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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
O documento ora apresentado representa o cumprimento do Contrato de Prestação de 

Serviço no 007/2005, celebrado entre a Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços 

Públicos – SEMULSP da Prefeitura Municipal de Manaus e a Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais – CPRM, em 25 de julho de 2005, para diagnóstico e avaliação da 

contaminação dos recursos hídricos na área do entorno do Aterro Sanitário de Manaus. 

 

Este relatório final, elaborado a partir de minuciosos estudos de campo, laboratório e 

gabinete, fornece amplos subsídios técnicos aos gestores responsáveis para discutir a 

criação de um Plano de Recuperação Ambiental da área afetada. Nesse sentido, com a 

conclusão deste trabalho, a CPRM espera ter cumprido mais uma vez seu papel social, 

colocando as ciências geológicas a serviço do bem-estar das comunidades. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O conhecimento detalhado sobre os danos que podem ser provocados nos 
recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, por depósitos de lixo (lixões) e aterros 
sanitários é fundamental para o planejamento das medidas preventivas e corretivas a 
serem adotadas pelos gestores responsáveis.  

A decomposição dos resíduos sólidos dispostos em lixões ou aterros dá-se em 
duas fases: aeróbia e anaeróbia. A primeira transcorre logo após o recobrimento do lixo, 
sendo realizada pelas bactérias aeróbias que utilizam o oxigênio presente entre os 
resíduos. Quando todo oxigênio é consumido inicia-se a fase anaeróbia, onde atuam 
organismos anaeróbios que hidrolisam e fermentam celulose e outros resíduos 
orgânicos. Esta fase normalmente demora vários anos para estar completa.  

Segundo Silva (2002) um aterro sanitário funciona como um grande reator 
biológico, dentro do qual se desenvolvem processos de conversão anaeróbia, 
caracterizados por várias reações seqüenciais. Cada conjunto de reações ocorre pela 
atuação de uma população bacteriana específica, distinguindo-se quatro etapas 
diferentes, de acordo com a idade do lixo depositado: hidrólise, acidogênese, 
acetogênese e metanogênese, esta última propiciando condições para redução do 
oxigênio a níveis muito baixos. 

 A decomposição/degradação dos resíduos orgânicos presentes nos lixões e 
aterros sanitários produz um líquido de cor escura, turvo e fétido, denominado chorume, 
que contém elevados teores de compostos orgânicos e inorgânicos nas formas dissolvida 
e coloidal. O chorume é originário, basicamente, de três fontes (Serafim et al, 2003): 

- da umidade natural do lixo, aumentada no período chuvoso; 

- da água de constituição da matéria orgânica, que escorre durante sua decomposição, e 

- das bactérias existentes no lixo, que expelem enzimas, as quais dissolvem a matéria 
orgânica, para que esta possa ser assimilada pelas bactérias decompositoras. 

 A composição físico-química do chorume é complexa e muito variável, 
dependendo de vários fatores como: tipo de resíduos depositado, tempo de disposição 
do lixo, forma de operação do aterro, pluviosidade, condições geológicas locais, etc. 
Chorume de aterro novo, por exemplo, nas etapas de hidrólise e acidogênese, é 
caracterizado por pH ácido, alto valor de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 
diversos compostos potencialmente tóxicos. De modo geral, as espécies iônicas 
inorgâncias mais abundantes em chorumes são: cálcio, magnésio, potássio, sódio, ferro, 
amônio, cloretos, bicarbonatos e sulfatos, com teores variados de metais pesados, cuja 
concentração depende fortemente da etapa na qual se encontra o aterro. 

 A Tabela 1 apresenta os íons que podem ser encontrados nos chorumes e suas 
origens mais prováveis. 
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2. O ATERRO SANITÁRIO DE MANAUS 

 O único complexo de destino final dos resíduos sólidos da cidade de Manaus 
situa-se no km 19 da rodovia estadual AM-010 (Manaus – Itacoatiara) e recebe 
indiscriminadamente todo tipo de lixo produzido na zona urbana: doméstico, comercial, 
industrial, hospitalar, entulho de construção, restos de poda de árvores, etc., material 
que perfaz uma média diária de cerca de 2.800 toneladas.  

 Somente os restos de poda são segregados e direcionados para pilhas de 
compostagem. Todo lixo restante é disposto em camadas, intercaladas com solo argiloso 
retirado das imediações, sendo o depósito classificado como aterro controlado (Figura 1). 
Esta cobertura diária, todavia, é realizada de forma aleatória, não resolvendo os problemas 
de poluição gerados pelo aterro, uma vez que os mecanismos de formação de líquidos 
(chorume) e gases não são levados em consideração (Barroncas, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista norte do Aterro Sanitário de Manaus. Em primeiro plano, 
na borda do aterro, tanques onde eram despejados, até o ano de 2001, os 
resíduos orgânicos provenientes dos serviços de limpeza de fossa. 

 Santos (2001), fazendo um histórico da vida do Aterro Sanitário de Manaus 
(ASM), afirma que o mesmo foi implantado, inicialmente como lixeira a céu-aberto, no 
final da década de 80. Segundo esse autor, desde sua implantação, o ASM passou por 
períodos distintos, condicionados à maior ou menor preocupação, dos governantes 
municipais que se sucederam, com cuidados ambientais. Fazendo um levantamento, em 
2001, dos problemas existentes na operação do ASM, o autor diagnosticou os 
principais, a maioria dos quais persiste até hoje: 

- ausência de Estudo de Impacto Ambiental relativo às atividades efetuadas no local; 

- ausência de camadas impermeabilizantes, bem como de drenos horizontais (para 
captação do chorume), de drenos verticais (captação de gases) e de drenos superficiais 
(captação de águas pluviais); 
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- intensa presença de urubus, forte indicador de aterro mal operado; 

- despejo de material proveniente de serviços de limpeza de fossa em via de acesso 
interno da área (atualmente isso não ocorre); 

- ausência do tratamento do chorume, comprometendo curso d’água adjacente e 

- proximidade do aterro com propriedades produtivas ou de lazer, provocando 
desconforto aos proprietários. 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

O Aterro Sanitário de Manaus (ASM) está em operação há quase 20 anos, tempo 
inicialmente previsto para sua vida útil quando de sua concepção. Nesse período, muito 
pouco se fez em termos de monitoramento ambiental das águas, superficiais ou 
subterrâneas, da área de seu entorno. Ressalta-se que existem diversos núcleos 
habitacionais a jusante do ASM, abastecidos com água proveniente de poços tubulares e 
cacimbas, e até mesmo balneários muito freqüentados pela população urbana. Esses 
fatos, por si só, já justificam a execução de um diagnóstico químico/bacteriológico dos 
recursos hídricos do local, os quais estão sujeitos à contaminação provocada pelo 
chorume oriundo do ASM, que pode desencadear graves problemas de saúde pública. 

 O impacto do ASM sobre os recursos hídricos de seu entorno já foi alvo de duas 
dissertações de mestrado desenvolvidas no Centro de Ciências do Ambiente da 
Univesidade Federal do Amazonas (Barroncas, 1999 e Santos, 2001). Porém, esses 
estudos abordaram apenas a contaminação das águas superficiais e ambientes 
associados, como sedimentos de fundo e plantas aquáticas. Não foram feitas avaliações 
acerca da contaminação das águas subterrâneas, as quais são consumidas in natura pela 
população que habita as comunidades e os sítios e chácaras adjacentes ao ASM.  Desse 
modo, o trabalho ora apresentado vem suprir, entre outras coisas, a carência de 
informações a respeito da qualidade da água que é consumida por essa população. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 O Aterro Sanitário de Manaus (ASM) está localizado no km 19 da rodovia 
estadual AM-010, nos limites de expansão da zona urbana, e ocupa atualmente uma área 
aproximada de 40 hectares. Está inserido na bacia do igarapé Matrinxã, afluente do 
igarapé Acará, o qual une-se com o igarapé de Santa Etelvina para formar o igarapé da 
Bolívia. O ASM é limitado a leste e norte pelo vale do igarapé Matrinxã; a sul por um 
pequeno tributário deste mesmo igarapé, e a oeste pela rodovia AM-010. Uma pequena 
porção do terreno, mais próxima à rodovia, é drenada por um braço do igarapé Aracu, 
afluente do igarapé da Bolívia (Figura 2). 

 Preliminarmente foi definida, como área de estudo inicial, uma região em torno 
do ASM com cerca de 32 km2, envolvendo parte das bacias hidrográficas do igarapé da 
Bolívia e do Mariano, ambos afluentes do rio Tarumã-Açu, o qual deságua na margem 
esquerda do rio Negro. Essa área engloba, em sua porção sul, o bairro de Santa Etelvina 
e a comunidade União da Vitória, localidades densamente povoadas. O restante da 
região apresenta um povoamento mais esparso, com dezenas de sítios, granjas e 
chácaras, destacando-se apenas as comunidades Lagoa Azul, na margem direita do 
igarapé Acará; Ismael Aziz, no km 2 da rodovia BR-174; e 23 de setembro, no ramal 
dos Guaranás, a mais próxima do ASM. O objetivo da delimitação dessa área inicial foi 
investigar, numa escala mais ampla, o fluxo regional das águas subterrâneas e as 
principais características do aqüífero, de modo a se prever a extensão da contaminação 
para os locais mais povoados e para dois balneários existentes no igarapé do Acará: 
Balneário Dona Conceição e Balneário do Sivirino. 

 A evolução dos estudos hidrogeológicos e das águas superficiais, nessa área 
mais ampla, indicou que não haveria possibilidades de a contaminação proveniente do 
ASM se estender para a margem esquerda dos igarapés do Acará e da Bolívia, 
justamente onde se situam o bairro Santa Etelvina e a comunidade União da Vitória, ou 
para a região a norte (montante) do aterro. Uma vez constatado esse fato, foi definida 
uma área de detalhe, com cerca de 8 km2, potencialmente contaminada em superfície a 
leste, sul e sudoeste, onde se concentraram os trabalhos de campo. Para as investigações 
relativas à contaminação das águas subterrâneas, com base nos estudos preliminares 
essa área foi ainda mais reduzida, estendendo-se somente até o ramal do Janjão, cerca 
de 800 metros a sul da borda meridional do ASM (Figura 2). 

A área de detalhe envolve quase toda bacia hidrográfica do igarapé Matrinxã, 
que recebe, pela sua margem direita, a maior parte do chorume oriundo do ASM, e toda 
margem esquerda do igarapé Aracu, também afetado pelo lançamento de efluentes, via 
drenagem artificial subterrânea (bueiros) da rodovia AM-010, em um de seus tributários 
(Figuras 3 e 4).  
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Tabela 1: Íons presentes nos chorumes e suas principais fontes. 

Íons Principais Fontes 

Na+, K+, Ca+, Mg+ Resíduos orgânicos, entulhos de construção, casca de ovos 

NH4
+, NO3

-, HCO3
-, SO4

+2 Resíduos orgânicos 

Cu+2, Fe+2, Sn+2 Material eletrônico, latas, tampas de garrafa, sucatas 

Hg+2, Mn+2 Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas fluorescentes 

Ni+2 , Cd+2 , Pb+2 Baterias recarregáveis (celular, automóveis, etc) 

Al +3 Latas, utensílios domésticos, embalagens laminadas 

As+3 , Sb+3 , Cr+3 Embalagens de tintas, vernizes, solventes, pesticidas 

Cl-, Br-, Ag+ Tubos de PVC, negativos de filmes de raio-x 
      Fonte: Silva (2002). 

 Mesmo quando o aterro é bem localizado, bem operado, e é desativado no tempo 
correto, a geração de chorume não cessa e, de modo geral, quanto mais velho é o aterro, 
menos biodegradável é esse efluente. O espalhamento do chorume pelo solo e subsolo, 
sem o devido tratamento para diminuir sua toxicidade, provoca a contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas, promovendo, entre outras alterações, a redução do teor de 
oxigênio dissolvido, que pode prejudicar o desenvolvimento da fauna e flora aquática. 
Para acompanhar a evolução dessa contaminação faz-se necessário um freqüente 
monitoramento bioquímico dos recursos hídricos no entorno do aterro sanitário. 

 Ao penetrar em um aqüífero, o chorume é submetido a um processo de diluição, 
atenuando seus teores de contaminantes e formando uma pluma de poluição, cuja 
extensão é determinada pelas características hidraúlicas do aqüífero, pela idade do 
depósito de lixo, pela densidade do chorume e pelas irregularidades do substrato 
rochoso, porém a grande maioria das plumas tem uma cauda de dispersão inferior a 
1.000 metros (Barbosa & Otero, 1999).  

Diversos fatores podem influir no processo de diluição da pluma, como: 
composição da água subterrânea, estrutura geológica, gradiente hidráulico, 
permeabilidade do material percolado e as barreiras físico-químicas e biológicas, além 
das propriedades inerentes ao próprio chorume, como sua composição química, 
viscosidade e densidade. Todas essas características precisam ser levadas em 
consideração quando se pretende estudar a dispersão dos contaminantes. 

Por meio do estudo das características físico-químicas e biológicas das águas da 
área do entorno do Aterro Sanitário de Manaus, obtidas a partir de análises de amostras 
coletadas em igarapés e poços, aliado a levantamentos geofísicos e hidrogeológicos de 
detalhe, foi diagnosticada e avaliada a intensidade e a extensão da contaminação 
superficial e da pluma subterrânea provenientes do chorume. Com base nesse 
diagnóstico, foram definidos os riscos potenciais à saúde da população que se utiliza, 
para consumo ou lazer, dos recursos hídricos do local e propostas soluções para 
minimizar o problema.   
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Figura 3: Chorume que escorre do Aterro Sanitário em direção ao vale 
do igarapé Matrinxã. Local: borda sul do ASM (fundos do Haras RT). 

 

 

 

  

Figura 4: Bueiro sob a rodovia 
AM-010 conduzindo parte do 
chorume drenado do Aterro 
Sanitário para a cabeceira de um 
tributário do igarapé Aracu. 
Além da contaminação 
ambiental há a aceleração de 
processo erosivo nas encostas 
da margem da rodovia. 
Local: Sítio do Sr. Antônio 
Português, em frente à entrada 
principal do Aterro Sanitário.  

 

 

 

 

 

 

 



 9

Ainda na área de detalhe destaca-se a existência, na margem esquerda do igarapé 
Matrinxã, em frente à porção sudeste do ASM, das lagoas de decantação, ou tanques de 
dejeto, que servem como depósito final dos resíduos orgânicos recolhidos pelos 
caminhões limpa-fossa em toda Manaus. Essas lagoas representam um enorme potencial 
contaminante, o qual também foi motivo de investigação deste estudo (Figura 5). 

Com relação à geologia, a área de estudo está assentada sobre rochas 
sedimentares, de composição arenosa, por vezes com matriz caulínica, de idade 
cretácea, da Formação Alter do Chão, as quais, devido ao intenso grau de alteração 
intempérica, só afloram esparsamente. A decomposição dessas rochas deu origem 
predominantemente a espessos latossolos amarelos, argilosos a argilo-arenosos, e, 
secundariamente, a solos muito arenosos (areais), classificados como espodossolos, os 
quais ocorrem em diversos locais na região, com extensão máxima de 1 km2,  e que têm 
sido explorados como material para construção civil. Enquanto os latossolos, devido sua 
baixa permeabilidade, são utilizados como material de cobertura do lixo no ASM, os 
areais, por sua permeabilidade elevada, representam zonas de alta vulnerabilidade dos 
aqüíferos à contaminação e foram individualizados neste estudo (Figura 2).   

 

 
Figura 5: Lagoas de decantação onde são despejados os resíduos 
orgânicos recolhidos pelos caminhões limpa-fossa em Manaus. Ao 
fundo, vista do Aterro Sanitário. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Precedendo as atividades de coleta de dados primários no campo ocorreu uma 
breve etapa de reconhecimento da área de trabalho. Nesse sentido, foram realizadas 
incursões ao terreno do ASM e seus arredores, com o objetivo de se verificar in situ os 
aspectos relativos a: facilidades de acesso aos locais de coleta de dados (estradas e 
ramais); detalhes da distribuição da rede de drenagem superficial; localidades existentes 
(comunidades, vilas, chácaras, sítios, balneários, etc); sistemas de abastecimento de água 
para consumo humano; localização dos pontos de extravasamento de chorume e 
condições de operação do aterro, além da obtenção de pontos de controle para o 
georeferencimento da imagem de satélite utilizada. 

 As informações obtidas nesta campanha serviram de subsídios para a elaboração 
do mapa-base de campo, que representa o “pano de fundo” da Figura 2, elemento 
indispensável para o planejamento dos trabalhos posteriores. O procedimento 
metodológico adotado para a consecução deste estudo pode ser dividido em três etapas 
principais, como se segue. 

5.1 ETAPA DE CAMPO 

 Os trabalhos de campo iniciaram-se em novembro de 2005 e estenderam-se, com 
períodos de interrupção, até fevereiro de 2006. Constaram das seguintes atividades:  

a. cadastramento dos poços tubulares e cacimbas existentes no entorno do ASM. 
Foram cadastrados 123 pontos de água, com destaque para características como: 
coordenadas geográficas, nível estático, profundidade, cota altimétrica e parâmetros 
físico-químicos (Tabela 2). 

b. coleta de amostras de água e chorume para análises químicas e microbiológicas. 
A amostragem, executada em paralelo com a atividade anterior, concentrou-se na área 
de detalhe e o material coletado foi dividido em três categorias: 
- água superficial, com 25 amostras coletadas de igarapés (Figura 6); 
- água subterrânea, com 26 amostras coletadas em poços e cacimbas (Figura 7) e 
- chorume do ASM e efluente das lagoas de decantação dos resíduos despejados pelos 
caminhões limpa-fossa, com 6 amostras coletadas (Figuras 8 e 9). 
Cada amostra foi separada em 3 ou 4 alíquotas, para envio a diferentes laboratórios. As 
tabelas 3 e 4 relacionam todos os pontos amostrados, com sua denominação, local de 
coleta e coordenadas geográficas. No mapa correspondente ao Anexo I deste documento 
pode-se visualizar espacialmente a distribuição dos pontos de amostragem. 

c. medições de parâmetros físico-químicos das amostras coletadas.  
Em cada ponto de coleta foram medidos instantaneamente no campo, por meio de um kit 
de sensores digitais portáteis marca WTW, alguns parâmetros físico-químicos que 
caracterizam preliminarmente o material amostrado: pH, Condutividade Elétrica e 
Oxigênio Dissolvido, os quais dão bons indícios sobre eventuais contaminações 
químicas. Não foi possível medir o oxigênio dissolvido em todos os pontos, pois houve 
problemas com o aparelho utilizado. 

 



Ponto Profund. Cota Nível Es- Eleva- Amostra O. D. Cond.
D'água Latitude Longitude (m) (m) tático (m) ção (m) Química mg/L µS/cm
PD - 01 PT 9671784 167686 Francisco Loreira Tabatinga Aquários 4,8 5,1 17,5
PD - 02 P-ESC 9671782 167705 Francisco Loreira Tabatinga Aquários 2,7 2,1 5,7 1,5 20,8
PD - 03 PT 9671986 167380 Carlos Alberto Barreto Leite Balneário Douradinho 20 4,0 5,0 4,6 17,2
PD - 04 PT 9676316 167615 Francisco Cavalcante Ramal Bom Sossego 25 3,55 4,9 4,6 14,0
PD - 05 P-ESC 9676426 167748 Manoel Luiz Fernandes Ramal Bom Sossego 8,5 7,54 5,1 4,8 11,2
PD - 06 P-ESC 9675350 829994 Dutra BR - 174, KM - 5 1,3 0,1 4,9 3,4 15,2
PD - 07 PT 9675246 829672 Walter Caldas BR - 174, KM - 5 60 29 4,8 6,0 21,8
PD - 08 PT 9674978 829318 Pedro Maia da Costa BR - 174, KM - 5 60 27 5,0 4,6 14,3
PD - 09 PT 9669892 168080 Governo do Estado Santa Etelvina 120 32 5,7 5,4 36,8
PD - 10 PT 9670750 168025 Governo do Estado Santa Etelvina 130 5,9 6,2 27,6
PD - 11 PT 9670748 167900 Governo do Estado Santa Etelvina 100 22 5,8 5,6 23,3
PD - 12 PT 9670350 167630 Governo do Estado Santa Etelvina 100
PD - 13 PT 9670690 829643 José Ivens de Morais C. União da Vitória 36 1,22 5,5 3,8 39,0
PD - 14 PT 9670702 829865 Rosemiro Nunes Nascimento C. União da Vitória 12 6,95 4,8 5,4 92,5
PD - 15 PT 9670756 830091 Rodrigo Gonçalves C. União da Vitória 12 5,4 5,6 5,1 141,0
PD - 16 PT 9670748 830087 Zeferino de Souza Alves C. União da Vitória 12 5,64 4,2 4,8 153,1
PD - 17 PT 9670642 830347 Prefeitura Municipal de Manaus C. União da Vitória 50 5,7 5,9 6,1 36,5
PD - 18 PT 9670652 830347 Maria Ivone do Nascimento C. União da Vitória 16 6,1 4,4 5,6 53,2
PD - 19 PT 9670626 830598 Prefeitura Municipal de Manaus C. União da Vitória 120 5,9 6,0 39,1
PD - 20 PT 9670616 830861 Eurico Vasque de Souza C. União da Vitória 13 3,33 4,4 4,7 58,2
PD - 21 PT 9670560 831118 Augusto Cezar da Silva C. União da Vitória 12 4,7 4,4 5,7 95,8
PD - 22 PT 9670742 831354 André Luiz da Costa Ribeiro C. União da Vitória 8,2 1,45 5,3 4,0 157,1
PD - 23 PT 9670814 830602 Rosilda da Silva dos Santos C. União da Vitória 9 2,7 5,3 3,4 112,3
PD - 24 PT 9670538 831560 Manoel Felix do Nascimento C. União da Vitória 12 2,8 4,8 4,2 35,5
PD - 25 PT 9670952 828941 Amilton Mandes Ramal Cavalcante 30 1,25 5,6 5,8 31,9
PD - 26 P-ESC 9672862 829116 Carlos Brito Ramal Cláudio Mesq. 3 1,7 4,5 5,0 31,1
PD - 27 PT 9669978 831701 Governo do Estado Santa Etelvina 30 5,7 6,9 20,4
PD - 28 PT 9670232 832242 Luiz Santa Etelvina 12 3,44 4,4 5,8 109,1
PD - 29 PT 9669720 832125 Prefeitura Municipal de Manaus Santa Etelvina 100 5,8 6,5 18,9
PD - 30 PT 9669696 832755 Maria Isabel Braga de Souza Santa Etelvina 12 7,3 4,4 5,2 122,8
PD - 31 PT 9669840 832839 Prefeitura Municipal de Manaus Santa Etelvina 80 8,8

