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RESUMO 
 

Este trabalho avaliou o nível de contaminação por metais pesados na área do Aterro 

Sanitário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. A área está situada às 

margens da BR-040, km 2, na divisa do município de Belo Horizonte com o 

município de Contagem. Amostras de solos coletadas em áreas sem lixo sobreposto 

e em áreas cobertas por lixo urbano com diferentes idades, além de amostras de 

água superficial, do nível freático e de chorume, foram analisadas por meios físicos e 

químicos. As análises físicas incluíram análises textural, mineralógica e 

micromorfológica. As análises químicas permitiram determinar a capacidade de troca 

catiônica dos diversos solos da área. As formas de retenção dos metais no solo 

foram investigadas por extrações químicas seqüenciais nas seguintes frações: total, 

trocável, matéria orgânica e óxidos de ferro e manganês, realizadas em amostras de 

07 perfis de solos e de 02 trincheiras abertas no perfil de resíduos sólidos. Para o 

estudo das águas, foram coletadas e analisadas 09 amostras, incluindo as de 

chorume. As análises físicas e químicas dos solos permitiram o entendimento da 

mobilidade dos metais pesados e sua dispersão nos perfis. A área do aterro sanitário 

é constituída, na maior parte, por solos jovens, de textura argilosa a franco-argilo-

arenosa, de pH ácido. A mineralogia básica desses solos é composta por minerais 

de rocha ácida (gnaisse) e rochas básicas (gabro e microgabro), com predominância 

de caulinita na fração argila. Estes estudos mostraram que as camadas superficiais 

dos solos retêm parte dos metais pesados lixiviados das pilhas de resíduos sólidos, 

cujas concentrações são relativamente baixas nos solos contaminados. Além disso, 

as águas superficiais e freáticas do aterro encontram-se contaminadas por 

compostos orgânicos e inorgânicos. 
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ABSTRACT 
 

This work evaluated the level of heavy metals contamination in the sanitary landfill 

area of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. This landfill is situated at the edge of 

the BR-040 highway, and it is close to the Belo Horizonte-Contagem border. Samples 

of free-of-waste soils, and soils that are covered by urban waste of different ages, 

superficial and underground water samples, and leachate samples were analyzed by 

physical and chemical means. The physical analyses included textural, mineralogical, 

and micro-morphological analyses. Chemical analyses allowed the cationic change 

capacity determination of the different soils. Several ways of metal retention in the 

soils were investigated by sequential extraction procedures in the following fractions: 

(1) total fraction, (2) exchangeable fraction, (3) bound to organic matter fraction, (4) 

bound to Fe oxides fraction, and (5) bound to Mn oxides fraction using samples from 

07 soil profiles, and 02 trenches that were opened in the waste pile. Nine samples 

were taken, including leachate samples for water analysis. Physical and chemical 

analyses of the soils allowed the understanding of the mobility of the heavy metals, 

and their dispersion in the profiles. The sanitary landfill area is essentially composed 

of young soils of acid pH, and clayey to clayey loamy sandy texture. The mineralogy 

of these soils is composed by minerals from acid rocks (gneiss) and basic rocks 

(gabbro and micro gabbro). Kaolinite is the main mineral of the clay fraction. These 

studies show that the superficial layers of soils retain part of the heavy metals that 

come from solid waste piles. The concentrations of these metals are relatively low in 

the contaminated soils. In addition, superficial and underground waters in the 

sanitary landfill are contaminated by organic and inorganic compounds.  
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A NATUREZA, O HOMEM E O LIXO 
 

O despertar de uma nova consciência no Planeta Terra é conseqüência de um novo 

padrão de conduta da humanidade como um todo. Na medida em que o homem 

conscientizar-se de que ele é apenas um guardião do Planeta e não o senhor, terá 

condições de recompor, juntamente com a natureza, o equilíbrio antes existente na 

Terra e seus ecossistemas. Assim como quaisquer outras, o ser humano é uma 

espécie que depende do todo para sua sobrevivência neste Planeta e, sendo 

consciente do seu verdadeiro papel, assume responsabilidade inigualável na 

preservação da vida planetária. 

