100,61 Ch 10 09/mar/02 0,60 1100,01 1 0,00 0,1 0,0 15,7 6,19
177902 8253692 1101,90 Ch 13 09/mar/02 1,55 1100,35 1 0,00 4,8 1,2 65,5 5,63
177726 8254822 1110,48 Ch 24 09/mar/02 0,35 1110,13 1 0,02 0,6 0,2 15,2 6,00
177944 8255635 1123,33 Ch 32 09/mar/02 2,00 1121,33 2 0,01 0,7 0,4 12,1 5,43
179360 8253764 1112,20 Ch 58 17/mar/02 8,05 1104,15 0 0,01 0,0 1,5 31,9 5,56
178104 8254140 1116,03 Ch 61 09/mar/02 6,90 1109,13 2 0,00 0,1 0,1 11,5 5,22
179804 8253668 1105,97 Ch 225t 17/mar/02 3,30 1102,67 0 0,00 1,6 5,2 65,2 5,88
178920 8253344 1117,67 Ch 2200 09/mar/02 12,10 1105,57 1 0,16 0,6 0,5 15,0 5,62
179154 8253385 1115,59 Ch 2219 09/mar/02 10,00 1105,59 1 0,06 0,1 0,3 7,4 5,30
178314 8253545 1116,90 Ch 2638 09/mar/02 13,40 1103,50 1 0,00 0,1 0,1 7,6 4,85
179588 8253889 1109,30 Ch 2886 17/mar/02 6,75 1102,55 0 0,01 0,3 0,3 9,4 5,07
178302 8253751 1118,51 Ch 3016 09/mar/02 14,10 1104,41 5 0,34 0,2 0,8 90,8 6,13
179638 8253181 1109,88 G 25 17/mar/02 4,30 1105,58 0 0,00 0,2 0,4 6,5 5,33
180187 8253392 1109,08 Ch SN 17/mar/02 5,35 1103,73 0 0,01 0,1 0,0 3,8 5,15
177601 8254869 1112,50 Mina 24  
177687 8254809 1110,00 Cab Valo 1  
177809 8253385 1093,18 Cab Valo 2  
180157 8254177 1090,00 Acamp 1  

Prof. Nível 
Piez.

ParâmetrosCoordenadas UTM Cota 
Alt.

Ponto de 
Coleta Data