Tabela 2: Relação dos poços tubulares (PT) e escavados (P-ESC) cadastrados no entorno do Aterro Sanitário de Manaus (parte 1)

Cordenadas UTM Proprietário Localidade pH Tipo



Ponto Profund. Cota Nível Es- Eleva- Amostra O. D. Cond.
D'água Latitude Longitude (m) (m) tático (m) ção (m) Química mg/L µS/cm
PD - 32 PT 9669912 833505 Júlio Holanda Sítio Fortaleza 18 1,7 5,9 5,7 210,0
PD - 33 PT 9669640 831160 Ântonio Gurgel do Carmo Torquato Tapajos 11300 5,7 6,4 22,3
PD - 34 P-ESC 9669754 166857 Sebastião de Almeida Sobral Monte das Oliveiras 3,5 2,15 4,6 5,3 65,1
PD - 35 PT 9671156 831771 Governo do Estado (SEFAZ) AM - 010 / BR - 174 100 43 4 39 4,6 6,9 25,3
PD - 36 PT 9671072 831637 Micades Mineração Canoas KM 0, BR - 174 36 43 4 39 4,3 6,8 53,8
PD - 37 PT 9671852 831276 Luiz Felipe (Posto Petrobras) BR - 174, KM - 1 40 44 15 29 PC-17 4,6 6,2 19,0
PD - 38 PT 9674036 829909 Francisco Helder Peixoto BR - 174, KM - 4 12 4,4 4,9 6,6 24,7
PD - 39 PT 9674906 829938 Atanábio BR - 174, KM - 5 36 26,95
PD - 40 PT 9674966 830437 Atanábio BR - 174, KM - 5 26 3,35 6,3 6,1 93,2
PD - 41 PT 9674256 829556 Edson Ted Nunes BR - 174, KM - 4,5 75 4,8 7,1 9,6
PD - 42 PT 9673728 830615 Prefeitura Municipal de Manaus BR - 174, KM - 4 80 33,18 5,0 7,1 9,5
PD - 43 PT 9673762 830590 Prefeitura Municipal de Manaus BR - 174, KM - 4 100 33,18 5,0 7,1 9,5
PD - 44 PT 9672910 829469 Francisco Helder Peixoto BR - 174, KM - 3 45 4,8 8,5 21,4
PD - 45 PT 9672278 829748 Geraldo Abreu BR - 174, KM - 1 28 15,17 4,3 6,5 50,8
PD - 46 PT 9671500 829325 Edinar Ramal São Francisco 20 7,7 4,1 6,6 80,3
PD - 47 PT 9671574 829648 Edmilson de Souza Ramal do Luso 1000 28 19,44 4,3 6,5 30,1
PD - 48 PT 9671700 829931 Ciros Simão de Oliveira Ramal São Francisco 30 18,4 4,2 7,3 55,7
PD - 49 PT 9671466 830275 Clube de Campo Luso Ramal São Francisco 60 2,8 4,6 6,2 18,4
PD - 50 PT 9671672 830736 Comunidade Ismail Aziz BR-174, KM - 1 80 59 20,35 38,65 4,6 7,6 16,3
PD - 51 PT 9669666 831349 S. B. Comércio LTDA BR - 174, KM - 12 52 5,1
PD - 52 PT 9669810 831417 S. B. Comércio LTDA BR - 174, KM - 12 80 24 5,6 6,5 20,4
PD - 53 PT 9671668 831894 Luiz Felipe (Posto Petrobras) AM - 010, KM - 17 60 61 27,15 33,85 4,9 6,8 12,5
PD - 54 PT 9672114 831774 Sociedade Espanhola do AM AM - 010, KM - 18 50 81 30,22 50,78 PC-14 4,9 6,5 20,5
PD - 55 PT 9672278 831680 Fazenda V. Dias AM - 010, KM - 19 50 74 24 50 PC-15 5,5 7,5 10,9
PD - 56 PT 9672496 831994 Honorino Adalberto (Haras RT) AM - 010, KM 19 108 75 PC-12 5,0 5,2 16,7
PD - 57 PT 9672556 831854 PMM - Escritório do Aterro San. AM - 010, KM - 19 67 80 30 50 PC-18 4,5 6,6 14,7
PD - 58 PT 9672976 831345 Igreja Uiversal do Reino de DeusRamal dos Guaranas 60 74 22 52 4,9 6,6 15,0
PD - 59 PT 9672868 831394 Marcelo Roberto Dias Ramal dos Guaranas 60 79,5 28,5 51 4,9 7,6 11,1
PD - 60 PT 9672870 831435 Maria Lucia Ferreira Ramal dos Guaranas 60 4,9 6,7 13,2
PD - 61 PT 9672918 831537 Cícero Barbosa Teixeira Ramal dos Guaranas 50 PC-21 4,9 6,9 12,9
PD - 62 PT 9672370 832757 Chácara Douglas e Drielli Ramal do Limpa Fossa 50 59 PC-01 4,6 7,4 20,2

Tabela 2: Relação dos poços tubulares (PT) e escavados (P-ESC) cadastrados no entorno do Aterro Sanitário de Manaus (parte 2)

Cordenadas UTM Proprietário Localidade pH Tipo



Ponto Profund. Cota Nível Es- Eleva- Amostra O. D. Cond.
D'água Latitude Longitude (m) (m) tático (m) ção (m) Química mg/L µS/cm
PD - 63 PT 9672276 832768 Chácara Douglas e Drielli (Dedeu) Ramal do Janjão 10 44 2,5 41,5 PC-03 5,0 6,5 29,4
PD - 64 PT 9672010 832176 Napoleão Viana Furtado Ramal do Janjão 48 61 20 41 4,9 7,4 10,3
PD - 65 PT 9671986 832215 Mario Rodrigues das Chagas Ramal do Janjão 42 62 21 41 4,8 7,0 23,2
PD - 66 PT 9671978 832249 José Marques da Silva Ramal do Janjão, 60 42 60 20 40 5,7 7,9 13,7
PD - 67 PT 9672012 832302 José Marques da Silva Ramal do Janjão, 60 36 59 19,2 39,8 PC-11 5,0 7,5 24,1
PD - 68 PT 9672012 832624 João Mendes Fonseca (Janjão) Ramal do Janjão 12 43 7,08 35,92 4,8 6,2 26,1
PD - 69 PT 9672022 832750 João Mendes Fonseca (Janjão) Ramal do Janjão 42 42 PC-04 4,9 - 13,6
PD - 70 PT 9672058 832401 Davi Ramal do Janjão, 50 30 45 4,3 6,7 78,5
PD - 71 PT 9672070 832355 Orlandina Assunção de Aquino Ramal do Janjão, 40 33 54 14,87 39,13 PC-09 5,0 6,7 14,2
PD - 72 PT 9672088 832383 Francisca Barros da Silva Ramal do Janjão, 10 30 52 PC-10 4,5 6,6 56,5
PD - 73 PT 9672016 832280 Evandro Moreira Paulino Ramal do Janjão, 52 36 14 5,0 6,9 15,2
PD - 74 PT 9673184 831814 PMM - Viveiro da SEDEMA AM - 010, KM - 19 57,5 83 31,21 51,79 4,9 3,0 35,7
PD - 75 PT 9673286 831836 PMM - Viveiro da SEDEMA AM - 010, KM - 19 120 82 PC-19 4,8 7,2 14,1
PD - 76 PT 9673926 832181 Etelvino Iamuze (Sítio Natureza) AM - 010, KM - 21 70 PC-20 4,9 7,0 15,0
PD - 77 P-ESC 9673282 832906 Haroldo de Oliveira Gomes Ramal do Matrinxã 2,2 45 0,3 44,7 5,0 5,7 11,0
PD - 78 PT 9673512 833309 José Nilson Campos Ramal do Matrinxã 60 88 36,9 51,1 4,7 4,9 14,5
PD - 79 PT 9673474 833124 José Luiz Ramal do Matrinxã 30 73 26,23 46,77 4,8 6,3 13,8
PD - 80 PT 9673486 833391 Jones Alves Lopes Ramal do Matrinxã 60 37 4,8 6,8 13,2
PD - 81 PT 9673416 833493 Francisca Alves Ramal do Matrinxã 38,35 88 34,07 53,93 4,8 13,0
PD - 82 PT 9673986 832854 Roberto Nunes de Melo Ramal do Matrinxã 18 58 11,7 46,3 4,7 33,6
PD - 83 PT 9673816 832869 Francisco Ramal do Matrinxã 12 49 4,15 44,85 4,4 37,3
PD - 84 PT 9674008 832043 Anselmo Garcia AM - 010, KM - 20 80 85 32,55 52,45 4,6 17,0
PD - 85 P-ESC 9674302 832506 Teloureiro Corretora de Imóveis AM - 010, KM - 20 4 43,5 1,5 42 5,2 15,4
PD - 86 PT 9674322 832250 Prefeitura Municipal de Manaus AM - 010, KM - 20 60 85 34,1 50,9 4,6 23,9
PD - 87 PT 9674140 832141 Carlos Perreira dos Santos AM - 010, KM - 20 65 86 34 52 4,9 23,2
PD - 88 PT 9673756 831725 Fazenda Rainha da Mata AM - 010, KM - 19 60 86 33 53 PC-25 5,0 21,6
PD - 89 PT 9672174 832523 Maria Justina Gonçalves Pereira Ramal do Janjão 65 4,2 39 1,6 37,4 PC-02 6,3 104,5
PD - 90 PT 9671958 832158 Aldimir Ramal do Janjão 494 42 63 PC-05 5,1 16,8
PD - 91 PT 9672016 832043 Manoel Oliveira (Chac. Sabiá) Ramal do Janjão 377 50 64 28,7 35,3 PC-06 4,7 19,4
PD - 92 PT 9671872 832016 Arley José Ferreira Rocha Ramal do Janjão 301 43 64,5 26,5 38 PC-07 4,7 17,9
PD - 93 PT 9671776 832243 Hélio Burguesam (Granja Mutunuy) Ramal do Janjão 36 30 59 PC-08 4,3 161,6

Tabela 2: Relação dos poços tubulares (PT) e escavados (P-ESC) cadastrados no entorno do Aterro Sanitário de Manaus (parte 3)

Cordenadas UTM Proprietário Localidade pH Tipo



Ponto Profund. Cota Nível Es- Eleva- Amostra O. D. Cond.
D'água Latitude Longitude (m) (m) tático (m) ção (m) Química mg/L µS/cm
PD - 94 PT 9671754 832297 Belmond Carlos da Silva Ramal do Acará 38 48 57 4,7 22,6
PD - 95 P-ESC 9672712 831644 Antônio Português AM - 010, KM - 19 4,85 48,5 1,8 46,7 PC-16 6,2 83,3
PD - 96 PT 9672576 831251 Antônio Português AM - 010, KM - 19 13,6 46 +0,3 (jorrante) 46,3 PC-26 4,9 15,1
PD - 97 PT 9671798 831955 Dijalma Pereira de Souza Ramal do Janjão 135 30 14 PC-13 4,9 20,4
PD - 98 PT 9671774 831974 Joacir Marques Galucio Ramal do Janjão 196 24 60 14,5 45,5 4,6 24,5
PD - 99 PT 9673012 831336 Fátima Costa Ramal dos Guaranas 38 56 8 48 PC-22 4,9 23,2
PD - 100PT 9671798 832847 Jonas Duarte Ramal do Acará 325 12 40 0,6 39,4 PC-23 4,9 42,6
PD - 101PT 9671550 832851 Rosa Marilia Pereira Comun. Lagoa Azul 3,2 43 2,9 40,1 PC-24 4,6 83,9
PD - 102PT 9672968 168239 Prefeitura Municipal de Manaus Ramal do Acará 60 18,7 6,4 50,0
PD - 103PT 9674336 167761 Augusto Vacir de Souza Craveiro Ramal do Acará 12 3,6 4,7 27,2
PD - 104PT 9671994 166660 Edimilson Ramal do Acará 18 41 0,95 40,05 5,1 9,5
PD - 105PT 9672710 166755 Gilvan Gomes Arruda Ramal do Acará 36 4,6 21,3
PD - 106PT 9671920 833233 Asher Benzaken (Fazenda TurkysRamal do Acará 80 52 5,1 15,8
PD - 107PT 9672488 167481 Martins Ramal do Acará 18 49 4,15 44,85 4,6 54,3
PD - 108PT 9674728 832916 Asher Benzaken (Fazenda TurkysAM - 010, KM - 21 82 2,8 5,5 24,4
PD - 109PT 9675928 166632 Kinya Takaro AM - 010, KM - 23 130 4,9 14,5
PD - 110PT 9675242 167143 Kinya Takaro AM - 010, KM - 23 80 5,5 9,0
PD - 111PT 9670908 831909 Joari Marinho AM - 010, KM - 17 39 34 4,66 29,34 5,5 34,7
PD - 112PT 9673028 831500 Alcir Marina Gomes de Brito Ramal dos Guaranas 45 84,5 33,42 51,08 15,0
PD - 113PT 9673046 831024 Noemia Nunes Vital Ramal dos Guaranas 18 51 1,8 49,2 4,9 22,7
PD - 114PT 9672226 830598 Radio Cultura BR - 174, KM - 2 60 5,6 20,4
PD - 115PT 9675656 833210 Antônio Cancela AM - 010, KM - 22 42 26,68 5,3 16,0
PD - 116PT 9675552 833277 Antônio Cancela AM - 010, KM - 22 60 5,3 16,0
PD - 117PT 9675486 832803 Globalstar do Brasil AM - 010, KM - 22 80 4,9 11,9
PD - 118PT 9672414 829881 Prefeitura Municipal de Manaus BR - 174, KM - 2,5 10 58 5,6 52,4
PD - 119PT 9673336 832301 Poço de Monitoramento  PT- 01 Aterro Sanitário  (N) 36 53 8,69 44,31 PT-01 5,6 6,0 15,1
PD - 120PT 9672906 832543 Poço de Monitoramento  PT- 02 Aterro Sanitário  (L) 22 47 5,93 41,07 PT-02 6,5 1,2 1376,0
PD - 121PT 9672656 831695 Poço de Monitoramento  PT- 03 Sítio A. Português 20,5 49 2,18 46,82 PT-03 6,3 1,9 225,0
PD - 122PT 9672432 832295 Poço de Monitoramento  PT- 04 Fundos do Haras RT 22 42 2,2 39,8 PT-04 4,5 5,1 23,6
PD - 123PT 9672534 832568 Poço de Monitoramento  PT- 05 Depósito Orgânico 21 41 6,25 34,75 PT-05 4,4 4,4 82,4

Tabela 2: Relação dos poços tubulares (PT) e escavados (P-ESC) cadastrados no entorno do Aterro Sanitário de Manaus (parte 4)

Cordenadas UTM Proprietário Localidade pH Tipo
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Figura 6: Coleta de água no igarapé Acará (amostra AS-09). 

 
 
 
 
 

 
Figura 7: Coleta de água do poço da Sociedade Espanhola do Amazonas, 
na rodovia AM-010, próximo ao Aterro Sanitário (amostra PC-14). 
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Figura 8: Coleta de chorume que aflora na lateral de uma via de acesso 
no interior do Aterro Sanitário (amostra CH-03). 

 
 
 
 

 
Figura 9: Coleta do efluente das lagoas de decantação onde são 
despejados os resíduos orgânicos recolhidos pelos caminhões Limpa-
Fossa (amostra EF-01). Esse efluente é lançado diretamente nas águas 
do igarapé Matrinxã. 
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Tabela 3: Relação dos pontos de amostragem de águas superficiais e chorume no Aterro 
Sanitário de Manaus e suas proximidades. 

Amostra Local de coleta Coordenadas UTM Zona 

AS-01 Ig. Matrinxã – Sítio Antonio Cancela (montante do Aterro) 9675154 166738 21 

AS-02 Ig. Matrinxã – Sítio Caroço Encantado (montante do Aterro) 9674126 832791 20 

AS-03 Igarapé Acarazinho  - Balneário do Sivirino 9672486 166627 21 

AS-04 Igarapé Acará - Balneário da Conceição 9671528 833120 20 

AS-05 Igarapé Matrinxã  -  Sítio São Francisco (Ramal do Acará) 9671788 832972 20 

AS-06 Igarapé Matrinxã  - Ramal do Limpa-Fossa 9672447 832479 20 

AS-07 Tributário do igarapé Mariano – Clube da Amazongás 9674202 831947 20 

AS-08 Cabeceiras do igarapé Aracu – Ramal dos Guaranás 9673300 831226 20 

AS-09 Ig. Acará – Sítio Vivenda das Palmeiras (Ramal do Acará) 9672324 168083 21 

AS-10 Igarapé Acará - Comunidade Lagoa Azul 9671300 832853 20 

AS-11 Igarapé Acará - Comunidade Lagoa Azul 9671366 832951 20 

AS-12 Ig. Acará – entre o bairro Sta. Etelvina e Comun. Lagoa Azul 9671144 832409 20 

AS-13 Igarapé da Bolívia - Comunidade União da Vitória 9670954 831391 20 

AS-14 Igarapé da Bolívia - Comunidade União da Vitória 9670938 830150 20 

AS-15 Igarapé Acará - próximo ao Posto Policial 9671084 832109 20 

AS-16 Igarapé do Fabricio - Ramal São Francisco 9671946 829621 20 

AS-17 Igarapé Santa Etelvina - Ponte em construção 9670739 832007 20 

AS-18 Igarapé Aracu - cruzamento com rodovia BR-174 9671844 831122 20 

AS-20 Igarapé Matrinxã – limite leste do Aterro Sanitário 9672950 832657 20 

AS-21 Igarapé Matrinxã – Sítio Sirilandia (montante do Aterro) 9673284 832753 20 

AS-22 Tributário do Igarapé Matrinxã - Sítio Sirilandia 9673332 832945 20 

AS-23 Igarapé Matrinxã – entre Aterro Sanitário e Limpa-Fossa 9672682 832541 20 

AS-25 Igarapé Aracu  - Fundos da Fazenda V. Dias 9672468 831085 20 

AS-28 Tributário do Igarapé Aracu – Sítio Antônio Português 9672594 831311 20 

AS-30 Igarapé Matrinxã – Ramal da Conceição 9671570 832968 20 

EF-01 Efluente das Lagoas de Decantação do Limpa-Fossa 9672570 832484 20 

CH-01 Chorume no limite nordeste do Aterro 9673116 832504 20 

CH-02 Chorume no limite sul do Aterro – Fundos do Haras RT 9672520 832364 20 

CH-03 Chorume no interior do Aterro 9672722 832199 20 

CH-04 Chorume no limite norte do Aterro 9673260 832378 20 

CH-05 Chorume no Sítio Antônio Português – sudoeste do Aterro 9672732 831752 20 
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Tabela 4: Relação dos pontos de amostragem de águas subterrâneas no entorno do 
Aterro Sanitário de Manaus. 

Amostra Local de coleta Coordenadas UTM (zona 20) 

PC-01 Poço Tubular - Chácara Douglas e Drielli (ramal do Janjão) 9672370 832757 

PC-02 Cacimbão – Casa Sra Maria G. Pereira (ramal do Janjão) 9672174 832523 

PC-03 Poço Desativado - Chácara Douglas e Drielli 9672276 832768 

PC-04 Poço Tubular - Sítio do Janjão (ramal do Janjão) 9672024 832751 

PC-05 Poço Tubular - Casa Sr. Aldimir (ramal do Janjão) 9671958 832158 

PC-06 Poço Tubular - Chácara Sabiá (ramal do Janjão) 9672016 832043 

PC-07 Poço Tubular - Casa Sr. Arlei Rocha (ramal do Janjão) 9671872 832016 

PC-08 Poço Tubular - Granja Mutunuí (ramal do Janjão) 9671776 832243 

PC-09 Poço Tubular - Casa Sra. Orlandina Aquino (ramal  Janjão) 9672070 832355 

PC-10 Poço Tubular - Casa Sra Francisca Silva (ramal do Janjão) 9672088 832383 

PC-11 Poço Tubular - Casa Sr. José Marques Silva (ramal  Janjão) 9672012 832302 

PC-12 Poço Tubular - Haras RT (rodovia AM-010) 9672496 831994 

PC-13 Poço Tubular - Casa Sr. Djalma Souza (ramal do Janjão) 9671798 831955 

PC-14 Poço Tubular - Sociedade Espanhola do AM (rod. AM-010) 9672114 831774 

PC-15 Poço Tubular - Fazenda V. Dias (rodovia AM-010) 9672278 831680 

PC-16 Cacimbão - Sítio Antônio Português (rodovia AM-010) 9672712 831644 

PC-17 Poço Tubular - Posto de Combustível BR-174 9671852 831276 

PC-18 Poço Tubular - Balança da entrada do Aterro sanitário 9672556 831854 

PC-19 Poço Tubular - Viveiro da SEDEMA - CPM (rod. AM-010) 9673286 831836 

PC-20 Poço Tubular - Sítio Natureza (rodovia AM-010) 9673926 832181 

PC-21 Poço Tubular - Casa Cícero Teixeira (ramal dos Guaranás) 9672918 831537 

PC-22 Poço Tubular - Sítio de Fatima Costa (ramal dos Guaranás) 9673012 831336 

PC-23 Poço Tubular - Casa Sr Jonas Duarte (ramal do Acará) 9671798 832847 

PC-24 Poço Tubular - Casa Sra Rosa Marilia (comun. Lagoa Azul) 9671550 832851 

PC-25 Poço Tubular - Fazenda Rainha da Mata (rodovia AM-010) 9673756 831725 

PC-26 Poço Tubular - Sítio Antônio Português (rodovia AM-010) 9672576 831251 
 

 

d. abertura de poços de monitoramento.  
Foram perfurados no entorno imediato do ASM, com auxílio de trado manual, cinco 
poços tubulares, com 10’’ de diâmetro (revestidos em 6”) e profundidades variáveis 
(Figura 10). Esses poços, além de contribuir para o conhecimento da geologia do 
subsolo e para uma definição mais clara da extensão da contaminação em subsuperfície, 
servirão para monitoramento químico e microbiológico das águas subterrâneas locais, 
ou seja, para acompanhar as modificações de sua qualidade ao longo do tempo. Assim, 
logo após a perfuração e limpeza dos mesmos, suas águas foram amostradas e 
encaminhadas para análises químicas (Figura 11). O mapa do anexo I ilustra a situação 
geográfica dos poços de monitoramento em relação à localização do ASM.  
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f. ensaios de bombeamento.  
Em todos os poços de monitoramento, após amostragem, foram efetuados testes de 
bombeamento com vista à definição apenas de suas vazões específicas, devido a não 
utilização de filtros ideais para cálculo de outros parâmetros hidrodinâmicos (Figura 12). 
A não utilização desses filtros deve-se ao fato de que a abertura dos referidos poços teve 
como finalidade principal a estratigrafia e o reconhecimento da qualidade das águas 
subterrâneas, ou seja, não são poços produtores. Vale salientar, ainda, que os 
revestimentos utilizados (PVC – Simples) foram serrilhados, por segurança, de 3 em 3 
centímetros. O serrilhamento foi feito em toda a zona saturada, para manter a 
horizontalidade das linhas de fluxos da formação, de modo a não modificar as 
características da pluma de contaminação. Com o mesmo propósito, a cimentação dos 
poços foi realizada apenas na zona não saturada, isto é, acima do nível das águas.                       

e. levantamentos geofísicos de detalhe.  
Com base na hidrodinâmica subterrânea e nas análises físico-químicas preliminares das 
águas dos poços de monitoramento, foram definidos dois locais para a execução de uma 
campanha de geofísica. Esses levantamentos foram efetuados por meio do método de 
eletrorresistividade e visaram ao estabelecimento da geometria da pluma de 
contaminação, ou seja, sua extensão, largura e espessura, ressalvando-se que, devido ao 
método utilizado não ser quantitativo, os valores das profundidades investigadas são 
aproximados (Figuras 13 e 14). 