 

O bem-estar sedutor e ilusório do consumo, só é vivido por uma pequena parcela da 

população humana, pois a maioria luta apenas para sobreviver, tendo que enfrentar, 

agora, os graves problemas ambientais causados pelo próprio modelo econômico 

(PADUA et al., 1997) imposto pelos tecnocratas do poder. Estamos todos usando 

mal os recursos e a prova maior disso é que as necessidades básicas da maioria 

continua insatisfeitas, resultando em perda econômica, empobrecimento ambiental e 

sofrimento para os homens e demais seres da natureza. 

 

Com base nos princípios holísticos, a consciência ambientalista profunda não 

substitui nem exclui as disciplinas acadêmicas, mas usa da ciência como um todo, 

para dar forma aos princípios de preservação da vida planetária. Só aprendemos a 

cuidar da vida global com reverência, respeito e profundo amor, quando aceitamos 

que o homem e o Planeta, com toda a sua exuberância, são um só corpo, mente e 

espírito. 

 

A posição imposta de subserviência da natureza, em relação ao homem, trouxe, 

como conseqüência, a idéia de que homem e natureza são separados. A partir de 

então, os problemas  ambientais  tornaram-se exorbitantes e gritantes em todo o 

Planeta Terra. Homem e natureza poderão crescer juntos, mas nunca é demais 

afirmar que se a natureza perecer perecerá com ela o homem, mas se o homem 

desaparecer primeiro, a natureza tornar-se-á tão bela e exuberante quanto à epoca 

em que reinava soberana sobre o Planeta. 
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Em conformidade com esses princípios de amor à natureza e ao Planeta Terra, o 

homem tem à sua frente um grande desafio para o próximo milênio que é o de 

conciliar a produção de lixo com a vida sobre o Planeta e seus vários ecossistemas, 

diretamente afetados pela poluição gerada pelo compulsivo desejo de consumo da 

chamada sociedade moderna.  

 

Segundo LIMA  (1991), a problemática do lixo no meio urbano abrange alguns 

aspectos relacionados à sua origem e produção, assim como o conceito de 

inesgotabilidade e os reflexos de comprometimento do ambiente, principalmente a 

poluição do solo, do ar e dos recursos hídricos. O não tratamento dessa massa pode 

contribuir significativamente para a degradação da biosfera, em detrimento da 

qualidade de vida em nosso planeta. 

 

Por ser inesgotável, o lixo não nos deixa muitas opções, ou tratamos dele ou 

vivemos com ele até o dia que nos for permitido (LIMA, 1991). Ressalte-se que o lixo 

é uma grande fonte de energia acumulada, e que ao ser tratado e reaproveitado 

gera uma imensa economia para o homem e para o Planeta. 

 

A presente dissertação, além de ser um trabalho técnico de investigação ambiental 

sobre as conseqüências provocadas pelo lixo nas águas e nos solos do Aterro 

Sanitário da BR-040, é uma alerta ao poder público municipal sobre os riscos a que 

está submetido o ambiente local e adjacências. Mostra, sobretudo, que algo de 

impactante está acontecendo e que medidas mitigadoras precisam ser tomadas. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
A poluição do solo e de águas superficiais e subterrâneas, provocada por resíduos 

sólidos urbanos, passou a ser motivo de estudos em todo o mundo, principalmente 

nos países industrializados, dado ao reconhecido potencial poluidor e o grande 

volume gerado diariamente. A possibilidade de contaminação ambiental, associada 

à necessidade de grandes áreas para a disposição e tratamento, tornou a solução 

para o problema lixo urbano um dos mais sérios desafios para as administrações 

públicas municipais. 