 

 

 

 
Figura 10: Início da perfuração do poço de monitoramento PT-1, a 
montante do Aterro Sanitário, em local onde foi já foi retirada a 
camada de solo argiloso utilizada para cobertura do lixo. 
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Figura 11: Processo de limpeza do poço de monitoramento PT-4, 
situado no limite sul do Aterro Sanitário, no terreno do Haras RT. 
Logo após a limpeza foi realizada a amostragem de suas águas. 

 
 
 
 
 

 
Figura 12: Realização do teste de bombeamento no poço de 
monitoramento PT-01 
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Figura 13: Levantamento geofísico nas imediações do poço de 
monitoramento PT-3, no sítio do sr. Antônio Português, no vale do 
igarapé Aracu, contaminado por chorume. 
 
 
 
 

 
Figura 14: Aparelhos utilizados no levantamento geofísico. 
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5.2 ETAPA DE LABORATÓRIO 

 Dois laboratórios foram responsáveis pelas análises físico-químicas das águas e 
chorume coletados: o Laboratório de Química Ambiental do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia - INPA e o Laboratório de Espectroscopia Atômica da 
Universidade Católica de Brasília – UCB, que analisou os metais pesados. As tabelas 5 
e 6 apresentam os parâmetros analisados por cada um desses laboratórios, os métodos 
utilizados e os limites de determinação para cada espécie. 

Tabela 5: Parâmetros físico-químicos analisados no Laboratório do INPA, respectivos 
limites de determinação e métodos analíticos utilizados. 

Parâmetros LD (mg/L) Métodos 

Alcalinidade em 
bicarbonato (HCO3

-) 0,02 Potenciometria 

Cloretos (Cl-) 0,10 Titulometria 

Nitrato (NO3
-) 0,01 

Amônio (NH4
+) 0,1 

Espectroscopia por FIA 

Sulfato (SO4
-2) 1,0 Espectroscopia 

Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) - Titulometria com KMnO4 

Turbidez - Turbidimetria 

Cor - Espectroscopia 
    LD – Limite de determinação 
 
 
Tabela 6: Elementos dissolvidos analisados no Laboratório da UCB, respectivos limites 

de determinação e métodos analíticos utilizados. 

Elementos LD (µg/L) Métodos 

Ca, Li, Mg, Mn, Na, Zn 0,5 
B, Ba, Be, Cd, Fe, Pb, Sb, Sn 1,0 
Ag, Cu 2,0 
Al, Cr, K, V 3,0 
Co, Ni 4,0 

ICP-OES 

As  0,2 
Se 3,0 

Geração de Hidreto acoplado a ICP-OES  

ICP – OES: Espectroscopia de emissão atômica por plasma de argônio induzido. 

 Deve-se ressaltar que o aparelho de ICP-OES, que determinou os metais 
pesados, é um equipamento de alta sensibilidade, que registra até concentrações 
baixíssimas, da ordem de ppb – partes por bilhão ou µg/L. 
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 As análises microbiológicas, realizadas somente nas amostras de água 
subterrânea, foram feitas parte no LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública, da 
Secretária de Saúde do Amazonas, e parte no Microlab, laboratório particular situado 
em Manaus. Foram determinados coliformes totais e termotolerantes e, em algumas 
amostras, bactérias heterotróficas.  

5.3 ETAPA DE ESCRITÓRIO 

 De posse de todas as informações coletadas no campo, dos resultados das 
análises físico-químicas, e dos levantamentos geofísicos, foram executadas as seguintes 
atividades no escritório: 

- tabulação de todos os dados disponíveis; 

- tratamentos estatísticos das análises físico-químicas; 

- estabelecimento do fluxo da água subterrânea no entorno do ASM; 

- interpretação e discussão dos resultados obtidos; 

- elaboração do relatório final, com definição da extensão e intensidade das zonas 
contaminadas, e propostas de soluções para minimizar os problemas diagnosticados. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS 

O Aterro Sanitário de Manaus está assentado sobre as rochas essencialmente 
arenosas da Formação Alter do Chão, que repousam discordantemente sobre os 
calcários e folhelhos da Formação Nova Olinda. Essas duas unidades geológicas 
pertencem à Bacia Sedimentar do Amazonas, que ocupa uma área de cerca de 500.000 
km2 e abrange parte dos estados do Amazonas e Pará. De acordo com informações do 
furo de sonda Mn-St-1-Az, de 1.500m de profundidade, realizado pela Petrobras a norte 
da cidade de Manaus, no km 20 da rodovia BR-174, a Formação Alter do Chão 
apresenta-se com uma espessura aproximada de 230m.  

De origem continental, os sedimentos da Formação Alter do Chão constituem,  
nas imediações de Manaus, camadas sub-horizontais sem indícios de perturbações 
tectônicas que lhes tenham afetado de forma significativa, sendo os arenitos 
caracterizados por granulometria predominantemente fina a média, má seleção dos 
grãos e ausência quase total de níveis conglomeráticos. De acordo com perfis 
litológicos de poços perfurados na cidade de Manaus, foi estimado que essa unidade 
sedimentar seja constituída por cerca de 65% de arenitos e 35% de argilitos. A 
formação, por vezes, encerra corpos lenticulares de arenitos silicificados, finos, de 
coloração avermelhada a rósea, denominados localmente de Arenito Manaus. Esses 
corpos, de dimensões pouco representativas, ocorrem em vários horizontes, desde a 
altitude de 90m até 120m abaixo do nível do mar (BRASIL, 2002).    

A descrição do material proveniente da abertura dos poços de monitoramento 
(testemunhos de sondagem) permitiu que se conhecessem, com bom nível de detalhe, 
as variações existentes na coluna litológica da Formação Alter do Chão no entorno do 
ASM. A Tabela 7 relaciona os cinco poços perfurados para este estudo, informando 
suas localizações, profundidades e vazões específicas. A caracterização litológica de 
cada um deles, de maneira simplificada, é ilustrada pelas tabelas 8 e 9. 

Com base nas informações do poço de monitoramento PT-01 e do corte em uma 
encosta no extremo norte do ASM, para retirada de argila para cobertura das camadas de 
lixo, foi possível a visualização dos primeiros 65m da coluna litológica da Formação 
Alter do Chão no local (Figura 15 e Anexo I). No referido corte, de direção aproximada 
N70W, foi possível notar a ausência de falhas e fraturas, entretanto, as direções retilíneas 
dos igarapés que limitam o aterro a norte, sul e leste devem representar traços de falha.  

Assim, de acordo também com a caracterização litológica dos outros poços de 
monitoramento, verifica-se que o terreno do ASM está assentado principalmente sobre 
arenitos caulínicos de granulometria média a grossa, com intercalações de níveis 
argilosos, recobertos por latossolo de cor marrom-alaranjado. Essa seqüência é 
relativamente uniforme, mostrando apenas variações sutis de granulometria ligadas aos 
próprios processos sedimentares. 
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Tabela 07: Relação dos poços de monitoramento perfurados no entorno do ASM 

Poço Prof. 
(m) 

V. E. 
m3/h.m Local Coordenadas UTM 

(zona 20) 

PT-01 36,0 1,1 Montante do Aterro Sanitário – Jazida de Argila 9673336 832301 

PT-02 22,0 1,9 Borda leste do Aterro – margem do ig. Matrinxã 9672906 832543 

PT-03 20,5 2,9 Sítio Antônio Português – sudoeste do Aterro 9672656 831695 

PT-04 22,0 3,1 Fundos do Haras RT – sul do Aterro 9672432 832295 

PT-05 21,0 2,0 Terreno do Limpa-Fossa – sudeste do Aterro 9672534 832568 
V. E. – vazão específica  
 
 
 
 

Tabela 8: Perfil litológico simplificado dos poços de monitoramento PT-01 e PT-02 

Profundidade (m) Descrição Litológica 

Poço PT-01 
0,0 – 3,0 Argila marrom alaranjada - latossolo 
3,0 – 6,0 Arenito caulínico, granul. média a grossa, roxo 
6,0 – 10,0 Arenito caulínico, granul. média a grossa, róseo-esbranquiçado 

10,0 – 11,0 Argila caulínica creme 
11,0 – 17,0 Arenito caulínico, granul. média a grossa, róseo-esbranquiçado 
17,0 – 18,0 Arenito caulínico, granul. média a grossa, roxo 
18,0 – 21,5 Arenito caulínico, granul. média a grossa, róseo 
21,5 – 22,5 Argila caulínica creme 
22,5 – 23,5 Arenito caulínico, granul. média a grossa, róseo-esbranquiçado 
23,5 – 26,5 Arenito caulínico, granul. média a grossa, amarelado 
26,5 – 30,0 Arenito caulínico, granul. média a grossa, róseo-esbranquiçado 
30,0 – 36,0 Arenito grosso a conglomerado, róseo-esbranquiçado 

Poço PT-02 
0,0 – 0,5 Areia fina a média, de cor cinza-escuro 
0,5 – 4,0 Areia argilosa, de granul. fina a média, de cor creme 
4,0 – 8,0 Arenito argiloso, róseo-esbranquiçado, grosso, com seixos de quartzo 
8,0 -12,5 Argilito arenoso, róseo-esbranquiçado com tons amarelados 

12,5 – 15,0 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, róseo-esbranquiçado 
15,0 – 17,0 Argilito arenoso, róseo-esbranquiçado 
17,0 – 18,5 Arenito médio a grosso, róseo-esbranquiçado, com seixos mm de quartzo 
18,5 – 19,0 Arenito argiloso, de granul. fina a média, róseo-claro 
19,0 – 22,0 Arenito médio a grosso, róseo-esbranquiçado, com seixos mm de quartzo 
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Tabela 9: Perfil litológico simplificado dos poços de monitoramento PT-03, PT-04 e PT- 05 

Profundidade (m) Descrição Litológica 

Poço PT-03 
0,0 – 0,5 Areia argilosa, fina a média, de cor cinza-escuro 
0,5 – 1,0 Areia argilosa, de granul. fina, de cor creme 
1,0 -2,5 Areia argilosa, de granul. fina a média, alaranjada 
2,5 – 8,5 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, amarelado, seixos de quartzo 

8,5 – 10,5 Argilito pouco arenoso, plástico, de cor róseo-avermelhado 
10,5 – 12,5 Arenito grosso, róseo 
12,5 – 13,5 Argilito arenoso, róseo-esbranquiçado com tons amarelados 
13,5 – 16,0 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, róseo 
16,0 – 17,5 Argilito arenoso, róseo-esbranquiçado com tons amarelados 
17,5 – 18,5 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, róseo 
18,5 – 20,0 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, róseo-avermelhado 
20,0 – 20,4 Argilito plástico, avermelhado 
20,4 – 20,5 Arenito avermelhado, fino, silicificado (Arenito Manaus) 

Poço PT-04 
0,0 – 1,0 Argila arenosa, de cor alaranjada – latossolo 
1,0 – 2,0 Areia argilosa, de granul. fina a média, rósea a bege 
2,0 – 2,5 Horizonte mosqueado, argilo-arenoso, com seixos mm de laterito 
2,5 – 4,0 Argilito arenoso, alaranjado a amarelo-claro 
4,0 – 6,0 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, róseo-esbranquiçado 
6,0 – 9,5 Argilito arenoso, róseo 

9,5 – 10,5 Argilito arenoso, avermelhado 
10,5 – 11,5 Argilito arenoso, amarelado 
11,5 – 15,0 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, róseo-esbranquiçado 
15,0 – 16,0 Argilito, de cor amarelo-clara a creme, com alguma areia fina a média 
16,0 – 17,5 Arenito, de granul. média a grossa, róseo, com seixos mm de quartzo 
17,5 – 18,0 Argilito arenoso, creme a róseo-claro 
18,0 – 22,0 Arenito grosso, de cor creme 

Poço PT-05 
0,0 – 0,5 Argila arenosa, de cor cinza-escura 
0,5 – 1,5 Argila arenosa, de cor marrom-alaranjada 
1,5 – 4,5 Arenito argiloso, de granul. fina a média, alaranjado/ocre 
4,5 – 7,5 Arenito argiloso, de granul. fina a média, pouco grossa, creme a rósea 
7,5 – 9,0 Arenito argiloso, de granul. média a grossa, róseo a amarelado 

9,0 – 12,0 Argilito arenoso, róseo 
12,0 – 13,5 Arenito argiloso, de granul. média, róseo 
13,5 – 14,5 Argilito arenoso, róseo 
14,5 – 16,0 Arenito argiloso, de granul. média, róseo 
16,0 – 21,0 Arenito grosso, de cores creme e rósea 
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Água subterrânea é uma solução diluída de inúmeros elementos e compostos 
sólidos, líquidos ou gasosos em proporções diversas, provenientes do ar, dos solos, das 
rochas e do contato com as atividades humanas. A poluição pode ser definida como 
uma alteração da qualidade físico-química da água, como a temperatura, suficiente para 
superar os limites ou padrões pré-estabelecidos para determinado fim. Água 
contaminada é uma água que possui organismos patogênicos, substâncias tóxicas e/ou 
radioativas em teores prejudiciais à saúde do homem. Assim, pode-se dizer que toda 
água contaminada é poluída, mas nem toda água poluída está contaminada.  

O termo “aqüífero” diz respeito a uma unidade geológica capaz de armazenar e 
transmitir água com certa facilidade, principalmente quando solicitada por intermédio 
de poços tubulares ou outras fontes de captação. Uma unidade geológica pode se 
caracterizar, também, por transmitir água de forma pouco expressiva ou mesmo não 
transmitir, ou ainda nem armazenar, a exemplo dos granitos. O armazenamento d’água 
ocorre principalmente no espaço entre grãos dos minerais constituintes das rochas 
(aqüíferos porosos), mas pode ocorrer também em zonas de dissolução (aqüíferos 
cársticos) e em zonas fraturadas (aqüíferos fissurais). 

A zona não saturada de um aqüífero representa a primeira e mais importante 
defesa natural contra a contaminação das águas subterrâneas. Como as argilas 
apresentam maior capacidade de troca iônica, quanto maior o teor de argila em um 
aqüífero maior será sua capacidade de retenção dos contaminantes. Os processos físicos 
que afetam o transporte dos contaminantes, isto é, de elementos ou substâncias nocivas 
à saúde que se movem com a água nos interstícios do meio poroso, são principalmente 
os fluxos advectivo, dispersivo e difusivo, a interação sólido-soluto, reações químicas e 
fenômenos de decaimento (Manoel Filho, 1997).    

Devido às características litológicas da Formação Alter do Chão, praticamente 
toda sua superfície atua como área de recarga; entretanto, nas porções mais arenosas a 
recarga é mais expressiva (Figura 02). Os processos e fatores que influem na evolução da 
qualidade das águas subterrâneas podem ser intrínsecos ou extrínsecos ao aqüífero. A 
princípio, a água subterrânea tende a aumentar a concentração de substâncias dissolvidas 
a medida que se desloca. Todavia, muitos outros fatores interferem no processo, como o 
clima, a água de recarga, características do meio físico e influência antrópica. 

De acordo com informações de poços perfurados na Formação Alter do Chão, 
nos arredores de Manaus, se tem uma seqüência repetitiva de camadas arenosas e 
argilosas de espessuras variáveis, evidenciando a ocorrência de um aqüífero de 
acentuada anisotropia vertical. No entanto, por tratar-se de uma unidade geológica de 
origem fluvial, ela não deve apresentar camadas argilosas ou areno-argilosas de grande 
continuidade lateral, ou seja, dificilmente serão encontrados níveis de baixa 
condutividade hidráulica que proporcionem zonas confinadas de forma expressiva. Os 
corpos lenticulares de arenitos silicificados, devido suas dimensões pouco expressivas, 
também não proporcionam condições de confinamento significativo, apesar de serem 
impermeáveis. Assim, o Aqüífero Alter do Chão deve ser considerado principalmente 
como um aqüífero livre, ou seja, nele a superfície das águas subterrâneas está 
submetida apenas à pressão atmosférica.   
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Com relação aos coeficientes hidrodinâmicos, parâmetros utilizados para avaliar 
a maior ou menor capacidade de transmissão e de acumulação de água, devido à 
inexistência de poços com teste de bombeamento representativos na área de estudo, 
foram utilizados os valores médios definidos para o aqüífero Alter do Chão na cidade 
de Manaus (atualizados de BRASIL, 2002), ou seja, 4,7 m3/h.m para o coeficiente de 
transmissividade (quantidade de água que atravessa uma seção do aqüífero, definida 
pela largura unitária e pela espessura saturada, com um gradiente de 45º) e 0,036 
m3/h.m2 para a condutividade hidráulica (quantidade de água que passa por uma seção 
unitária do aqüífero). A transmissividade (T) se relaciona com a condutividade 
hidráulica (K) a partir da seguinte expressão: T= K.E, onde “E” corresponde à 
espessura do aqüífero, ou seja, à porção arenosa saturada. Com respeito à porosidade 
efetiva dos arenitos (α), o percentual de 20% é considerado bastante representativo.   

Um outro parâmetro importante para caracterizar um aqüífero é a vazão 
específica (q), que é a relação entre a taxa de bombeamento (Q) de um poço e seu 
rebaixamento (s), sendo função apenas das características físicas do aqüífero. Segundo 
Custódio & Llamas (1983), o valor da vazão específica pode ser utilizado para a 
estimativa do coeficiente de transmissividade a partir da relação T=1,4 q. Entretanto, 
para o aqüífero Alter do Chão em Manaus foi encontrada a relação T=2,8 q (BRASIL, 
2002). A vazão específica pode ser empregada também para definir a taxa de produção 
ideal de um poço. Na área de estudo, o valor médio encontrado para esse parâmetro, a 
partir dos ensaios de bombeamento realizados nos poços de monitoramento, foi de 2,2 
m3/h.m2, superior ao da cidade de Manaus, que é de 1,7 m3/h.m2.            

Com relação a este estudo, a finalidade principal do cálculo dos parâmetros 
hidrogeológicos é avaliar a velocidade (V) de deslocamento das águas subterrâneas, ou 
seja, poder estimar o tempo que a frente de uma determinada pluma de contaminação 
leva para atingir certo local. Com base nos parâmetros citados anteriormente e na 
inclinação da superfície da águas subterrâneas (i), avaliada nas imediações do poço de 
monitoramento PT-02 como sendo igual a 0,01, foi possível estimar a velocidade de 
deslocamento dessas águas, a partir da relação V=Ki/α , no valor de 4,3 cm/dia. 

 As características e os dados paramétricos que compõem a avaliação local do 
Aqüífero Alter do Chão foram obtidos, principalmente, das informações decorrentes 
dos 123 pontos d’água cadastrados, incluindo os cinco poços de monitoramento 
perfurados para este estudo, universo que representa um percentual significativo dos 
poços tubulares e cacimbas existentes na área. No extremo sul, devido à elevada 
concentração de poços existentes, o cadastramento foi feito por amostragem. Todavia, 
na área de detalhe o levantamento foi quase total. Além de informações relativas aos 
proprietários, coordenadas geográficas e dados físicos dos poços, alguns parâmetros 
físico-químicos, como oxigênio dissolvido, pH e a condutividade elétrica, foram 
medidos na boca do poço no momento do cadastramento (Tabela 02). Esses 
parâmetros, medidos de maneira relativamente simples, dão bons indicativos da 
qualidade das águas, conforme será exposto adiante.  

A área inicial de trabalho, com cerca de 32 km2, foi definida com a finalidade de 
se conhecer as características hidrogeológicas do Aqüífero Alter do Chão de forma 
mais abrangente, quando não se tinha ainda idéia das dimensões das supostas plumas de 
contaminação geradas pelo ASM. Essa área apresenta um número significativo de 
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poços tubulares explorando o aqüífero, principalmente no extremo sul, como na 
Comunidade União da Vitória, onde se estima a existência aproximada de 400 poços, 
quase todos com profundidade inferior a 15 metros.  

Nestes termos, como seria impossível responsabilizar o ASM como o único 
causador da eventual contaminação dos poços situados nas regiões mais densamente 
povoadas, visto tratar-se de poços rasos, localizados próximos a fossas e a outras fontes 
contaminantes, foi delimitada uma área central para detalhamento (Figura 2). Os poços 
existentes nessa área de detalhe localizam-se, em sua grande maioria, em propriedades 
rurais e não apresentam basicamente outra fonte contaminante; assim, se as análises das 
águas de tais poços indicassem contaminação química, esta muito provavelmente 
poderia ser atribuída à presença do ASM.   

A partir dos valores de profundidade das águas subterrâneas, medidos nos poços 
cadastrados, e das respectivas cotas da boca desses poços, foi possível elaborar o mapa 
piezométrico da área de detalhe, isto é, o mapa de elevação das águas subterrâneas, 
mostrado na Figura 16, o qual serviu de base para se verificar o comportamento 
hidrodinâmico no entorno do ASM. Nesse mapa, os polígonos de uma determinada cor 
representam zonas com valores similares de carga hidráulica, ou seja, são locais onde as 
águas subterrâneas apresentam altitudes similares com relação ao nível médio dos 
mares. As tonalidades avermelhadas representam os maiores valores, as esverdeadas e 
amareladas os valores centrais e as azuladas os menores valores, conforme escala 
ilustrativa observada no mapa. As setas inseridas representam as direções de fluxo.  

A energia mecânica das águas subterrâneas é composta basicamente por duas 
componentes: a energia potencial gravitacional e a energia de pressão. Assim, a carga 
hidráulica é a soma da carga de elevação (cota do ponto localizado na base do poço) 
com a carga de pressão relativa à altura da coluna d’água acima deste ponto. Em termos 
práticos, a carga hidráulica corresponde ao nível da água do poço (Cabral, 1997).  

Como as águas subterrâneas fluem de locais de maior potencial hidráulico para 
os de menor, é de se esperar que os fluxos dessas águas na área do ASM, com base nas 
informações dos poços cadastrados e da topografia local, ocorram principalmente para 
leste a partir do terreno do ASM; de noroeste para sudeste na porção norte contígua ao 
aterro, e de sudoeste para nordeste na porção sul, configurando um sistema principal de 
fluxo concentrativo em direção ao igarapé Matrinxã. Todavia, existe uma limitada 
zona, na borda ocidental do ASM, onde o escoamento subterrâneo se direciona para 
oeste (Figura 16). Trata-se de uma faixa estreita, mas responsável pela contaminação 
das águas subterrâneas do sitio do Sr. Antônio Português, situado em frente da principal 
entrada do ASM, na rodovia AM-010, assunto que será abordado detalhadamente nos 
próximos itens. 
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6.2 HIDROGEOQUÍMICA 

Antes de abordar a apresentação dos resultados obtidos com a geoquímica das 
águas é importante definir, com clareza, dois parâmetros físico-químicos que serviram 
de base para grande parte das discussões apresentadas neste capítulo. 

 A condutividade elétrica (CE) de um líquido qualquer é a medida da facilidade 
que o mesmo apresenta em conduzir a corrente elétrica. É um parâmetro diretamente 
correlacionado com o teor de sais dissolvidos no líquido sob a forma de íons, ou seja, 
com a salinidade, a qual dá uma boa indicação da toxicidade da amostra em estudo. Já o 
pH é a medida da concentração de íons hidrogênio (H+) em solução, ou seja, a medida 
da acidez do líquido. Varia de 1 a 14, sendo neutro com o valor 7, ácido com valores 
inferiores a 7, e alcalino com valores superiores a 7.  

6.2.1 Chorume 

 Segundo Silva (2002) os principais parâmetros utilizados para a caracterização 
físico-química dos chorumes são: pH, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Carbono 
Orgânico Dissolvido Total (COT), cor, nitrogênio amoniacal (NH4

+), cloretos e metais 
pesados. Dessa relação, apenas o COT não foi determinado nas amostras de chorume 
coletadas para este estudo. 

A Tabela 10 expõe alguns parâmetros físico-químicos característicos e 
respectivas faixas de concentração verificadas em chorumes gerados por depósito de 
lixo urbano em diversas regiões. Como se verifica nessa tabela, os valores variam 
amplamente, pois as concentrações de cada parâmetro, como já comentado, dependem, 
entre outros fatores, da fase de degradação bioquímica em que se encontra o aterro e da 
maior ou menor diluição do chorume. 

A Tabela 11 apresenta os resultados das análises físico-químicas nas amostras de 
chorume coletadas no ASM e, para comparação, da amostra EF-01, correspondente ao 
efluente das lagoas de decantação onde são despejados os resíduos orgânicos recolhidos 
pelos caminhões limpa-fossa (Figura 17).  

As cinco amostras de chorume mostram valores elevadíssimos de CE, de até 13.000 
µS/cm, e pH neutro a alcalino, variando de 7,2 a 8,4. Esses valores de pH, como se verá 
mais adiante, se refletem nas águas dos igarapés contaminados pelo ASM, Matrinxã, Acará 
e Aracu, e são característicos de chorumes já estabilizados, ou seja, provenientes de 
resíduos que, em sua grande maioria, já atingiram a fase final de degradação bioquímica, 
denominada de metanogenêse, típica de aterros com vários anos de existência. 

Pelos resultados, também fica claro que as amostras CH-01 e CH-03 representam 
chorume concentrado, coletado no interior do ASM, enquanto CH-02, CH-04 e CH-05 
são amostras de chorume algo diluído, coletadas em vales de drenagens intermitentes 
que bordejam o ASM (Figuras 3, 4, 8 e 18 e Anexo I). 
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Tabela 10: Dados sobre alguns parâmetros físico-químicos característicos de chorumes 
gerados em depósitos de lixo de diferentes regiões. 

Parâmetros Faixa de valores encontrados 
pH 4,5 – 9,0 

DQO (mg/L) 100 – 152.000 
N – NH4

+ (mg/L) 5 – 3.000 
Cloreto (mg/L) 22 – 5.000 
Sulfato (mg/L) 8 – 7.750 

Na (mg/L) 40 – 7.700 
K (mg/L) 20 – 3.700 
Ca (mg/L) 10 – 7.200 
Mg (mg/L) 10 – 15.000 
Fe (mg/L) 0,1 – 5.500 
Mn (mg/L) 0,03 – 1.400 
Cr (µg/L) 20 – 1.500 
Cu (µg/L) 5 – 10.000 
Cd (µg/L) 0,1 – 400 
Pb (µg/L) 1 – 5.000 
Zn (µg/L) 50 -130.000 

Fontes: Costa (1994), Silva (2002) e http://www.quimica.ufpr.br/~tecnotrat/chorume.htm 

 

 A norma que regula o lançamento de efluentes líquidos de qualquer espécie em 
corpos d’água naturais é a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), que 
estabelece valores máximo permitidos (VMP) para diversos parâmetros, os quais 
também constam da Tabela 11. 

 Confrontando os resultados obtidos com os VMP, verifica-se que o único 
parâmetro que registra teores em desacordo com a legislação é amônio (NH4

+), cujos 
valores encontrados, em todas as amostras, são muito elevados, da ordem de até 40 vezes 
o VMP, atestando a toxicidade do chorume gerado pelo ASM. Silva (2002) afirma que 
dentre os inúmeros compostos presentes no chorume que podem causar toxicidade, a 
amônia (NH3) merece destaque, pois normalmente apresenta-se em altas concentrações. A 
fase metanogênica dos chorumes propicia condições para o surgimento de 
microorganismos anaeróbios responsáveis pela produção de metano e amônia, sendo que 
esta última tem um poder muito tóxico para a maioria dos animais superiores. 

 Clement & Mertin (1995) destacam que o pH e a alcalinidade do chorume que 
será lançado no corpo receptor devem ser controlados com rigor, para não criar 
condições favoráveis para o aparecimento de amônia na forma tóxica  (NH4

+   NH3), 
pois o pH e a alcalinidade afetam o equilíbrio da amônia (ionizada ou não). 

 



Número da C  E Cor O D Alcalin. DQO NO3
- NH4

+  Cl-  SO4
= Na K Ca Mg Fe

Amostra µS/cm mgPt/L mg/L mg HCO3/L mg/L mg/L N mg/L N mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
EF-01 7,0 1620 464 ND 301 74,7 28,3 48,6 279,0 6,0 91,62 22,53 97,04 4,50 0,19
CH-01 8,4 13100 671 1,5 ND 4532,0 0,1 870,2 1174,5 23,8 246,56 297,32 31,73 92,88 1,62
CH-02 7,8 2090 142 3,7 708 356,0 11,1 96,2 356,0 8,4 48,20 702,83 68,43 57,15 0,48
CH-03 7,7 7790 942 ND 2806 756,5 1,1 599,0 568,5 13,7 89,77 130,20 69,85 72,72 1,76
CH-04 7,2 2460 271 ND 1220 702,5 0,0 176,4 418,0 12,5 92,13 439,54 161,37 77,76 1,79
CH-05 7,7 1336 97 ND 709 82,4 8,8 67,2 45,6 2,1 23,91 74,91 129,01 61,47 0,15

Res. CONAMA 357/2005 5,0 - 9,0 - - - - - - 20,0 - - - - - - 15,0

Número da Al As B Ba Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Sn Zn
Amostra µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

EF-01 61,0 0,50 < LD 25,0 < LD < LD < LD < LD 50,7 < LD < LD < LD 25,6 < LD 29,6
CH-01 114,0 8,98 1010,0 66,0 2,0 31,0 64,0 < LD 60,4 16,9 51,7 < LD < LD < LD 193,4
CH-02 < LD 1,35 224,1 84,9 2,2 < LD 4,9 < LD 111,0 < LD 27,1 < LD < LD < LD 7,3
CH-03 58,0 6,71 834,0 71,9 1,1 < LD 29,5 < LD 129,7 12,1 38,1 < LD < LD < LD 47,7
CH-04 169,0 2,62 291,7 65,7 1,9 < LD 14,6 < LD 447,0 37,2 41,1 3,2 19,0 < LD 60,0
CH-05 < LD 1,00 215,9 98,7 < LD < LD < LD < LD 87,6 < LD 25,2 4,9 < LD < LD 16,5

Res. CONAMA 357/2005 - 500,0 5000 5000 200,0 - 500,0 1000 1000 2000 500,0 - 300,0 4000 5000
Também foram analisados Ag, Be, Li e V, porém, para esses elementos,  todos os valores encontrados estão abaixo do limite de determinação (LD).

Valores Máximos Permitidos para Efluentes:

pH

Tabela 11: Resultados das análises físico-químicas nas amostras de chorume coletadas no Aterro Sanitário de Manaus (parte 1)

Valores Máximos Permitidos para Efluentes:

Tabela 11: Resultados das análises físico-químicas nas amostras de chorume coletadas no Aterro Sanitário de Manaus (parte 2)

C E - Condutividade Elétrica; O D - Oxigênio Dissolvido; DQO - Demanda Química de Oxigênio;  ND - não determinado.
Obs: Destaca-se em vermelho os valores dos parâmetros em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005.
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 Apesar da Resolução 357/2005 não contemplar valores de referência para cloro 
(Cl), sódio (Na), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), alguns autores sustentam 
que a presença de níveis elevados desses elementos, como ocorre nas amostras de 
chorume coletadas para este estudo, tornam os efluentes potencialmente tóxicos 
(Morrisson, 1995). Portanto, as concentrações de tais espécies químicas devem ser 
constantemente monitoradas nos chorumes. 

 Com relação aos metais pesados, todas as amostras apresentaram concentrações 
muito abaixo daquelas permitidas pela legislação, sendo o ferro o elemento mais 
abundante, com valores entre 0,15 e 1,79 mg/L (Tabela 11). Sisino (1995) afirma que as 
concentrações de metais nos chorumes variam de acordo com o estágio de 
decomposição do lixo, sendo maiores durante as fases iniciais, de fermentação ácida, 
quando o pH é mais baixo e favorece a dissolução de metais, e menores nas últimas 
fases de estabilização, quando o pH é mais alcalino, caso do chorume do ASM. 

 Numa análise mais detalhada da Tabela 11 chama atenção a presença de boro 
(B) em todas as amostras de chorume, em concentrações proporcionais à CE. Trata-se 
de um elemento que é comumente utilizado como traçador para caracterizar plumas de 
contaminação de efluentes originários de depósitos de resíduos sólidos. Tal escolha é 
fundamentada na forte concentração do boro nos chorumes comparada às concentrações 
médias locais (background) nas águas superficiais e subterrâneas, e no fato do boro ter 
um comportamento conservativo, isto é, sua precipitação é mínima dentro dos 
ambientes físico-químicos considerados (Barbosa & Otero, 1999). Outro elemento 
citado na literatura como bom traçador é o cloro, pela sua alta solubilidade e, a exemplo 
do boro, comportamento conservativo. 

 Comparando os resultados obtidos para a amostra EF-01 com aqueles registrados 
para os chorumes, constata-se facilmente que a mesma tem uma assinatura geoquímica 
diferente das demais, ou, em outras palavras, tem um comportamento geoquímico 
diferenciado. Os valores encontrados neste efluente dos limpa-fossas para alcalinidade, 
NH4

+, K, Mg, B e Ba são bem inferiores e os valores de nitrato (NO3
-) e selênio (Se) bem 

superiores aos revelados pelas amostras de chorume, comprovando origens distintas. 
Porém, as concentrações de Na, Ca, DQO e, principalmente, NO3

-, NH4
+ e Cl atestam que 

o citado efluente também contribui para a contaminação das águas do igarapé Matrinxã. 
Pode-se, então, concluir que o tratamento dos resíduos orgânicos recolhidos pelos 
serviços de limpeza de fossa, realizado em lagoas aeróbias, não está sendo eficiente, fato 
que requer o devido controle por parte das autoridades competentes. 

 A Figura 19 ilustra o fluxo do chorume na periferia do ASM. Como se observa, a 
maior parte desse contaminante é conduzida, direta ou indiretamente, para o vale principal 
do igarapé Matrinxã, enquanto uma parcela menor, na borda oeste do ASM, flui, por sob 
a rodovia AM-010, para o vale de um tributário do igarapé Aracu, conforme já 
mencionado no capítulo 4 deste documento. 
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Figura 17: Canaleta por onde escorre o efluente das lagoas aeróbias que 
recebem os resíduos orgânicos recolhidos pelos serviços de limpeza de 
fossa em Manaus. Esse efluente é lançado no igarapé Matrinxã. 

 
 
 

 

 
Figura 18: Coleta de chorume concentrado em lagoa interna situada na 
borda norte do ASM (amostra CH-01). 
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6.2.2 Águas Superficiais 

Para estimar a qualidade dos igarapés amostrados foi utilizada a Resolução 
CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), a qual estabelece, com base em valores de 
referência para diversos parâmetros, uma classificação dos corpos de água doce em 
cinco categorias: classe especial, e classes 1, 2, 3 e 4. Neste estudo foram tomados, para 
comparações, os valores referentes às classes 2 e 3, aquelas com níveis de exigências 
intermediários. As águas da classe 3, por exemplo, podem ser destinadas ao 
abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; à 
irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas ou forrageiras; à pesca amadora; à recreação 
de contato secundário e à dessedentação de animais. As tabelas 12 e 13 expõem os 
resultados das análises físico-químicas realizadas nas amostras de águas superficiais 
coletadas no entorno do ASM e os valores de referência para as classes 2 e 3. 

 É necessário fazer uma ressalva com relação à faixa de valores de pH (6,0 – 9,0) 
usada como referência na CONAMA 357/2005, uma vez que na mesma não foi levada 
em consideração uma especificidade da Região Amazônica, qual seja, a acidez natural 
das águas negras, causada pelo excesso de ácidos húmicos dissolvidos, fato abordado a 
seguir. 

Sabe-se que as águas naturais da região do ASM, sejam superficiais ou 
subterrâneas, quando não contaminadas possuem um pH ácido, em torno de 4,5 a 5,5, e 
CE muito baixa, normalmente em valores menores que 30 µS/cm. Valores de pH acima 
de 6,0 indicam algum tipo de influência antrópica nos igarapés, como desmatamento 
das margens ou lançamento de substâncias alcalinas no meio aquoso; valores de CE 
acima de 50 µS/cm são, na área de estudo, fortemente sugestivos de águas 
contaminadas. Assim, o pH e, principalmente, a CE, medidos no instante da coleta das 
amostras, são ótimos parâmetros indicativos de contaminação química.  

Outros parâmetros diagnósticos que merecem ser mencionados são: cloreto (Cl-), 
amônio (NH4

+) e alcalinidade em bicarbonatos. Em função da acidez dos igarapés 
naturais da área de estudo, a alcalinidade apresenta-se sempre em valores reduzidos, 
normalmente abaixo de 5 mg/L; portanto, concentrações acima de 15 mg/L são 
evidências de alteração na qualidade química dessas águas. De modo semelhante, 
cloreto e amônio ocorrem em quantidades muito baixas nas águas negras não 
impactadas: o primeiro em teores abaixo de 2 mg/L e o segundo abaixo de 0,5 mg/L. 
Assim, presença de cloreto acima de 6 mg/L e/ou de amônio em valores superiores a 1,5 
mg/L também são fortemente sugestivos de águas contaminadas (Tabela 12). 

Um exemplo que ilustra bem as situações acima descritas é o igarapé Matrinxã – 
a montante do terreno do ASM suas águas possuem pH em torno de 5,0, CE de 10 a 14 
µS/cm, alcalinidade de 1,2 mg/L, amônio de 0,1 a 0,45 mg/L e cloreto  entre 0,6 e 5,6 
mg/L (amostras AS-01, AS-02, AS-21 e AS-22); logo a jusante de sua entrada no ASM, 
o igarapé tem seu pH elevado para 6,8, a CE para 270 µS/cm,  a alcalinidade para 89 
mg/L, a amônia para 36,2 mg/L e o Cl para 26,7 mg/L (amostra AS-20), valores que 
atestam a contaminação existente no mesmo. 

 



Número da C  E O D Turbidez Alcalinidade DQO NO3
- NH4

+ Cl-  SO4
= Na K Ca Mg

Amostra µS/cm  mg/L FTU mg HCO3/L mg/L mg/L N mg/L N mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
AS-01 5,1 13,9 5,2 14,0 1,2 26,4 0,02 0,34 1,16 < LD 0,89 0,06 < LD 0,02
AS-02 4,9 11,2 4,1 0,4 1,2 36,0 0,01 0,31 0,64 < LD 0,33 0,02 < LD 0,05
AS-03 5,5 10,7 6,0 1,9 3,7 28,2 0,01 0,21 0,69 < LD 0,28 0,06 < LD 0,06
AS-04 4,6 15,5 5,1 4,6 ND 63,0 0,02 0,48 1,21 1,19 0,26 0,09 < LD 0,06
AS-05 7,1 417,0 2,0 8,8 126,9 63,0 13,90 0,76 36,85 1,38 13,20 19,17 5,34 1,90
AS-06 7,0 401,0 1,9 9,4 122,0 57,0 12,71 1,24 33,60 1,64 9,77 19,41 4,46 1,69
AS-07 5,3 7,9 6,0 10,2 2,4 20,6 0,04 0,29 0,51 < LD 0,35 0,24 < LD 0,09
AS-08 4,3 26,2 3,0 0,6 ND 58,1 0,02 0,58 1,38 1,06 0,39 0,01 < LD 0,03
AS-09 4,8 14,2 5,8 3,1 ND 46,2 0,03 0,34 0,69 < LD 0,26 0,06 < LD 0,02
AS-10 6,6 68,1 4,9 5,8 18,3 54,6 0,41 2,52 6,31 1,16 1,75 3,98 0,34 0,34
AS-11 6,5 67,2 5,2 5,9 18,3 54,0 0,32 3,04 6,04 1,22 1,78 4,04 0,37 0,34
AS-12 6,5 62,2 5,7 0,6 14,6 44,4 2,48 0,82 6,75 1,13 1,70 3,85 0,22 0,31
AS-13 6,5 60,4 5,3 81,5 13,4 45,0 1,68 0,34 6,27 1,42 1,90 2,35 1,46 0,32
AS-14 6,4 55,3 5,5 80,7 9,8 49,2 1,47 0,51 5,96 1,42 1,84 2,19 1,49 0,33
AS-15 6,3 72,2 5,2 6,6 20,7 42,0 0,51 2,73 9,90 1,06 2,20 4,80 0,33 0,36
AS-16 4,6 12,5 6,0 3,0 ND 40,8 0,07 0,46 1,26 < LD 0,47 0,05 < LD 0,12
AS-17 6,3 73,2 5,3 120,0 23,2 33,6 0,84 1,00 8,28 1,8 2,12 1,74 4,53 0,42
AS-18 5,8 29,4 4,7 20,0 3,7 44,4 0,11 0,45 3,76 1,54 0,96 1,35 0,69 0,32
AS-20 6,8 271,0 2,7 4,9 89,1 64,2 0,06 36,18 26,70 1,83 7,71 18,25 5,65 1,75
AS-21 5,1 10,5 ND 2,2 ND 46,8 0,02 0,45 5,59 < LD 0,98 0,07 < LD 0,12
AS-22 4,9 10,1 ND 0,5 1,2 21,0 0,04 0,10 0,05 < LD 0,67 0,02 < LD 0,04
AS-23 7,0 345,0 ND 10,4 108,6 66,0 0,02 15,20 76,00 2,48 8,62 23,49 5,55 1,64
AS-25 6,3 81,8 ND 80,4 17,1 55,2 1,26 1,92 7,08 1,44 2,68 5,19 7,09 1,04
AS-28 7,4 557,0 ND ND 253,8 68,4 19,70 9,25 21,80 3,21 10,54 264,06 74,11 53,20
AS-30 7,0 321,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Águas Classe 2 6,0 - 9,0 - > 5,0 < 100 - - < 10,0 < 3,7 < 250,0 < 250,0 - - - -
Águas Classe 3 6,0 - 9,0 - > 4,0 < 100 - - < 10,0 < 13,3 < 250,0 < 250,0 - - - -

Tabela 12: Resultados de análises físico-químicas em amostras de águas superficiais coletadas no entorno do Aterro Sanitário de Manaus

        com a Resolução CONAMA 357/2005 para as águas de classe 2 e/ou 3.

pH

Valores de Referência -  Resolução CONAMA 357/2005:

Obs: Destaca-se em vermelho os valores de pH, condut. elétrica, DQO, Cl  e alcalinidade que sugerem alteração na qualidade química das águas, além dos valores de outros parâmetros em desaco
C E - Condutividade Elétrica; O D - Oxigênio Dissolvido; DQO - Demanda Química de Oxigênio;   ND - não determinado; LD - Limite de determinação.



Número da Al As B Ba Cd Cr Fe Mn Pb Sb Se Sn Zn
Amostra µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

AS-01 < LD 0,22 < LD < LD < LD 1,9 2,2 < LD < LD < LD < LD < LD < LD
AS-02 17,0 0,24 < LD 2,2 < LD 2,6 122,2 < LD < LD 1,6 < LD < LD 1397,3
AS-03 2,9 0,24 < LD < LD < LD < LD 54,5 < LD < LD < LD < LD < LD 924,0
AS-04 128,8 0,24 < LD 2,3 < LD 4,1 95,6 < LD < LD 5,0 < LD < LD 517,2
AS-05 < LD 0,54 < LD 12,5 < LD < LD 800,9 22,0 < LD < LD 23,7 65,8 261,5
AS-06 < LD 0,46 < LD 13,2 < LD 2,9 387,9 11,3 < LD < LD < LD < LD 102,7
AS-07 < LD 0,25 < LD < LD 2,1 5,7 83,9 1,8 < LD 4,5 16,0 4,7 60,0
AS-08 134,5 0,20 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 6,5 < LD < LD 51,6
AS-09 16,6 0,24 < LD 1,0 < LD 2,3 21,1 < LD < LD 3,4 < LD < LD 68,6
AS-10 44,1 0,30 < LD 3,9 < LD < LD 252,4 2,4 < LD < LD < LD < LD 72,4
AS-11 25,5 0,33 < LD 3,7 1,9 < LD 254,4 2,0 < LD < LD < LD < LD 65,1
AS-12 24,3 0,28 < LD 3,1 < LD 1,8 243,2 1,1 < LD < LD < LD < LD 63,9
AS-13 11,9 0,40 < LD 5,6 < LD 0,5 358,2 1,6 < LD < LD < LD < LD 74,7
AS-14 < LD 0,37 < LD 4,6 2,1 < LD 333,3 1,6 < LD < LD < LD < LD 56,2
AS-15 13,1 0,32 < LD 3,4 < LD < LD 248,9 0,8 < LD 5,0 < LD < LD 31,3
AS-16 33,8 0,31 < LD 2,1 < LD 4,9 344,3 2,6 < LD < LD < LD < LD 23,8
AS-17 32,0 0,42 < LD 9,3 < LD 2,6 144,3 1,2 < LD < LD < LD < LD 32,7
AS-18 16,0 0,31 < LD 2,6 < LD 7,6 269,1 < LD < LD 1,3 50,0 < LD 17,6
AS-20 16,4 0,69 < LD 15,2 1,5 1,0 353,3 16,8 < LD < LD 5,9 < LD 94,9
AS-21 30,0 0,32 < LD 7,8 < LD 4,1 124,0 < LD < LD < LD < LD < LD < LD
AS-22 < LD 0,28 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 14,3 < LD
AS-23 < LD 0,53 < LD 11,2 < LD < LD 420,6 13,0 < LD 4,0 41,0 < LD < LD
AS-25 43,7 0,45 < LD 7,8 1,7 2,1 149,0 < LD 17,7 5,7 < LD < LD < LD
AS-28 37,0 0,89 49,0 46,8 < LD 2,6 889,7 50,8 6,5 4,6 < LD < LD < LD

Águas Classe 2 100 10 500 700 1 50 300 100 10 5 10 - 180
Águas Classe 3 200 33 750 1000 10 50 5000 500 33 - 50 - 5000
Obs: Destaca-se em vermelho os valores dos parâmetros em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005 para as águas de classe 2 e/ou 3.

Tabela 13: Resultados das análises químicas de metais em amostras de águas superficiais coletadas no entorno do Aterro Sanitário de Manaus

Valores de Referência -  Resolução CONAMA 357/2005:

Também foram analisados Ag, Be, Co, Cu, Li, Ni e V, porém, para esses elementos,  todos os valores encontrados estão abaixo do limite de determinação (LD).
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Os dados das tabelas 12 e 13 indicam também que o igarapé Matrinxã mostra-se 
contaminado desde sua entrada no ASM até sua foz, no igarapé Acará (amostras AS-05, 
AS-06, AS-20, AS-23 e AS-30), com pH na faixa de 7,0, CE variando de 270 a 420 
µS/cm, alcalinidade de 89 a 127 mg/L e  Cl de 26,7 a 76,0 mg/L, além de teores 
anômalos de K, Na, Ca e Mg e vários parâmetros em desacordo com os valores de 
referência para as águas de classe 2 e/ou 3: nitrato (até 13,9 mg/L), amônio (até 36,2 
mg/L), oxigênio dissolvido (abaixo de 3 mg/L), ferro, que é o metal pesado mais 
abundante (até 800 µg/L), cádmio (1,5 µg/L) e selênio (até 41 µg/L). 

Santos (2001) encontrou nesse curso d’água, logo a jusante do ASM, em épocas 
diferentes do ano, valores de CE variando de 104 a 144 µS/cm, pH de 5,8 a 6,1, 
oxigênio dissolvido de 1,5 a 4,0 mg/L e amônio de 4,3 a 16,5 mg/L. Tais dados, 
comparados com os obtidos para este estudo, sugerem que a contaminação se 
intensificou de maneira acentuada no período 2001 - 2006. 

Em todo esse trecho, o igarapé Matrinxã flui ao longo de um vale relativamente 
amplo, com até 80 metros de largura, sujeito a inundações periódicas, região que foi 
delimitada no mapa do Anexo I como uma zona de alagação temporária com águas 
contaminadas, a qual inclui também o braço desse igarapé que limita o ASM a norte e 
que foi parcialmente aterrado e retificado (Figura 20). 

As amostras no igarapé Matrinxã tomadas mais próximas do ASM (AS-20 e AS-
23) registram os maiores valores de amônio e os menores de nitrato, ao contrário 
daquelas coletadas mais distantes (AS-05 e AS-06), locais onde o amônio já foi quase 
todo oxidado e transformado em nitrato. 

Após sua passagem pelo ASM, o igarapé Matrinxã atravessa, com suas águas 
contaminadas, algumas propriedades rurais, indo desaguar, poucos metros abaixo do 
Balneário da Conceição, na margem direita do igarapé Acará, no extremo leste da 
comunidade Lagoa Azul, onde diversos moradores fazem uso dessas águas para banhos 
e lavagem de roupas e louças, devido à carência de outras fontes de abastecimento 
(Figuras 21 e 22). Apesar de não terem sido feitas análises biológicas, a probabilidade 
da existência de organismos patogênicos nessas águas é muito grande. Nesse sentido, é 
imprescindível uma campanha junto aos moradores dessa comunidade alertando-os para 
o risco a que estão sujeitos ao utilizar essas águas contaminadas, ao mesmo tempo em 
que se faz necessária, no local, a criação de uma alternativa para suprir a carência de 
água de boa qualidade, como abertura de poços tubulares profundos.  

As águas do igarapé Acará, poucos metros acima de seu encontro com o 
Matrinxã, revelam parâmetros físico-químicos que atestam sua qualidade (amostra AS-
04 – balneário Dona Conceição): pH de 4,6, CE de 15,5 µS/cm, baixa alcalinidade e 
valores reduzidos de outras espécies diagnósticas, como nitrato, amônio, Cl, Na, K, Ca, 
Mg e Fe; logo a jusante desse encontro, o pH das águas do Acará se eleva para 6,5, a CE 
fica entre 60 e 70 µS/cm, a alcalinidade sobe para 18 mg/L e os outros parâmetros 
diagnósticos também têm suas concentrações elevadas, em valores que se mantêm 
relativamente estáveis até sua junção com o igarapé Santa Etelvina, quando se forma o 
igarapé da Bolívia (amostras AS-10, AS-11, AS-12 e AS-15). 

 Pelo exposto, o igarapé Acará recebe as águas contaminadas do igarapé 
Matrinxã e as dilui, pois sua vazão é maior, porém as análises químicas indicam que a 
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contaminação, numa intensidade menor, ainda persiste neste corpo d’água, 
configurando um trecho, que foi delimitado no mapa do Anexo I, como zona de 
atenuação da contaminação superficial. 

 

 
Figura 20: Vale amplo do igarapé Matrinxã na borda leste do Aterro 
Sanitário. Local da amostragem AS-20. 
 

 
 

 
Figura 21: Ponto de encontro das águas contaminadas do igarapé 
Matrinxã com as águas limpas do igarapé Acará. 
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Figura 22: Criança se banhando no igarapé Acará poucos metros 
abaixo de onde este recebe as águas contaminadas do igarapé 
Matrinxã.  Comunidade Lagoa Azul. 
 

A partir do encontro do igarapé Acará com o Santa Etelvina, quando se forma o 
igarapé da Bolívia, próximo à ponte homônima, perde-se o controle da contaminação 
proveniente do ASM (Figura 23). Ocorre que o igarapé Santa Etelvina, com vazão 
semelhante à do Acará, atravessa uma região densamente povoada (bairros Santa 
Etelvina e Nova Cidade), sofrendo em suas águas o reflexo dessa ocupação – pouco 
antes de se juntar ao igarapé Acará seus valores de pH, CE, oxigênio dissolvido, 
alcalinidade, nitrato, Cl, Na e Mg são muito semelhantes aos medidos neste último 
(amostras AS-15 e AS-17) –, impedindo que, a partir da formação do igarapé da Bolívia, 
consiga-se estabelecer qual contaminante é oriundo do ASM. Os teores de amônio e 
ferro, mais enriquecidos no igarapé Acará, poderiam talvez ser utilizados como 
rastreadores da contaminação, mas aí surge mais um fator complicador: o igarapé da 
Bolívia também tem seu vale densamente ocupado em sua margem esquerda 
(Comunidade União da Vitória), ou seja, entra em cena mais uma fonte de contaminação. 
Só para exemplificar, as amostras AS-13 e AS-14, coletadas no igarapé da Bolívia, 
revelam teores de ferro em suas águas mais elevados que o da amostra AS-15, 
correspondente ao trecho final do igarapé Acará, teores esses inclusive acima dos valores 
de referência para águas de classe 2, caracterizando a baixa qualidade do corpo hídrico. 

Apesar de o balneário Dona Conceição apresentar águas com boa qualidade 
química (amostra AS-04), o fato dele estar situado a poucos metros da foz do igarapé 
Matrinxã, numa zona rebaixada, é preocupante (vide mapa do Anexo I). Segundo 
relatos de moradores, logo após chuvas intensas, muitas vezes ocorre no local o 
alagamento de uma ampla faixa de terra, que se estende do vale do igarapé Matrinxã até 
o balneário Dona Conceição, proporcionando o contato das águas contaminadas com 
aquele local de recreação. Isso posto, recomenda-se o monitoramento freqüente das 
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águas de tal balneário, inclusive com análises microbiológicas, de modo a evitar o 
contato dos banhistas com eventuais contaminantes. 

Deve-se ressaltar que o teor de alumínio dissolvido encontrado no local, pouco 
superior ao recomendado para águas de classe 2, não suscita maiores preocupações para 
o tipo de uso atual. A exemplo do encontrado nas cabeceiras do igarapé Aracu (amostra 
AS-08), um ambiente preservado, o teor de alumínio mais elevado nessas águas deve 
estar associado à maior acidez dos igarapés, com pH em torno de 4,5, que facilita a 
mobilização do metal da fase sólida para a líquida. 

Já o balneário do Sivirino (amostra AS-03), no igarapé Acarazinho, está situado 
numa posição geográfica em que não há possibilidades de ser afetado pela 
contaminação oriunda do ASM. Os parâmetros obtidos no local indicam que não há 
qualquer sinal de degradação química em suas águas. 

 
 

 
Figura 23: Encontro da águas claras (porém contaminadas) do igarapé 
Acará com as águas barrentas do igarapé Santa Etelvina, formando o 
igarapé da Bolívia. 

 
 

 As águas do tributário do igarapé Aracu que recebem parte do chorume drenado 
do ASM, por sob a rodovia AM-010 (Figura 4), foram as que apresentaram, dentre 
todas analisadas, a contaminação mais intensa, expressa pelos maiores valores de pH, 
CE, alcalinidade, DQO, nitrato, sulfato, K, Ca, Mg, arsênio, boro, bário, ferro e 
manganês na amostra AS-28. Esta amostra foi tomada cerca de 500 metros abaixo do 
ponto de lançamento do chorume e os parâmetros mencionados representam a diluição 
desse chorume, o qual foi caracterizado pela amostra CH-05 (vide Anexo I).  

O que contribui ainda mais significativamente para a diluição dos contaminantes é a 
ocorrência, no baixo curso do tributário em questão (logo a jusante do ponto AS-28), de uma 
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região alagadiça, ocupada por plantas aquáticas, que provavelmente funcionam como um 
filtro, pois têm o poder de absorver boa parte dos contaminantes dissolvidos, ou seja, possuem 
capacidade depuradora do ambiente, constituindo uma wetland natural (Figura 24). 

 As águas do igarapé Aracu, logo após receber este tributário, também diluem a 
contaminação, porém os valores encontrados neste trecho do igarapé para CE, cloreto, 
cálcio e, principalmente, cádmio, chumbo e antimônio ainda são fortemente sugestivos 
de ambientes contaminados (amostra AS-25).  

O igarapé Aracu corta a rodovia BR-174 na altura da comunidade Ismael Aziz, 
cujos moradores se utilizam de suas águas (Figura 25). A amostra que representa este 
local, número AS-18, revela apenas dois parâmetros que podem sugerir indícios de 
contaminação: o maior teor de cromo e o maior teor de selênio entre todas as águas 
analisadas. Porém, quando se considera os demais parâmetros, verifica-se que é uma 
contaminação já bastante atenuada. De qualquer maneira, considerando-se o fenômeno 
da sazonalidade associado à variação rápida na composição dos chorumes, deve-se 
conscientizar os moradores da comunidade Ismael Aziz no sentido de evitar contato 
com as águas do igarapé Aracu, e providenciar um plano de monitoramento químico e 
bacteriológico nesse local. 

No mapa do Anexo I pode-se verificar que todo o vale do tributário do igarapé 
Aracu que recebe o chorume e um trecho deste, antes de cruzar a BR-174, foram 
delimitados como zona de alagação temporária com águas contaminadas. O vale do 
igarapé Aracu a jusante dessa zona, até sua foz no igarapé da Bolívia, é considerado 
como região de atenuação da contaminação das águas superficiais.  

 

 
Figura 24: Região alagadiça, que absorve boa parte dos contaminantes 
dissolvidos nas águas de um tributário do igarapé Aracu. No centro da 
foto, poço PD-96 não-contaminado (amostra PC-26). 
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Figura 25: Crianças no igarapé Aracu, um dos receptores do chorume 
que escorre do Aterro Sanitário de Manaus. Local: Comunidade 
Ismael Aziz, rodovia BR-174 km 2. 

 

 Tomando-se por base os principais parâmetros diagnósticos de contaminação das 
águas superficiais do entorno do ASM – pH, CE, alcalinidade, DQO, nitrato, amônio, 
cloreto, sulfato, Na, K, Ca e Mg, foi gerada uma matriz de correlação das amostras 
coletadas, com objetivo de encontrar similaridade entre elas. A Figura 26 representa 
essa matriz; nela, para se obter as associações mais fortes, foram considerados apenas os 
valores de correlação maiores ou iguais a 95% (r > 0,95), destacados em cor vermelha. 
A análise dessa matriz conduz à formação de três agrupamentos, perfeitamente 
compatíveis com a discussão acima apresentada, ou seja: 

- Grupo 1, formado pelas amostras AS-01, AS-02, AS-03, AS-04, AS-07, AS-08, AS-
09, AS-16, AS-21 e AS-22, que representam águas não contaminadas – igarapé 
Matrinxã a montante do ASM; igarapés Acará e Acarazinho, a montante do encontro 
com o Matrinxã; igarapé Mariano; cabeceira do igarapé Aracu; igarapé do Fabrício. 

- Grupo 2, formado pelas amostras AS-05, AS-06, AS-20, AS-23 e AS-28, 
correspondentes a águas com contaminação mais intensa – igarapé Matrinxã a jusante 
do ASM, e o tributário do igarapé Aracu que recebe o lançamento de parte do chorume. 

- Grupo 3, formado pelas amostras AS-10, AS-11, AS-12, AS-13, AS-14, AS-15, AS-17 
e AS-25, que representam corpos hídricos onde a contaminação está presente de forma 
atenuada – igarapé Acará, a jusante da foz do Matrinxã; igarapé Aracu; igarapés Santa 
Etelvina e da Bolívia. 

 Portanto, o quadro elaborado é muito consistente e confirma que a contaminação 
das águas superficiais, oriunda do chorume gerado pelo ASM, em maior ou menor 
intensidade, restringe-se aos vales do igarapé Matrinxã, do igarapé Acará (a jusante do 
encontro com o Matrinxã) e parte do igarapé Aracu (Anexo I).
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 AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09 AS-10 AS-11 AS-12 AS-13 AS-14 AS-15 AS-16 AS-17 AS-18 AS-20 AS-21 AS-22 AS-23 AS-25 AS-28

AS-01 1,00 0,98 0,99 0,96 0,45 0,45 0,99 0,99 0,98 0,87 0,87 0,84 0,86 0,91 0,77 0,98 0,70 0,99 0,51 0,95 1,00 0,47 0,83 0,38
AS-02  1,00 0,99 1,00 0,29 0,28 0,99 0,99 1,00 0,77 0,77 0,73 0,75 0,82 0,65 1,00 0,56 0,95 0,35 0,99 0,98 0,31 0,71 0,22
AS-03   1,00 0,98 0,36 0,35 1,00 0,98 0,99 0,81 0,81 0,78 0,79 0,85 0,70 0,99 0,62 0,96 0,42 0,97 0,99 0,37 0,75 0,30
AS-04    1,00 0,23 0,22 0,97 0,98 1,00 0,73 0,73 0,69 0,71 0,78 0,60 1,00 0,50 0,93 0,30 0,99 0,97 0,25 0,67 0,16
AS-05     1,00 1,00 0,34 0,40 0,28 0,83 0,83 0,86 0,84 0,78 0,91 0,28 0,95 0,56 0,99 0,19 0,41 0,99 0,87 0,97
AS-06      1,00 0,34 0,40 0,27 0,82 0,82 0,86 0,84 0,78 0,91 0,27 0,95 0,55 0,99 0,19 0,41 0,99 0,87 0,98
AS-07       1,00 0,98 0,98 0,80 0,80 0,77 0,78 0,84 0,69 0,98 0,61 0,96 0,41 0,96 0,99 0,36 0,74 0,28
AS-08        1,00 0,99 0,84 0,84 0,81 0,83 0,88 0,73 0,99 0,65 0,98 0,46 0,97 0,99 0,42 0,80 0,33
AS-09         1,00 0,77 0,77 0,73 0,75 0,82 0,64 1,00 0,55 0,95 0,35 0,99 0,98 0,30 0,71 0,21
AS-10          1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,77 0,96 0,92 0,86 0,70 0,85 0,84 0,99 0,77
AS-11           1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,77 0,95 0,92 0,86 0,70 0,85 0,84 0,99 0,77
AS-12            1,00 1,00 0,99 0,99 0,73 0,97 0,90 0,88 0,66 0,82 0,86 1,00 0,80
AS-13             1,00 0,99 0,99 0,75 0,96 0,92 0,87 0,68 0,83 0,85 1,00 0,79
AS-14              1,00 0,96 0,81 0,93 0,95 0,82 0,76 0,88 0,79 0,98 0,71
AS-15               1,00 0,64 0,99 0,84 0,94 0,57 0,74 0,92 0,99 0,86
AS-16                1,00 0,55 0,95 0,34 0,99 0,98 0,30 0,71 0,20
AS-17                 1,00 0,78 0,96 0,47 0,66 0,95 0,97 0,92
AS-18                  1,00 0,61 0,92 0,98 0,58 0,89 0,48
AS-20                   1,00 0,26 0,47 0,99 0,89 0,96
AS-21                    1,00 0,95 0,23 0,64 0,11
AS-22                     1,00 0,42 0,80 0,34
AS-23                      1,00 0,87 0,95
AS-25                       1,00 0,82
AS-28                        1,00

 

Figura 26: Matriz de correlação das amostras de águas superficiais coletadas no entorno do Aterro Sanitário de Manaus.
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 Com relação aos baixos teores de metais pesados encontrados nas águas 
superficiais contaminadas pelo chorume, eles devem ser reflexo dos valores de pH 
reinantes nesses ambientes. A grande maioria dos metais pesados necessita de águas muito 
ácidas (pH < 4,0) para se dissolver e se manter em solução, e o que se observa nos igarapés 
contaminados pelo ASM é um ambiente próximo ao neutro ou alcalino, com pH variando 
de 6,5 a 7,5, dificultando portanto a liberação dos metais contidos nas fases sólidas. No 
entanto, Santos (2001) já havia observado que esses resultados não descartam a 
possibilidade de contaminação por metais pesados, que poderiam estar adsorvidos aos 
sedimentos de fundo dos corpos hídricos sob a zona de influência do ASM. 

 De fato, Barroncas (1999), analisando a fração mais fina dos sedimentos de fundo 
do igarapé Matrinxã, encontrou teores de Zn, Co, Ni, Cu, Fe e Pb bem acima da média do 
que é considerado normal em igarapés naturais na região. Ainda em seu estudo, a autora 
promoveu análises químicas em plantas aquáticas do mesmo igarapé, as quais revelaram 
teores de Mn, Co e Cr mais elevados do que aqueles normalmente encontrados neste tipo 
de planta. Portanto, isso leva a crer que os metais pesados dissolvidos oriundos do ASM 
estão se acumulando em sedimentos de fundo e plantas presentes nos igarapés afetados. 
Esse fato requer o devido cuidado, pois mudanças nas condições ambientais (variações de 
pH e do potencial de oxi-redução), ligadas a alternâncias climáticas na região, podem 
promover a liberação dos metais da fase sólida para a aquosa, tornando-os disponíveis 
para a microfauna aquática, primeiro elo da cadeia trófica a ser contaminado. 

 Finalizando, deve-se ressaltar que os resultados embasados em uma única 
campanha de amostragem, como a realizada para este estudo, não podem ser considerados 
como referência definitiva, sendo necessário um programa de monitoramento da 
qualidade das águas superficiais afetadas pelo ASM, a fim de que se obtenha um quadro 
das variações dos parâmetros diagnósticos ao longo dos ciclos hidrológicos.   

6.2.3 Águas Subterrâneas 

 Nas tabelas 14 e 15 podem ser visualizados os resultados das análises físico-
químicas e microbiológicas efetuadas nas amostras de água de poço coletadas no entorno 
do ASM. Para avaliação da qualidade dessas águas foram tomados como referência os 
valores máximos permitidos (VMP) para cada parâmetro de acordo com a Portaria 
número 518/2004 do Ministério da Saúde-MS (BRASIL, 2004), que estabelece os 
procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

 Novamente, a exemplo do já mencionado para a resolução CONAMA 357/2005, é 
necessário fazer uma ressalva com relação aos valores de pH recomendados pela Portaria 
518/2004, já que as águas subterrâneas da área de estudo possuem, naturalmente, um pH 
ácido, de modo geral entre 4,5 e 5,0, e não se enquadram, portanto, na faixa de 6,0 a 9,5, 
que é a sugerida por aquela Portaria. 

 Uma análise dos dados das tabelas 14 e 15 indica que, dos 26 poços amostrados, 
em apenas cinco deles os valores de pH e/ou CE são sugestivos de águas contaminadas. 
Desses cinco, porém, em dois somente a contaminação pode ser atribuída ao ASM: o 
poço cadastrado como PD-89, da casa da Sra. Maria G. Pereira (amostra PC-02), no 
ramal do Janjão, muito próximo do canal do igarapé Matrinxã (Figura 27), e um dos 
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poços do Sítio Antônio Português (amostra PC-16), cadastrado como ponto d’água PD-
95, no vale do tributário contaminado do igarapé Aracu; ambos são rasos, com cerca de 
4,5 metros de profundidade, situados em areais, e sofrem maior influência, desse modo, 
da contaminação das águas superficiais. 

 Os dois poços acima citados são os únicos que apresentaram águas com pH 
acima de 6,0 e, ao mesmo tempo, valores de CE elevados, superiores a 80 µS/cm. Nesse 
sentido, Barbosa & Otero (1999) afirmam que, se o pH natural das águas de um 
aqüífero contaminado for ácido, o forte poder tampão do chorume, devido à sua 
alcalinidade, imporá um pH superior a essas águas, notavelmente no centro da pluma de 
poluição. Apesar da turbidez e da quantidade de coliformes nesses poços serem os 
únicos parâmetros em desacordo com a Portaria 518/2004, outros valores elevados 
evidenciam a contaminação, ainda que não tão intensa, dos mesmos: nitrato (1,26 mg/L) 
e cálcio (104 mg/L) para amostra PC-02; nitrato (2,48 mg/L), amônio (0,43 mg/L), 
cloreto (6,82 mgL), potássio (2,0 mg/L), cálcio (5,8 mg/L) e arsênio (0,44 mg/L – o 
maior teor encontrado entre todas as amostras) para a amostra PC-16. 

 É importante mencionar que o poço cadastrado como PD-96 (amostra PC-26), 
também situado no Sítio Antônio Português, apesar de estar numa zona rebaixada a 
poucos metros do canal do tributário contaminado do igarapé Aracu, não apresenta 
águas com qualquer sinal de contaminação (Figura 24). Trata-se de um poço com 13 
metros de profundidade, jorrante, porém com águas confinadas localmente, ou seja, com 
carga hidráulica superior à de superfície, motivo de seu isolamento, o qual impede o 
contato com as águas contaminadas superficiais. Só para ilustrar, enquanto o igarapé, 
situado a menos de 50 metros, apresenta CE em torno de 560 µS/cm e pH de 7,4 
(amostra AS-28), as águas deste poço possuem CE de apenas 15 µS/cm e pH de 4,6, 
parâmetros que atestam a diferença entre os dois tipos de água. 

 Os outros três poços com indicativos de baixa qualidade de suas águas, o da 
Granja Mutunuí (amostra PC-08), o da Sra. Francisca Silva (amostra PC-10), ambos no 
ramal do Janjão, e o da casa da Sra. Rosa Marília (amostra PC-24), na Comunidade 
Lagoa Azul (Figura 28), revelam composição química característica de contaminação 
por compostos nitrogenados, oriundos de fossas, esgotos, ou, como no caso da Granja 
Mutunuí, criação de animais a montante da captação de água. Esse tipo de 
contaminação, já bem documentada em poços públicos da cidade de Parintins (Marmos 
& Aguiar, 2006), eleva ainda mais a acidez das águas subterrâneas e facilita a liberação 
do alumínio contido nas partículas do subsolo.  

 De fato, os poços PD-93 (amostra PC-08) e PD-101 (amostra PC-24), entre 
todos amostrados, foram os que apresentaram os maiores teores de nitrato e alumínio, 
em valores acima do permitido pela legislação. As águas do poço PD-93 também 
revelaram os maiores valores de CE, cloreto, Na, K, Mg e Mn, ao passo que o PD-101 
registra o maior teor de antimônio, acima do máximo permitido. O poço PD-72 
(amostra PC-10) não apresenta nenhum parâmetro em desacordo com a legislação, 
porém seus teores de nitrato e cloreto são indicativos de início de contaminação. 



Número da Ponto d'água C  E Coliformes Coliformes Bactérias Turbidez NO3
- NH4

+ Cl-  SO4
= Na K Ca Mg

Amostra Cadastrado µS/cm Totais* Termotolerantes* Heterotróficas** FTU mg/L N mg/L N mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
PC-01 PD-62 4,6 19,4 Presença Presença ND 0,6 0,53 < LD 0,66 < LD 0,55 0,03 < LD 0,02
PC-02 PD-89 6,3 104,5 Presença Presença ND 7,3 1,26 0,21 1,84 < LD 0,70 0,68 104,03 0,31
PC-03 PD-63 5,0 28,3 ND ND ND 5,0 1,89 < LD 0,70 < LD 0,59 0,58 < LD 0,39
PC-04 PD-69 4,9 13,6 ND ND ND 0,6 0,22 < LD 0,57 < LD 0,35 0,08 < LD 0,01
PC-05 PD-90 5,1 16,8 Ausência Ausência ND 0,8 0,84 0,19 0,60 < LD 0,73 0,03 < LD < LD
PC-06 PD-91 4,7 19,4 Ausência Ausência ND 0,7 0,06 < LD 1,38 < LD 0,64 0,03 < LD < LD
PC-07 PD-92 4,7 17,9 Ausência Ausência ND 0,7 0,30 < LD 0,83 < LD 0,25 0,09 < LD 0,02
PC-08 PD-93 4,3 161,6 Ausência Ausência ND 1,5 10,71 0,19 7,73 < LD 5,23 2,31 < LD 0,60
PC-09 PD-71 5,0 14,2 93 Ausência 165 0,6 0,63 0,19 0,73 < LD 0,48 0,13 < LD 0,02
PC-10 PD-72 4,6 56,5 Ausência Ausência 29 3,9 4,20 0,12 2,85 < LD 3,00 0,31 < LD 0,05
PC-11 PD-67 4,9 24,1 1100 Presença Incontáveis 5,6 0,07 < LD 2,00 < LD 1,27 0,02 < LD < LD
PC-12 PD-56 5,0 16,7 Ausência Ausência 6 0,6 0,15 < LD 1,19 < LD 0,37 0,99 < LD 0,06
PC-13 PD-97 4,9 20,4 Ausência Ausência 14 0,9 0,25 < LD 0,99 < LD 0,46 0,10 < LD 0,02
PC-14 PD-54 4,9 20,5 240 Presença 390 2,1 0,93 0,15 0,93 < LD 0,52 0,06 0,37 0,01
PC-15 PD-55 5,6 10,9 8 Presença 183 0,8 0,47 0,12 1,09 < LD 0,29 0,22 < LD 0,05
PC-16 PD-95 6,2 83,3 260 Presença Incontáveis 30,1 2,48 0,43 6,82 1,67 1,98 2,04 5,83 0,54
PC-17 PD-37 4,7 19,0 Ausência Ausência 36 0,6 0,45 0,16 2,42 < LD 0,42 0,11 < LD 0,00
PC-18 PD-57 4,5 16,2 Ausência Ausência 305 0,9 0,11 < LD 0,86 < LD 0,34 0,48 < LD 0,02
PC-19 PD-75 4,8 13,0 Ausência Ausência 216 0,8 0,07 < LD 0,83 < LD 0,29 0,03 < LD < LD
PC-20 PD-76 4,9 15,0 23 Presença 379 2,6 0,17 < LD 0,93 < LD 0,60 0,03 < LD < LD
PC-21 PD-61 4,9 13,0 Ausência Ausência 144 0,6 0,09 < LD 0,50 < LD 0,26 0,02 < LD < LD
PC-22 PD-99 4,8 23,2 23 Presença 417 1,5 0,80 0,11 1,09 < LD 0,56 0,05 < LD 0,11
PC-23 PD-100 4,7 42,6 93 Presença Incontáveis 2,8 1,26 0,23 4,51 1,01 1,05 0,60 0,64 0,20
PC-24 PD-101 4,6 83,9 ND ND ND 1,4 5,49 0,29 4,86 < LD 2,83 0,28 < LD 0,31
PC-25 PD-88 4,9 21,6 4 Presença 170 0,6 0,36 0,12 1,45 < LD 1,13 0,02 < LD < LD
PC-26 PD-96 4,6 14,6 ND ND ND ND 0,09 < LD 0,26 < LD 0,27 0,06 < LD 0,01

6,0 - 9,5 - Ausência Ausência 500 5,0 10,0 1,5 250,0 250,0 200,0 - - -

Tabela 14: Resultados de análises físico-químicas e microbiológicas nas amostras de águas subterrâneas coletadas no entorno do Aterro Sanitário

Obs: Destaca-se em vermelho os valores de  pH, C E, amônia e Cl que sugerem alteração na qualidade das águas, além dos valores de outros parâmetros em desacordo com a Portaria MS 518/2004

Valores Máximos Permitidos (VMP):

pH

* número mais provável em 100 ml;  ** unidade formadora de colônia por ml;  C E - Condutividade Elétrica;   ND - não determinado;  LD - Limite de determinação.

Portaria MS  518/2004 



Número da Ponto d'água Al As Ba Cd Cr Fe Mn Pb Sb Se Sn Zn
Amostra Cadastrado µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

PC-01 PD-62 < LD 0,30 < LD 2,0 6,2 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD
PC-02 PD-89 43,2 0,32 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,6
PC-03 PD-63 15,7 0,29 1,6 1,5 < LD < LD 15,4 < LD < LD < LD < LD 13,5
PC-04 PD-69 < LD 0,28 2,4 1,9 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 75,6 < LD
PC-05 PD-90 < LD 0,28 < LD 2,9 2,5 < LD < LD 6,5 < LD < LD < LD < LD
PC-06 PD-91 < LD 0,29 < LD 1,1 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD
PC-07 PD-92 < LD 0,26 4,8 < LD < LD < LD < LD 1,9 3,2 < LD < LD < LD
PC-08 PD-93 1103,0 0,28 11,3 < LD < LD 10,2 18,4 3,7 < LD < LD < LD < LD
PC-09 PD-71 < LD 0,27 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 242,1
PC-10 PD-72 62,0 0,27 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 123,3
PC-11 PD-67 < LD 0,26 1,4 < LD 1,9 < LD < LD 5,1 < LD < LD < LD 128,8
PC-12 PD-56 < LD 0,27 35,6 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 31,4
PC-13 PD-97 < LD 0,30 < LD 1,1 < LD 266,1 < LD < LD < LD 69,0 59,6 16,0
PC-14 PD-54 < LD 0,26 3,1 < LD < LD < LD < LD 19,0 < LD < LD < LD 33,5
PC-15 PD-55 < LD 0,28 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 3,0 < LD < LD < LD
PC-16 PD-95 13,6 0,44 2,3 < LD < LD < LD < LD 3,7 < LD < LD < LD 9,8
PC-17 PD-37 < LD 0,28 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD
PC-18 PD-57 < LD 0,26 11,9 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 62,3 4,6
PC-19 PD-75 < LD 0,27 1,3 3,9 < LD < LD < LD 2,5 < LD < LD < LD < LD
PC-20 PD-76 < LD 0,28 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD
PC-21 PD-61 < LD 0,27 < LD 2,4 < LD < LD < LD < LD < LD 19,5 < LD < LD
PC-22 PD-99 12,7 0,26 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 13,1
PC-23 PD-100 100,7 0,30 3,7 < LD < LD < LD 2,3 < LD < LD < LD < LD < LD
PC-24 PD-101 508,6 0,28 5,3 < LD < LD < LD 7,2 < LD 6,0 < LD < LD 11,9
PC-25 PD-88 < LD 0,26 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 5,4 14,2 < LD < LD
PC-26 PD-96 < LD 0,26 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 5,0 < LD < LD < LD

200,0 10,0 700,0 5,0 50,0 300,0 100,0 10,0 5,0 10,0 - 5000,0
Valores Máximos Permitidos (VMP):

Tabela 15: Resultados das análises químicas de metais nas amostras de águas subterrâneas coletadas no entorno do Aterro Sanitário

Obs: Destaca-se em vermelho os valores dos parâmetros em desacordo com a Portaria MS 518/2004.
Também foram analisados Ag, B, Be, Co, Cu, Li, Ni e V, porém, para esses elementos,  todos os valores encontrados estão abaixo do limite de determinação

Portaria MS  518/2004 
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Figura 27: Amostragem no poço contaminado da Sra. Maria G. Pereira, 
em um areal a poucos metros do igarapé Matrinxã (amostra PC-02). 

 

 

 

 
Figura 28: Poço no quintal da casa da Sra. Rosa Marilia, na 
Comunidade Lagoa Azul, cujas águas mostram-se contaminadas, 
provavelmente por fossas situadas a montante (amostra PC-24). 
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Outros poços cujas águas apresentaram parâmetros físico-químicos isolados em 
desacordo com a Portaria 518/2004, sem no entanto estarem correlacionados com a 
contaminação oriunda do ASM, estão listados abaixo: 

- o poço PD-67, na casa do Sr. José Marques Silva (amostra PC-11), no ramal do 
Janjão, apresentou água com turbidez acima do VMP; ocorre, porém, que a perfuração 
desse poço havia sido concluída poucos dias antes da amostragem, e o excesso de 
turbidez, assim como a presença elevada de coliformes totais, devem estar associados ao 
próprio processo de perfuração do poço, ainda não totalmente limpo;  

- os poços residenciais PD-97 (amostra PC-13) e PD-61 (amostra PC-21), situados 
respectivamente no ramal do Janjão e no ramal dos Guaranás, contêm selênio em teores 
relativamente elevados. Este elemento químico, em doses reduzidas, é essencial para o 
metabolismo humano, estando presente em alimentos como alho, cebola e castanha. 
Quando em excesso, ele é eliminado pelo organismo, inclusive nas fezes. Assim, as 
águas dos dois poços podem estar sendo afetadas por fossas situadas nas proximidades 
das residências; porém, seus teores de nitrato, outro forte indicativo de contaminação 
por esgotos, são muito baixos; 

- o poço PD-54, no terreno da Sociedade Espanhola do Amazonas (amostra PC-14), na 
rodovia AM-010, foi o único que revelou teor de chumbo acima do VMP pela Portaria 
518/2004. É um fato que merece ser melhor investigado, com nova amostragem e 
análise química, já que o chumbo é um metal pesado muito tóxico à saúde humana; 

- o poço PD-88, na Fazenda Rainha da Mata (amostra PC-25), na rodovia AM-010 a 
montante do ASM, registrou valores de antimônio e selênio em desacordo com a 
legislação. Como é um poço que ficou desativado por algum tempo, já que a 
propriedade foi vendida para uma empresa que está instalando uma usina termoelétrica 
no local, também recomenda-se uma nova amostragem para confirmação desses teores. 

 As análises microbiológicas indicaram dez poços, localizados em posições 
geográficas distintas em relação ao ASM, com presença de coliformes totais e 
termotolerantes (fecais) em suas águas, impróprias, portanto, para consumo humano. 
Tal contaminação biológica, todavia, não pode ser diretamente associada ao ASM, já 
que a mesma é muito comum em poços com manutenção e operação inadequadas, sem 
os devidos cuidados com a higiene (Figura 29). Nesse sentido, destaca-se que os três 
poços situados mais próximos ao ASM, o do próprio escritório do Aterro (amostra PC-
18), o do Haras RT (amostra PC-12) e do viveiro da SEDEMA (amostra PC-19), não 
revelaram nenhum indício de contaminação biológica ou química em suas águas. 

 O poço do escritório do ASM, com 67 metros de profundidade e nível d’água 30 
metros abaixo da superfície, por ser o mais próximo da principal fonte contaminante da 
área de estudo, foi escolhido para teste. Para se assegurar que não havia nenhum 
intervalo da coluna d’água afetado pela contaminação, o poço teve sua composição de 
tubos e bomba retirada e foi submetido a uma amostragem a cada 5 metros abaixo do 
nível da água, por meio de uma garrafa coletora acoplada a uma corda graduada. 
Imediatamente após a coleta, de cada amostra foram medidos os valores de CE e pH, 
que se mantiveram praticamente constantes, respectivamente 16 µS/cm e 4,3 a 4,5, por 
toda coluna d’água. Esses resultados, então, comprovam a homogeneidade e boa 
qualidade das águas ao longo de toda coluna saturada do poço amostrado. 
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 Maiores esclarecimentos sobre os caminhos percorridos pela pluma de 
contaminação gerada pelo chorume foram fornecidos pela abertura dos poços de 
monitoramento e pelos levantamentos geofísicos, abordados a seguir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 29: Poço tubular, com presença de coliformes, no terreno da  
Sra. Fátima Costa, no ramal dos Guaranás (amostra PC-22). 
 
 

6.2.4 Poços de Monitoramento 

Além de contribuir para o conhecimento da geologia de subsuperfície da área de 
estudo, a perfuração dos poços de monitoramento teve como objetivo definir a 
intensidade e estimar a extensão da pluma de contaminação no entorno imediato do 
ASM. Os cinco poços foram locados em pontos estrategicamente situados, com base 
nas informações adquiridas nas etapas anteriores (vide mapa do Anexo I). 

As tabelas 16 e 17 apresentam os resultados das análises físico-químicas 
efetuadas nas amostras de água coletadas nos poços de monitoramento logo após a 
perfuração e limpeza dos mesmos. Para estimar a qualidade dessas águas também foram 
utilizados os valores de referência estabelecidos pela Portaria 518/2004 (BRASIL, 2004), 
além da Decisão CETESB 195/2005 (CETESB, 2005), que aborda a química das águas 
subterrâneas e define alguns parâmetros máximos não contemplados pela citada Portaria, 
como boro, cobalto e níquel. 

A perfuração do poço PT-01, cerca de 70 metros a norte do vale do tributário do 
igarapé Matrinxã que margeia a borda setentrional do ASM, em local onde foi retirado 
solo argiloso para cobertura das camadas de lixo, visou definir se a contaminação se 
estendia para a margem esquerda do citado tributário. Os resultados obtidos nas análises 
permitiram concluir que as águas do PT-01 estão isentas de contaminação química, 
afastando a hipótese da existência de uma pluma a norte dos limites do ASM. 



Número da C  E O D Cor DQO NO3
- NH4

+  Cl-  SO4
= Na K Ca Mg Al

Amostra µS/cm mg/L mgPt/L mg/L mg/L N mg/L N mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
PT-01 5,6 15,1 6,0 ND ND ND ND ND ND 0,48 0,04 < LD 0,01 < LD
PT-02 6,5 1376,0 1,2 23,9 30,1 12,95 38,40 149,00 21,30 45,17 112,20 80,78 42,18 < LD
PT-03 6,3 225,0 1,9 14,2 13,7 4,05 1,55 10,56 1,95 4,83 22,79 8,40 2,35 < LD
PT-04 4,5 23,6 5,1 0,7 3,2 0,99 < LD 0,96 < LD 0,80 0,23 < LD 0,06 < LD
PT-05 4,4 82,4 4,4 6,0 12,3 10,60 0,11 10,50 2,80 3,65 0,39 < LD 0,17 0,43

Portaria MS 518/2004 6,0 - 9,5 - - 15,0 - 10,0 1,5 250,0 250,0 200,0 - - - 0,2

Número da As B Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sb Se Zn
Amostra µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

PT-01 0,24 < LD < LD < LD < LD 3,7 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,4 33,0
PT-02 2,35 79,4 33,5 2,7 < LD 1,1 < LD 5677,0 45,5 < LD < LD < LD < LD 1,7
PT-03 0,36 28,0 10,2 < LD < LD < LD < LD 67,9 9,0 < LD < LD < LD < LD 6,4
PT-04 0,26 < LD < LD 3,0 < LD 2,9 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD
PT-05 0,36 < LD 2,1 < LD < LD < LD < LD < LD 6,9 < LD < LD < LD < LD < LD

Portaria MS 518/2004 10,0 - 700,0 5,0 - 50,0 2000 300,0 100,0 - 10,0 5,0 10,0 5000
D. CETESB 195/2005 10,0 500,0 700,0 5,0 5,0 50,0 2000 300,0 400,0 20,0 10,0 5,0 10,0 5000

C E - Condutividade Elétrica; OD - Oxigênio Dissolvido; DQO - Demanda Química de Oxigênio;  ND - não determinado; LD - Limite de determinação.

Também foram analisados Ag, Be, Li, Sn e V, porém, para esses elementos,  todos os valores encontrados estão abaixo do limite de determinação (LD).
Obs: Destaca-se em vermelho o valor em desacordo com a Portaria MS 518/2004 e com a Decisão CETESB 195/2005.

Tabela 16: Resultados de análises físico-químicas nas amostras de águas coletadas nos poços de monitoramento perfurados no entorno do Aterro.

Tabela 17: Resultados das análises químicas de metais nas amostras de águas coletadas nos poços de monitoramento perfurados no entorno do Aterro.

Valores Máximos Permitidos (VMP):

Valores Máximos Permitidos (VMP):

Obs: Destaca-se em vermelho os valores de  pH, condutividade elétrica, OD e Cl que sugerem alteração na qualidade química das águas, além dos valores de outros parâmetros em desacordo
        com a Portaria MS 518/2004.

pH
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O poço PT-02, situado na encosta entre o ASM e o vale do igarapé Matrinxã, foi 
aberto com objetivo principal de verificar a intensidade da pluma de contaminação 
sabidamente existente sob esse ponto. Toda borda leste do ASM, entre o limite onde foi 
depositado lixo e o canal do igarapé Matrinxã, encontra-se com suas águas subterrâneas 
comprometidas. Essa faixa, com cerca de 600 metros de comprimento, tem uma largura 
média de apenas 80 metros, e a estreita pluma de contaminação sob a mesma flui 
diretamente para o canal do igarapé Matrinxã (Figura 30). 

Os resultados das análises químicas mostraram que a amostra coletada nesse 
poço representa bem o chorume que está se infiltrando no aqüífero e, com a descarga 
deste, contaminando as águas superficiais adjacentes. Comparando com os demais 
poços de monitoramento, a amostra PT-02 representa os maiores valores de CE, pH, 
cor, DQO, nitrato, amônia, cloreto, sulfato, Na, K, Ca, Mg, arsênio, boro, bário, ferro e 
manganês, e o menor valor de oxigênio dissolvido, em concentrações semelhantes às 
encontradas nas amostras de chorume diluído, sendo que nitrato (13 mg/L), amônio (38 
mg/L) e ferro dissolvido (5,7 mg/L) estão bem acima dos VMP’s. Análises periódicas 
das águas do PT-02 permitirão que se acompanhem as variações de intensidade da 
pluma de contaminação, correlacionando-as também com as estações climáticas. 

Uma parcela das águas subterrâneas do ASM segue para oeste, fluindo por sob o 
sítio do Sr. Antônio Português (Figura 16). Assim, era de se esperar que uma pluma de 
contaminação, ainda que de pequena intensidade, ocorresse no local, que foi escolhido 
para a perfuração do poço PT-03. Os parâmetros CE e pH, medidos no momento da 
amostragem de suas águas, com valores respectivamente de 225 µS/cm e 6,3, já 
acenavam para a existência da pluma. 

Os resultados das análises químicas confirmaram que se trata de uma 
contaminação bem atenuada em relação aos valores encontrados em PT-02, porém com 
oxigênio dissolvido muito baixo e concentração de amônia acima do VMP. Outro fator 
que caracteriza bem a origem da pluma no PT-03 é a presença de boro nas águas, 
elemento utilizado como rastreador, e que só foi encontrado em teores detectáveis nas 
amostras de chorume, concentrado ou diluído, e no PT-02. Pelo exposto, fica claro que 
há o desenvolvimento, a sudoeste do ASM, de uma pluma de contaminação, cuja 
extensão foi rastreada pelos levantamentos geofísicos. 

O poço PT-04, perfurado a cerca de 80 metros a sul do canal de um pequeno 
braço contaminado do igarapé Matrinxã, que limita a borda meridional do ASM, teve 
por objeto verificar se a pluma de contaminação se estendia até o local, fundos do Haras 
RT. Os resultados mostraram que a água coletada nesse poço, a exemplo do PT-01, 
encontra-se livre de contaminação química, descartando a hipótese de a pluma se 
estender além do limite sul do ASM. 

O local do poço PT-05 foi escolhido de modo a se investigar se as lagoas de 
decantação dos limpa-fossas também estão contribuindo para a contaminação do 
aqüífero, visto que o fluxo local das águas subterrâneas dá-se aproximadamente no 
sentido nordeste-sudoeste (Figura 16). Nesta discussão, é necessário comentar que, em 
função do desenho hidrodinâmico observado no local, a probabilidade de a pluma 
contaminante oriunda do ASM atingir a margem esquerda do igarapé Matrinxã é 
praticamente nula. Assim, o poço PT-05 foi perfurado a meio caminho entre os tanques 
de dejetos e o vale do Matrinxã. 
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Os resultados obtidos mostram que a água coletada no PT-05 tem um pH ácido 
(4,4), uma CE relativamente elevada (82 µS/cm), e teores de nitrato e alumínio acima 
dos VMP’s, caracterizando um tipo de contaminação semelhante à existente nos poços 
PD-93 e PD-101, isto é, oriunda de fossas, esgotos e/ou resíduos orgânicos. Esse fato 
evidencia que as lagoas de decantação próximas, que funcionam como estação de 
tratamento dos limpa-fossas, não estão bem impermeabilizadas, permitindo a infiltração 
de contaminantes que alcançam a água subterrânea e contribuem ainda mais para a 
degradação do igarapé Matrinxã. Vale, porém, salientar que devido à hidrodinâmica 
local não ocorre um espalhamento significativo dos contaminantes neste setor. Como se 
imaginava, a contaminação proveniente do ASM não foi detectada neste poço 

A Figura 31 ilustra o caminho das plumas de contaminação que atingem as 
águas dos poços PT-02, PT-03 e PT-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Abertura do poço de monitoramento PT-02, numa encosta 
entre o limite leste do ASM e o vale do igarapé Matrinxã. 

 

 Para assegurar a inexistência de qualquer intervalo com indícios de contaminação 
nas colunas d’água dos poços PT-01 e PT-04, e verificar a estratificação vertical da 
intensidade da contaminação detectada nos poços PT-02, PT-03 e PT-05, foram 
realizadas, em cada poço, perfilagens para determinar a variação vertical de parâmetros 
diagnósticos. O processo consistiu na introdução, poço a poço, de uma sonda multi-
paramétrica, de marca YSI (Figura 32), com cabo-sensor de 30 metros de comprimento, e 
medição, a cada metro de profundidade abaixo do nível d’água, dos valores de 
condutividade elétrica (CE) e oxigênio dissolvido (OD). Os resultados obtidos estão 
expressos a seguir: 
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- os poços PT-01 e PT-04 mostraram, ao longo de toda coluna perfilada, valores muito 
homogêneos de CE (15 – 16 µS/cm para PT-01 e 25 – 26 µS/cm para PT-04) e de OD 
(5,9 – 6,1 mg/L para PT-01 e 5,0 – 5,3 mg/L para PT-04), confirmando, até a base da 
perfuração, a boa qualidade das águas desses poços, isentos de contaminação. 

- o poço PT-02 revelou valores de CE menores no primeiro metro da coluna de água 
(540 µS/cm) e bem mais elevados, e relativamente constantes, a partir do segundo 
metro, em torno de 1.800 µS/cm. A taxa de OD no primeiro metro registrou 2,9 mg/L, e 
foi se reduzindo até o quinto metro, quando se estabilizou na faixa de 1,0 mg/L. Dessa 
perfilagem, pode-se depreender que o poço PT-02 apresenta-se contaminado em toda sua 
coluna de água, com maior intensidade a partir do segundo metro. A perfuração deste 
poço foi paralisada com 22 metros de profundidade, devido a desmoronamentos 
excessivos de camadas arenosas, e, de acordo com a perfilagem, não atingiu a base da 
pluma de contaminação no local, alvo de posterior levantamento geofísico. 

- a situação encontrada no poço PT-03, onde foram realizadas duas perfilagens, é 
interessante e está retratada na Figura 33. Como se observa, nas duas séries de medidas, 
até 4 metros de profundidade abaixo do nível de água, os valores de CE (em torno de 25 
µS/cm na 1a série, e 40 µS/cm na 2a série) e OD (4,0 a 5,8 mg/L na 1a série, e 3,5 a 4,0 
mg/L na 2a série) não eram indicativos de contaminação. Porém, nas duas perfilagens, a 
partir de 5 metros abaixo do nível de água a CE se eleva bruscamente; na primeira série 
de medidas atinge um valor de 200 µS/cm e se mantém em ascensão até 8 metros, quando 
chega a 395 µS/cm e começa a decrescer, estando no nível mais profundo em torno de 
280 µS/cm; na segunda série, o salto brusco da CE foi para o valor de 330 µS/cm, o qual 
se mantém em ascensão até o final da perfuração, onde atinge 425 µS/cm. O OD, também 
nas duas perfilagens, a partir de 5 metros abaixo do nível da água se reduz bruscamente, 
para 1,1 mg/L na 1a série de medidas e para 0,5 mg/L na 2a série, permanecendo em 
níveis reduzidos até o último intervalo. Pelos dados obtidos pode-se afirmar que as águas 
subterrâneas nas imediações do poço PT-03 são de boa qualidade até cerca de 4,5 metros 
abaixo do nível freático. A partir dessa profundidade, a contaminação se manifesta 
claramente, estendendo-se, com maior ou menor intensidade, pelo menos até 20 metros 
abaixo da superfície. De acordo com as linhas de fluxo mostradas na Figura 31, essa 
contaminação é proveniente do aterro de forma direta, sem contribuição de um 
espalhamento vertical descendente. Como o intervalo de tempo decorrido entre as duas 
perfilagens foi de apenas doze dias, é possível concluir que a geometria e intensidade da 
pluma mudam rapidamente, fato que requer o devido monitoramento. Este poço foi 
concluído com 20,5 metros de profundidade, quando atingiu um nível rochoso 
impenetrável para o sistema de perfuração utilizado (trado manual), e, a exemplo do PT-
02, não ultrapassou a base da pluma no local, também investigada pela geofísica. 

- o poço PT-05 mostra valores homogêneos de CE ao longo de toda coluna perfilada, na 
faixa de 85 a 90 µS/cm. O OD, com valor de 6,5 mg/L logo abaixo do nível d’água, 
decresce até atingir um mínimo de 3,8 mg/L em 6 metros, quando se mantém estável até o 
último intervalo perfilado. Portanto, este poço registra contaminação em toda sua coluna 
de água, porém numa intensidade bem menor, e com uma origem diferente da que se 
verifica em PT-02 e PT-03. A perfuração foi paralisada com 21 metros de profundidade 
total, devido a desmoronamentos excessivos, e, de acordo com a perfilagem, também não 
foi atingida a base da pluma de contaminação no local. 
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Figura 32: Introdução da sonda multi-paramétrica no poço de 
monitoramento PT-03 para medição, metro a metro, dos valores 
de condutividade elétrica e oxigênio dissolvido nas águas. 

Após a conclusão de todas as atividades de campo relacionadas com os poços de 
monitoramento, eles tiveram suas tampas fechadas com cadeados, cujas chaves serão 
repassadas à SEMULSP (Figura 34). Nesse sentido, recomenda-se o planejamento e 
implantação de um programa de monitoramento, com coletas e análises químicas 
periódicas, talvez trimestrais, das águas desses cinco poços. 

As informações obtidas até aqui permitem concluir que, à exceção de duas 
zonas restritas, adjacentes aos poços PT-02 e PT-03, o aqüífero Alter do Chão, 
contrariamente ao que se supunha à primeira vista, não está contaminado pelo chorume 
na área do entorno do ASM. Isso se deve à hidrodinâmica local das águas subterrâneas, 
que fluem primordialmente no sentido do igarapé Matrinxã, o qual funciona como um 
dreno perfeito, recebendo essas águas e impedindo que a contaminação se dissemine 
para sua margem esquerda. As porções norte e sul do ASM são limitadas por pequenos 
tributários do igarapé Matrinxã, que conduzem o chorume que recebem até o canal 
principal de drenagem. Desse modo, tais tributários funcionam como barreiras 
hidráulicas, bloqueando o fluxo de contaminantes que, no flanco meridional do ASM, se 
dirigiria para sul, no rumo do Haras RT e do ramal do Janjão, onde foram amostrados 
dez poços e somente um, muito próximo ao vale do Matrinxã, mostrou-se contaminado. 

A pequena parcela de água subterrânea proveniente do subsolo do ASM que flui 
para oeste-noroeste conduziu à formação de restrita pluma de contaminação no vale de 
um tributário do igarapé Aracu, cuja intensidade já foi definida pelo poço PT-03. A 
extensão dessa pluma, tomando por base a velocidade das águas subterrâneas, estimada 
em 4,3 cm/dia (vide capítulo 6.1), dificilmente ultrapassa 300m a partir da borda ocidental 
do ASM, local do início de sua propagação. Nesse sentido, é possível admitir, ainda com 
base na velocidade das águas subterrâneas, que as plumas contaminantes geradas no ASM 
levarão aproximadamente 50 anos para atingir o canal principal do igarapé Aracu, situado 
a cerca de 800m dos limites do aterro. Isso indica que nenhum contaminante proveniente 
desse local atingiu, via subterrânea, o referido igarapé, e a contaminação detectada em 
suas águas tem origem no chorume que é despejado na cabeceira do tributário que 
atravessa o sítio do Sr. Antônio Português (Figura 4). 
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A configuração da hidrodinâmica acima delineada pode explicar, por exemplo, 
a ausência de contaminação no poço do escritório do ASM, situado no divisor de águas 
Matrinxã x Aracu, local onde a alimentação é feita por fluxos subterrâneos vindos de sul-
sudoeste, cujas águas não se apresentam contaminadas (Figura 16). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: Fotomontagem com os cinco poços de monitoramento perfurados no entorno 
do Aterro Sanitário de Manaus. 
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6.3 LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS 

Em dois locais distintos, denominados de P2 e P3, adjacentes aos poços de 
monitoramento PT-02 e PT-03 respectivamente, foram realizados levantamentos 
geofísicos, pelo método geoelétrico, tendo como escopo a verificação dos limites da 
influência em subsuperfície do chorume derivado do ASM, de modo a contribuir, assim, 
para o melhor conhecimento da geometria da pluma de contaminação correspondente.  

6.3.1 Método Utilizado no Campo 

O método geoelétrico utilizado determina, em vários pontos, o valor da 
resistividade aparente do material geológico ocorrente nos dois locais estudados. A 
resistividade de qualquer material é um parâmetro físico, definido, formalmente, como a 
relação entre o gradiente da tensão entre as faces opostas de um determinado material e 
a densidade de corrente que flui perpendicularmente a este material (Telford et al., 
1990). A unidade de resistividade é Ω.m (omega.metro) e depende do caminho 
percorrido pela corrente elétrica, e não da área ou do volume do material atravessado.  

O método geoelétrico emprega uma fonte artificial de corrente, que é introduzida 
no terreno através de eletrodos pontuais. O fluxo de corrente elétrica no terreno permite a 
determinação de variações de potencial elétrico, para cada distribuição eletródica, com os 
quais se determina a resistividade das litologias em subsuperfície. Este parâmetro 
geofísico depende de diversas características intrínsecas dos sedimentos, rochas ou solos 
estudados, tais como porosidade, tamanho dos grãos minerais, quantidade e tipo de fluido 
que está preenchendo os poros e interstícios, temperatura etc.  

Em terrenos homogêneos e isotrópicos a resistividade será constante para 
qualquer corrente e arranjo de eletrodos. Assim, se a corrente (I) é a mesma e os 
eletrodos são movidos na superfície, o potencial ∆V se ajustará a cada configuração dos 
eletrodos a fim de manter a razão “K∆V/I” constante. Entretanto, se o terreno não for 
homogêneo, quando o arranjo é movido, a razão  variará, resultando em diversos valores 
para a resistividade. Este “parâmetro” é conhecido como resistividade aparente (ρa), 
pois, embora seja derivado de resistividades reais da região vizinha ao arranjo 
eletródico, não pode ser definido como média dos valores da vizinhança, nem mesmo de 
uma determinada porção do subsolo (Vieira,1998).                      

Conforme Dobrin & Savit (1998), a aplicação do método supra mencionado 
implica na utilização de dois circuitos elétricos, sendo um através do qual se injeta 
corrente elétrica no terreno, por tal motivo denominado circuito emissor ou de corrente; 
e outro para a medida do potencial elétrico resultante, denominado circuito receptor ou 
de potencial (figuras 14 e 35). 
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A

V

Bat.Cabos Circuito emissor

Circuito receptor

A                          M                       N                           B  A

V

A e B  -  Eletrodos de corrente

M e N -  Eletrodos de potencial

Bat.    -  Bateria (gerador)

          -  Amperímetro

          -  Voltímetro 

Figura 35: Representação esquemática dos circuitos emissor (bateria, eletrodos A e B e 
amperímetro) e receptor (eletrodos M e N e voltímetro) do método geoelétrico. 
 

As técnicas geofísicas empregadas neste trabalho foram a Sondagem Elétrica 
Vertical (SEV) e o Caminhamento Elétrico Horizontal (CEH). Cada uma delas tem 
como objetivo a investigação elétrica de subsuperfície, apresentando como característica 
o fato de se poder controlar a profundidade de interesse de maneira confiável. 

Para a aplicação de ambas as técnicas foi utilizada a configuração de 
Schlumberger. De acordo com essa configuração eletródica, a determinação da 
resistividade aparente (ρa), a partir dos parâmetros medidos e da geometria de 
distribuição dos eletrodos na superfície do terreno, é feita a partir da equação seguinte 
(Parasnis, 1976): 

                                     ρa = (π/2l) [ (L2-X2) 2 / ( L2+X2) ] . (∆V/I) 

onde: 
 ∆V – diferença de potencial medida entre os eletrodos M e N; 
 I - intensidade de corrente elétrica injetada no terreno; 
 l – metade da distância entre os eletrodos de potencial; 
 L – metade da distância entre os eletrodos de corrente; 
X – distância do centro dos eletrodos de potencial ao centro dos eletrodos de corrente. 

O objetivo da SEV é o de determinar a variação da resistividade aparente com a 
profundidade sob um determinado ponto da superfície terrestre, e relacioná-la com os 
dados geológicos disponíveis. O procedimento se baseia no fato de que, em um meio 
homogêneo e isotrópico, ao se aumentar a distância entre os eletrodos de corrente (AB), 
aumenta a profundidade (Z) investigada na mesma proporção. Em um meio 
heterogêneo, a densidade de corrente varia segundo leis diferentes em cada tipo de 
subsolo e a penetração de uma SEV dependerá, principalmente, da distribuição das 
resistividades. Desse modo, a penetração dependerá de vários fatores e não se pode 
estabelecê-la a priori. Por isso, as regras empíricas que a correlacionam a uma fração 
das distâncias entre os eletrodos de corrente AB por vezes carecem de base matemática 
e, em alguns casos, não reflete a realidade, podendo inclusive ocorrer que a penetração 
não cresça com o aumento de AB (Vieira, 1998). Portanto, os valores de profundidade 
investigados neste trabalho são estimados, mas representam a realidade de forma 
bastante aproximada. Conforme Parasnis (1976): 

- se 2L = Z implica que 29,5% da corrente introduzida no terreno fluirá sob a 
profundidade Z; 
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- se 2L = 2Z implica que 50% da corrente introduzida no terreno fluirá sob a 
profundidade Z; 

- se 2L = 4Z implica que 70,6% da corrente introduzida no terreno fluirá sob a 
profundidade Z; 

- se 2L = 12,6Z implica que 90% da corrente introduzida no terreno fluirá sob a 
profundidade Z. 

No levantamento efetuado para este estudo, com base em trabalhos anteriores na 
região, a disposição dos eletrodos ocorreu de maneira que, em todas as SEV’s e CEH’s 
efetuados, 2L = 6Z, ou seja, a distância entre os eletrodos de corrente foi considerada 
seis vezes o valor atinente à profundidade investigada. Por exemplo: 

- para a profundidade investigada de 10m, 2L = 60m; 
- para a profundidade investigada de 20m, 2L = 120m; 
- para a profundidade investigada de 30m, 2L = 180m; 
- para a profundidade investigada de 40m, 2L = 240m. 

Nas SEV’s investigou-se a profundidade desde 1m até 40m, em intervalos discretos 
de 1m. Nos CEH’s foram investigados os níveis de profundidade de 10m, 20m e 30m. 

No local P2 foi realizada uma SEV e um CEH, enquanto que no local P3 foram 
realizadas duas SEV’s e quatro CEH’s (espaçamento de 25m entre um CEH e outro). Em 
ambos os locais cada CEH foi composto de sete estações, distribuídas linearmente e 
espaçadas regularmente em intervalos de 10m, totalizando um perfil de 60m de extensão.  

A orientação do perfil (e da distribuição linear dos eletrodos da SEV) 
desenvolvido no local P2 é N58oE, no sentido da estação E7 para a estação E1, 
enquanto que no local P3, a orientação das linhas (perfis) e das SEV’s é N56oE, 
igualmente no sentido da estação E7 para a estação E1 (Figuras 36 e 37). 

 

 
E1             E2               E3              E4             E5               E6               E7

0           5           10        15m

PT-2
N

 
Figura 36: Distribuição das estações de CEH no local P2 (PT-2 = Poço de Monitoramento) 
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Figura 37: Distribuição das estações de CEH no local P3 (PT-3 = Poço de Monitoramento) 

 No local P2, a SEV foi efetuada na estação E4. No local P3, as SEV’s também 
foram realizadas na estação E4, sendo a SEV1 na linha L1 e a SEV2 na linha L3. A 
Tabela 18 mostra as coordenadas da estação E4 de cada linha. 

Tabela 18: Coordenadas das estações E4 em cada local e linha estudados 

Local Linha Coordenadas UTM (Zona 20S) 
P2 L0 9672858 832544 

L0 9672662 831735 
L1 9672664 831685 
L2 9672676 831681 

P3 

L3 9672704 831676 
 

6.3.2 Interpretação dos Resultados 

- Local P2 (Borda leste do ASM) 

 A Tabela 19 mostra os resultados dos valores de resistividade aparente obtidos 
no local P2, concernentes ao Caminhamento Elétrico Horizontal realizado às 
profundidades de 10m, 20m e 30m, os quais são representados na Figura 38. Nessa 
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figura observa-se, à profundidade de 10m, nas estações E1, E6 e E7, valores bem mais 
elevados de resistividade em relação aos valores medidos nas outras estações.  

Tabela 19: Valores de resistividade aparente referentes ao CEH no local P2. 
Resistividade Aparente (Ω.m) 

Estação 10m 20m 30m 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7  

14271,8
137,7
151,4
192,2
263,3

32669,4
31128,6 

243,3 
155,5 
198,8 
217,6 
174,4 
227,0 
211,6  

184,6 
147,1 
205,6 
241,7 
184,6 
262,4 
271,8  

Às profundidades de 20m e 30m em todas as estações pesquisadas, e nas 
estações de E2 a E5 na profundidade de 10m, os valores de resistividade são 
extremamente baixos e uniformes, da ordem de 140 a 270 Ω.m, o que mostra a nítida e 
intensa influência de inclusão de material com elevada condutividade elétrica (baixa 
resistividade) em subsuperfície, correspondente à pluma de contaminação oriunda do 
ASM. Essa constatação é explicada pelo conhecimento que se tem do comportamento 
geoelétrico do chorume: sua presença no material geológico investigado propicia 
significativa ampliação da quantidade de íons livres, provocando, desse modo, o 
aumento da condutividade elétrica, ou, em outras palavras, a diminuição dos valores de 
resistividade aparente. Como esta influência ocorre com menor magnitude apenas à 
profundidade de 10m nas estações E1, E6 e E7, pode-se afirmar que nestas estações no 
nível -10m a contaminação está bastante atenuada, talvez pela existência de lentes 
argilosas (aterro), material mais impermeável.  

A discussão acima é complementada pela análise dos dados da Figura 39, 
referente ao gráfico da Sondagem Elétrica Vertical realizada na estação E4, abrangendo 
as profundidades de 1m a 40m, em intervalos discretos de 1m (Tabela 24). Na figura 
observa-se a pequena influência do material contaminante até a profundidade de 2m. 
Essa influência aumenta mensuravelmente em direção ao incremento da profundidade, 
atingindo o seu máximo aproximadamente aos 5m, provável limite superior da zona 
saturada no local. Lembra-se que o poço de monitoramento PT-02, localizado a cerca de 
20m desta SEV, apresentou seu nível d’água 6 metros abaixo da superfície. A figura 
mostra, também, que a influência da contaminação persiste, de maneira acentuada, até a 
profundidade aproximada de 40m, limite da investigação geofísica. 

 A Figura 40 representa a seção de isorresistividade elétrica do local P2 atinente 
aos valores medidos às profundidades de 10m, 20m e 30m. Esta seção ratifica a análise 
supra mencionada e apresenta os limites estimados da pluma de contaminação no local, 
a qual, como se observa, amplia-se com a profundidade, atingindo toda seção 
pesquisada nos níveis -20m e -30m. 

- Local P3 (Sítio do Sr. Antônio Português) 

 Os resultados obtidos nos CEH’s mostram que, na profundidade de 10m, os 
valores de resistividade aparente nas estações E1 são sempre elevados (acima de 3.000 
Ω.m) quando comparados aos valores obtidos nas outras estações em uma mesma linha. 
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Isto significa que as estações E1estão isentas de contaminação na profundidade de 10m. 
Também a essa profundidade é nítido o decréscimo dos valores de resistividade 
aparente nas estações E1 no sentido da linha L1 para a linha L3, o que indica que a 
pluma começa a se delinear nesse sentido (tabelas 20 a 23 e figuras 41 a 44). 

Tabela 20: Valores de resistividade aparente referentes ao CEH no local P3 - linha L0. 
Resistividade Aparente (Ω.m) 

Estação 10m 20m 30m 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7  

7437,2 
2593,4 
875,7 
803,1 
3686,8 
558,1 
3592,5  

5054,8 
2546,9 
969,0 
503,2 
343,9 
623,4 

1086,6  

1488,0 
1036,1 
598,7 
509,0 
430,6 
634,0 
979,4  

 

Tabela 21: Valores de resistividade aparente referentes ao CEH no local P3 - linha L1. 
Resistividade Aparente (Ω.m) 

Estação 10m 20m 30m 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7  

10222,5 
1067,2 
287,1 
322,0 

3869,9 
314,3 

2094,0  

907,5 
457,5 
361,1 
328,0 
400,9 
472,5 
642,9  

544,5 
502,2 
476,4 
472,6 
567,2 
635,1 
1102,3  

 

Tabela 22: Valores de resistividade aparente referentes ao CEH no local P3 - linha L2. 
Resistividade Aparente (Ω.m) 

Estação 10m 20m 30 m 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7  

5722 
456,6 
177,3 
464,0 

3262,1 
224,4 

1490,1  

416,0 
344,0 
318,7 
466,5 
443,9 
410,5 
838,3  

397,3 
447,9 
463,4 
572,5 
543,1 
474,2 
856,6  

 

Tabela 23: Valores de resistividade aparente referentes ao CEH no local P3 - linha L3. 
Resistividade Aparente (Ω.m) 

Estação 10m 20m 30m 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7  

3380,5 
309,0 
190,5 
262,2 
742,5 
277,0 

1323,9  

795,0 
490,2 
447,8 
465,8 
525,7 
658,7 
1012,3  

394,8 
371,2 
363,2 
346,0 
456,0 
547,4 
624,1  
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 As figuras 41 a 44 e os mapas de isorresistividade elétrica, apresentados nas 
figuras 45 a 47, mostram também que, em todas linhas e profundidades pesquisadas, os 
valores de resistividade aparente nas estações E2 tendem a diminuir, por vezes 
bruscamente, quando comparados aos valores deste parâmetro geofísico registrados nas 
estações E1. Este comportamento é similar quando se compara os valores das estações 
E3 com aqueles relativos às estações E2. A partir das estações E3 os valores de 
resistividade aparente permanecem relativamente baixos, variando de 220 até o máximo 
de 1.000 Ω.m, exceto no que concerne às estações E5 e E7, em todas as linhas, à 
profundidade de 10m, onde há um aumento brusco e significativo dos valores - os 
aumentos registrados das estações E4 para as estações E5 variaram de 480 até cerca de 
3.500 Ω.m, enquanto os incrementos verificados das estações E6 para as estações E7 
flutuaram de 1.050 até aproximadamente 3.000 Ω.m. Vale destacar que na linha L0 
ocorre contaminação somente nas profundidades de 20m e 30m e no espaço 
compreendido entre as estações 4 a 6. 

Com base nos dados obtidos é possível concluir que a subsuperfície do sítio do 
Sr. Antônio Português está sendo influenciada pelo material contaminante de alta 
condutividade elétrica, porém com intensidade menor daquela verificada no local P2. 
Estes resultados são também observados nas figuras 48 a 51, correspondentes às seções 
verticais relativas às quatro linhas pesquisadas no local, as quais ratificam o 
comportamento verificado nos mapas de isorresistividade elétrica (Figuras 45 a 47). 
Tanto nos mapas como nas seções podem ser observados os limites estimados para a 
pluma de contaminação detectada, a qual é mais significativa a partir das estações E2, 
mostrando atenuação a nordeste das estações E5. 

 Os resultados dos valores de resistividade aparente obtidos nas duas SEV’s 
realizadas no local P3 são mostrados na tabela 24 e na figura 52, os quais indicam que a 
presença do material contaminante pode ser claramente notada a partir dos 5 metros de 
profundidade na SEV1, e a partir dos 2 metros na SEV2. Essa presença persiste, de 
modo mais ou menos intenso, até a profundidade aproximada de 40m, limite desta 
investigação. É importante relembrar que o poço de monitoramento PT-03, situado a 
cerca de 8m do local da SEV1, apresentou nível d’água a 2,5 m de profundidade, e, de 
acordo com a perfilagem realizada anteriormente no mesmo (Figura 33), a 
contaminação no local se manifesta a partir dos 5,5 a 6,0m de profundidade, o que 
coincide com os dados obtidos na SEV1. 

É interessante notar, na figura 52, que a pluma de contaminação existente na 
subsuperfície da linha L3 (SEV2) sofre mais interferências do material geológico do que 
na linha L1, o que pode ser inferido pelo comportamento das curvas referentes a cada 
SEV. Nesta mesma figura, a distribuição dos valores de resistividade aparente relativos 
à SEV 2 mostra que o processo de contaminação não é homogêneo ao longo de toda 
coluna investigada, havendo profundidades em que esse processo se acentua, como no 
intervalo de 22 a 24m, em que os valores baixíssimos, da ordem de 4 a 20 Ω.m, indicam 
o nível de contaminação mais intensa. 
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Os dados obtidos com os trabalhos de levantamento geofísico nos dois locais 
investigados permitem as seguintes constatações:  

-  Há considerável influência de material contaminante, com baixa resistividade 
aparente, nos dois locais pesquisados, tendo sido registrados valores mínimos da ordem 
de 4 Ω.m. Esta influência, correspondente à pluma contaminante, persiste até o nível -
40m, limite da investigação geofísica. Pelas características hidrodinâmicas observadas, 
acredita-se que a contaminação deverá se estender em profundidade, em ambos os 
locais, por no mínimo mais uma dezena de metros, ou seja, deverá atingir o nível -50m. 

-  A intensidade da contaminação no local P2 é significativamente maior que no local 
P3, o que pode ser explicado pela maior proximidade do primeiro com o ASM. No local 
P3 há inclusive níveis não afetados pela contaminação, tais como nas estações E1 a E3, 
na linha L0, em todas as profundidades investigadas (Figura 51). 

- O material contaminante, responsável pelas anomalias de resistividade aparente 
verificadas, ou seja, a pluma de contaminação oriunda do ASM, migra no sentido de 
sudeste para noroeste no local P3 (da linha L0 para a linha L3), alcançando mais de 
100m de extensão e dirigindo-se para o igarapé Aracu. No nível -10m essa pluma 
apresenta uma largura média de 20m, a qual se amplia para mais de 50m no nível -20m. 
No nível -30m parece haver uma retração da pluma e/ou uma migração para oeste 
(Figuras 45 a 47), fato que demanda investigações de maior detalhe. De qualquer modo, 
como já mencionado no capítulo anterior, a extensão máxima estimada para a pluma 
contaminante neste local é de 300 metros, não atingindo ainda, portanto, o canal 
principal do igarapé Aracu. 

- No local P3, no nível -10m nota-se uma sutil pluma contaminante, observada no 
sentido da linha L1 (Perfil 2) para a linha L3 (Perfil 4), acompanhando a direção das 
estações E6 (Figura 45). Esta pluma deve estar associada com a infiltração da água 
contaminada da superfície do terreno, ou seja, da cabeceira de drenagem que recebe 
chorume por meio de um bueiro sob a rodovia AM-010. Estima-se, no entanto, que o 
espalhamento desse tipo de contaminação seja muito localizado, e sua contribuição será 
mínima para o aqüífero, devido à presença de águas com cargas hidráulicas mais 
elevadas, como verificado no poço jorrante cadastrado como PD-96, localizado a cerca 
de 400m do poço de monitoramento PT-03. 
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Tabela 24: Valores de resistividade aparente referentes às SEV’s realizadas em P2 e P3. 

Resistividade Aparente (Ω.m) 
Profundidade (m) SEV – P2 SEV1 – P3 SEV2 – P3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40  

568,1 
312,5 
194,1 
151,3 
146,8 
158,8 
179,7 
186,8 
202,8 
182,4 
194,3 
206,2 
208,3 
212,5 
220,2 
225,1 
240,4 
233,2 
243,2 
240,4 
247,7 
230,6 
270,3 
258,5 
261,6 
259,1 
233,8 
242,6 
231,4 
260,8 
237,9 
228,8 
236,5 
242,4 
237,1 
241,8 
224,3 
237,2 
241,8 
236,2  

2026,8 
1488,7 
911,0 
577,9 
397,6 
279,3 
226,8 
195,3 
186,3 
223,4 
238,5 
253,5 
260,2 
269,7 
277,7 
290,2 
303,3 
314,2 
320,0 
336,9 
348,5 
364,5 
405,9 
411,5 
426,9 
443,7 
459,4 
468,4 
473,2 
467,2 
462,2 
472,4 
476,7 
479,5 
465,0 
462,9 
369,9 
443,4 
437,7 
441,6  

1027,7 
397,5 
236,8 
207,9 
186,4 
165,5 
187,7 
231,7 
170,2 
444,8 
616,6 
645,9 
399,1 
281,7 
286,4 
387,5 
412,4 
428,5 
550,2 
437,7 
420,8 

3,8 
20,0 
12,1 

615,8 
588,9 
542,2 
317,1 
175,2 
215,2 
483,6 
672,1 
389,6 
340,2 
372,8 
282,0 
400,6 
286,6 
268,4 
275,9  

 

 

 

 

 



Figura 38: Valores de resistividade aparente dos CEH's efetuados às profundidades de 10m, 
20m e 30m no local  P2
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Figura 39: Valores de resistividade aparente referentes à SEV feita no local P2
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Figura 40: Seção de isorresistividade elétrica aparente no local P2 (borda leste do ASM) 

 
 
 
 
 
 



Figura 41: Valores de resistividade aparente dos CEH's efetuados às profundidades de 10m, 
20m e 30m no local  P3 - linha L0
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Figura 42: Valores de resistividade aparente dos CEH's efetuados às profundidades de 10m, 
20m e 30m no local P3 - linha L1
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Figura 43: Valores de resistividade aparente dos CEH's efetuados às profundidades de 10m, 
20m e 30m no local P3 - linha L2
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Figura 44: Valores de resistividade aparente dos CEH's efetuados às profundidades de 10m, 
20m e 30m no local P3 - linha L3
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Figura 45: Mapa de isorresistividade elétrica aparente do local P3 no nível -10m 
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Figura 46: Mapa de isorresistividade elétrica aparente do local P3 no nível -20m 
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Figura 47: Mapa de isorresistividade elétrica aparente do local P3 no nível -30m 
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Figura 48: Seção de isorresistividade elétrica aparente no local P3 – linha L1 
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Figura 49: Seção de isorresistividade elétrica aparente no local P3 – linha L2 
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Figura 50: Seção de isorresistividade elétrica aparente no local P3 – linha L3 
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Figura 51: Seção de isorresistividade elétrica aparente no local P3 – linha L0 

 



Figura 52: Valores de resistividade aparente referentes às SEV's  no local P3
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Em função da configuração topográfica local, a maior parte do chorume 
produzido pelo Aterro Sanitário de Manaus é conduzida, direta ou indiretamente, para o 
vale do igarapé Matrinxã, afluente do igarapé do Acará, enquanto uma parcela menor, 
na borda ocidental do ASM, flui, principalmente por meio de drenagem artificial 
subterrânea (bueiros) da rodovia AM-010, para a cabeceira de um tributário do igarapé 
Aracu, afluente da margem direita do igarapé da Bolívia. 

 As amostras de chorume analisadas mostram um pH neutro a alcalino, com 
valores entre 7,0 a 8,4, os quais se refletem nos igarapés afetados por esse efluente: 
Matrinxã, Acará e Aracu, cujas águas, quando não contaminadas, são ácidas. Esses 
valores de pH são característicos de chorumes já estabilizados, provenientes de resíduos 
que, em sua grande maioria, já atingiram a fase final de degradação bioquímica, típica 
de aterros com vários anos de existência. 

 As análises químicas também indicaram que o único parâmetro que registra valores 
em desacordo com a legislação relativa a lançamento de efluentes é amônia, em 
concentrações elevadas, atestando a toxicidade do chorume gerado pelo ASM, já que essa 
substância tem um poder muito tóxico para a maioria dos animais superiores. Não 
obstante apenas os valores de amônia ferirem a legislação, cloro, sódio, potássio, cálcio e 
magnésio também estão presentes no chorume em níveis elevados, os quais, segundo 
alguns autores, tornam os efluentes potencialmente tóxicos. Portanto, as concentrações 
de tais espécies químicas devem ser constantemente monitoradas. 

Com relação aos metais pesados, o chorume apresentou concentrações muito 
aquém daquelas permitidas pela legislação, fato que está relacionado com o estágio de 
decomposição do lixo, já que a dissolução dos metais presentes nos resíduos ocorre 
essencialmente nas fases iniciais, de fermentação ácida, quando o pH é mais baixo.  

O igarapé Matrinxã mostra-se contaminado desde sua entrada no ASM até sua 
foz, no igarapé Acará, com pH na faixa de 7,0, condutividade elétrica entre 270 e 420 
µS/cm, e vários parâmetros em desacordo com os valores de referência para as águas de 
classe 2 e/ou 3, como nitrato, amônia, ferro e oxigênio dissolvido. Em todo esse trecho, 
o Matrinxã flui ao longo de um vale relativamente amplo, com até 80 metros de largura, 
sujeito a inundações periódicas. O tributário do igarapé Aracu que recebe parte do 
chorume drenado do ASM, por sob a rodovia AM-010, foi o curso d’água que 
apresentou a contaminação mais intensa, que se espalha ao longo de seu vale e atinge o 
canal principal desse sistema. Esses dois trechos de vales degradados, o do igarapé 
Matrinxã e o do Aracu, foram delimitados em mapa e classificados como zona de 
alagação temporária com águas contaminadas. 

O igarapé Acará recebe as águas do Matrinxã e dilui bem a contaminação, pois 
sua vazão é maior, porém as análises químicas indicam que a contaminação, numa 
intensidade menor, ainda persiste neste corpo d’água, configurando um trecho que foi 
delimitado como zona de atenuação da contaminação superficial, a exemplo do baixo 
vale do igarapé Aracu. A partir do encontro do igarapé Acará com o igarapé Santa 
Etelvina, quando se forma o igarapé da Bolívia, perde-se o controle da contaminação 
proveniente do ASM, já que o Santa Etelvina atravessa uma região densamente povoada 
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e suas águas degradadas refletem essa ocupação, impedindo que, a partir da formação do 
igarapé da Bolívia, consiga-se estabelecer qual contaminante é oriundo do ASM. 

Com relação às águas subterrâneas, as análises químicas indicaram que dos 26 
poços residenciais amostrados, apenas dois, com profundidade em torno de 4m, 
apresentam contaminação que pode ser atribuída ao ASM: um numa casa no vale do 
igarapé Matrinxã, e outro no sítio do Sr. Antonio Português, no vale do tributário do 
igarapé Aracu que recebe lançamentos de chorume em sua cabeceira.  

Toda borda leste do ASM, entre o limite onde foi depositado lixo e o canal do 
igarapé Matrinxã, encontra-se com suas águas subterrâneas comprometidas. Essa faixa, 
com cerca de 600m de comprimento, tem uma largura média de apenas 80m, e a estreita 
pluma de contaminação sob a mesma flui diretamente para o canal do igarapé Matrinxã. 

Uma parcela das águas subterrâneas do ASM segue para oeste, fluindo por sob o 
sítio do Sr. Antônio Português. Assim, era de se esperar que uma pluma contaminante 
ocorresse no local, que foi escolhido para a perfuração de um poço de monitoramento, 
cujas análises químicas confirmaram que se trata de uma contaminação bem atenuada 
em relação aos valores encontrados na borda leste do aterro. A extensão desta pluma, 
tomando por base a velocidade das águas subterrâneas, não ultrapassa 300m a partir da 
borda ocidental do ASM, local do início de sua propagação. Assim, é possível admitir, 
ainda com base na velocidade das águas subterrâneas, que as plumas contaminantes 
geradas no ASM levarão aproximadamente 50 anos para atingir o canal principal do 
igarapé Aracu, situado a cerca de 800m dos limites do aterro. Isso indica que nenhum 
contaminante proveniente do chorume atingiu, via subterrânea, o referido igarapé, e a 
contaminação detectada em suas águas tem origem no efluente que é despejado na 
cabeceira do tributário que atravessa o sítio do Sr. Antônio Português. 

Os levantamentos geofísicos indicaram que a pluma detectada neste sítio 
apresenta uma largura média de 20m no nível -10m, ampliando-se para mais de 50m no 
nível -20m. No nível -30m parece haver uma retração da pluma e/ou uma migração para 
oeste, fato que demanda investigações de maior detalhe. Os resultados também revelam 
que a contaminação persiste até o nível -40m, limite da investigação geofísica. Pelas 
características hidrodinâmicas observadas, estima-se que a contaminação deverá se 
estender em profundidade por no mínimo mais uma dezena de metros, ou seja, deverá 
atingir o nível -50m, tanto neste vale secundário do igarapé Aracu como na borda leste 
do ASM, assentada na margem direita do igarapé Matrinxã. 

As informações obtidas permitem concluir que, à exceção de duas zonas 
restritas, onde foram detectadas as plumas acima citadas, o aqüífero Alter do Chão não 
está contaminado pelo chorume na área do entorno do ASM. Isso se deve à 
hidrodinâmica local das águas subterrâneas, que fluem primordialmente no sentido do 
igarapé Matrinxã, o qual funciona como um dreno perfeito, recebendo essas águas e 
impedindo que a contaminação se dissemine para sua margem esquerda. As porções 
norte e sul do ASM são limitadas por pequenos tributários do igarapé Matrinxã, que 
conduzem o chorume que recebem até o canal principal de drenagem. Desse modo, tais 
tributários funcionam como barreiras hidráulicas, bloqueando o fluxo de contaminantes 
que, no flanco meridional do ASM, se dirigiria para sul, onde foram amostrados dez 
poços e somente um, muito próximo ao vale do Matrinxã, mostrou-se contaminado. 
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A configuração da hidrodinâmica acima delineada pode explicar, por exemplo, a 
ausência de contaminação no poço do escritório do ASM, situado no divisor de águas 
Matrinxã x Aracu, local onde a alimentação é feita por fluxos subterrâneos vindos de 
sul-sudoeste. 

O tratamento dos resíduos orgânicos recolhidos pelos caminhões que prestam 
serviços de limpeza de fossa, realizado em lagoas de decantação situadas na margem 
esquerda do igarapé Matrinxã, não está sendo eficiente. Análises químicas do efluente 
desta estação de tratamento, assim como das águas de um dos poços de monitoramento, 
revelaram que, tanto por via superficial como subterrânea, estão sendo lançados 
contaminantes oriundos dos tanques de dejeto no canal do igarapé Matrinxã, contribuindo 
ainda mais para a degradação desse corpo d’água. 

Com base nos resultados deste estudo é possível fazer uma série de 
recomendações com objetivo de minimizar os problemas diagnosticados e/ou evitar o 
surgimento de novos problemas:  

1. Em primeiro lugar, é indispensável a instalação de uma estação de tratamento das águas 
do igarapé Matrinxã com vistas à redução dos níveis dos agentes químicos e biológicos 
nocivos à saúde. Recomenda-se que a estação seja implantada no limite sudeste do ASM, 
no próprio vale do igarapé Matrinxã logo após este cruzar o ramal dos Limpa-Fossas. 

2. O sistema de drenagem que conduz o chorume, por sob a rodovia AM-010, para o 
sítio do Sr. Antônio Português, deve ser remodelado, de modo que o efluente seja 
desviado para o interior do próprio ASM e impeça a contaminação das águas 
superficiais daquela propriedade. Considerando que esse sítio, semi-abandonado, está 
com suas águas subterrâneas comprometidas, e a posição privilegiada do mesmo para 
acompanhamento da evolução da intensidade e extensão da contaminação oriunda do 
ASM, sugere-se que a Prefeitura de Manaus adquira essa propriedade, já bastante 
desvalorizada, e a transforme num “laboratório de campo” voltado para estudos 
relativos à contaminação de recursos hídricos. 

3. Atrelado à proposta anterior, recomenda-se o detalhamento e ampliação dos 
levantamentos geofísicos efetuados, de modo a se delinear, com maior precisão, a 
geometria da pluma de contaminação detectada no sítio do Sr. Antônio Português, 
principalmente no que diz respeito à profundidade atingida pela mesma. 

4. Após sua passagem pelo ASM, o igarapé Matrinxã atravessa algumas propriedades 
rurais, indo desaguar na margem direita do igarapé Acará, no extremo leste da 
comunidade Lagoa Azul, cujos moradores fazem uso de suas águas contaminadas, 
devido à carência de outras fontes de abastecimento. Nesse sentido, enquanto não se 
instala a estação de tratamento no vale do Matrinxã, é imprescindível uma campanha 
junto aos comunitários alertando-os para o risco a que estão sujeitos ao utilizar essas 
águas, ao mesmo tempo em que se faz necessária, no local, a criação de uma alternativa 
para suprir a carência de água de boa qualidade, como abertura de poços tubulares 
profundos. Recomendação semelhante é feita para a comunidade Ismael Aziz, situada 
na margem direita do igarapé Aracu e também carente de água para consumo. 

5. Apesar de as análises químicas revelarem que o balneário Dona Conceição, situado 
no igarapé Acará poucos metros a montante da foz do Matrinxã, apresenta águas com 
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boa qualidade, o fato dele estar numa zona rebaixada, é preocupante. Relatos de 
moradores dão conta de que, logo após chuvas intensas, é comum o alagamento de uma 
ampla faixa de terra que se estende do vale do Matrinxã até o citado balneário, 
proporcionando o contato das águas contaminadas com aquele local de recreação. 
Assim, recomenda-se o monitoramento freqüente das águas do balneário Dona 
Conceição, inclusive com análises microbiológicas, de modo a evitar o contato dos 
banhistas com eventuais contaminantes. 

6. Deve ser feito um controle mais rigoroso na qualidade do tratamento que é efetuado 
nos resíduos orgânicos contidos nos tanques de dejeto que recebem o despejo dos 
caminhões limpa-fossa, a fim de impedir que os contaminantes nitrogenados oriundos 
desses resíduos atinjam o igarapé Matrinxã. Análises físico-químicas e microbiológicas 
dos efluentes, com boa periodicidade, são indispensáveis. 

7. Finalizando, deve-se ressaltar que os resultados embasados em uma única campanha de 
amostragem, como a realizada para este estudo, não podem ser considerados como 
referência definitiva, sendo necessário o monitoramento freqüente da qualidade dos 
recursos hídricos no entorno do ASM, a fim de que seja obtido um quadro das variações 
dos parâmetros diagnósticos ao longo dos ciclos hidrológicos. Nesse sentido, recomenda-
se o planejamento e implantação de um programa amplo de monitoramento, com coletas 
e análises químicas periódicas, talvez trimestrais, das águas dos poços perfurados para 
este estudo, assim como de águas superficiais em pontos estratégicos nos igarapés. 
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ANEXO I 
 

MAPA DE AMOSTRAGEM GEOQUÍMICA 
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Anexo I: Imagem de Satélite Quickbird com os pontos de amostragem geoquímica no entorno do Aterro Sanitário de Manaus e localização das zonas de contaminação das águas superficiais
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