 

Segundo AMOOZEGAR-FARD (et al., 1984), na disposição de lixo, três 

componentes do sistema devem ser considerados: a matriz, a qual geralmente 

consiste de materiais de solo sotoposto pela rocha mãe ou rocha fraturada; o soluto, 

que poderia ser um fluido orgânico, tal como vários solventes ou líquidos 

inorgânicos; e os agentes poluidores, os quais podem ser algum dos compostos 

perigosos ao homem e/ou outros organismos. Daí, então, a necessidade de avaliar 

quantitativamente o efeito desses componentes ativos que se interagem entre si e 

com o solo, como um mecanismo para que se possa prever os efeitos causados ao 

ambiente e ao homem, pela disposição de lixo em áreas de aterro sanitário.  

 

Os solos possuem uma substancial capacidade de adsorver metais pesados e a 

concentração dos metais na solução do solo é controlada por reações de adsorção-

dessorção na superfície de colóides orgânicos e inorgânicos (SWIFT & McLAREN, 

1991). Segundo McKENZIE (1980), ZASOSKI & BURAU (1988) e BACKES et al. 

(1995), os óxidos de Fe e Mn coloidais são capazes de adsorver grandes 

quantidades de metais. Entretanto, se essa capacidade for ultrapassada, os metais 

pesados ficam disponíveis à lixiviação no perfil, principalmente sob condições ácidas 

do sistema solo-solução percolante (CHANG et al.,1984, in MATOS, 1995), 
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podendo, após alguns anos, atingir as águas subterrâneas, contaminando-as e 

comprometendo-as para o uso humano. 

 

O fenômeno de retenção de metais pesados nos solos tem sido estudado por 

diversos pesquisadores durante os últimos anos (ANDERSON & RUBIN, 1981; 

BOURG, 1983; SPOSITO, 1984; STUMM, 1987, in MSAKY & CALVET, 1990). A 

retenção pode ocorrer por precipitação e/ou adsorção (envolvendo vários 

mecanismos)  e depende de fatores tais como as características físico-químicas do 

metal, da natureza do mineral e dos constituintes orgânicos do solo, bem como a 

composição da solução do solo. Muitos estudos de adsorção de metais pesados em 

compostos orgânicos e inorgânicos têm mostrado que, de uma maneira geral,  o pH 

é o fator de maior importância. 

 

A escolha de áreas mais adequadas para uso como aterros sanitários deve, 

necessariamente, estar embasada no conhecimento das características do solo, do 

nível freático, bem como da geologia, principalmente em termos dos fraturamentos 

no maciço. O estudo do impacto ambiental e a compreensão dos mecanismos que 

regem a retenção/mobilidade dos principais poluentes presentes no chorume, 

gerado pelo lixo, possibilita que se definam estratégias de controle de poluição do 

solo e das águas subterrânea e superficial, bem como  o desenvolvimento de 

metodologias para uso na identificação de áreas aptas ao recebimento dos resíduos. 

 

Para uma melhor compreensão acerca do comportamento dos metais nos solos, foi 

feita, além da extração total, a extração seqüencial dos metais das frações trocável, 

matéria orgânica e óxidos hidratados de Fe e Mn, segundo metodologia 

desenvolvida por FLETCHER (1981). 

 

O presente trabalho enfocou o estudo da contaminação das águas superficiais e 

freáticas, bem como dos solos na área do Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, provocada pelos principais metais pesados presentes em lixo 

urbano: Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, Ag, Fe e Mn. O elemento Li, embora não seja um 

metal pesado, foi também incluído no estudo sobre os solos, devido à sua presença 

nos materiais dispostos em aterros de lixo. Embora o enfoque principal deste 

trabalho tenha sido dado aos metais pesados, foram discutidos, também, os demais 
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resultados obtidos rotineiramente em análises de água, que incluem os principais 

compostos orgânicos e inorgânicos contidos no chorume gerado pelo lixo urbano. 

 

Os estudos buscaram, por um lado, mostrar o grau de poluição das águas no local, 

identificando, também, a associação entre os metais, objetos deste estudo, e as 

características mineralógicas, químicas e físicas dos solos, como meio de avaliar o 

nível de contaminação da cobertura superficial na área do aterro. Por outro lado, 

objetivaram chamar a atenção dos responsáveis pela Superintendência de Limpeza 

Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte sobre a situação ambiental no 

Aterro Sanitário da BR-040 e sobre os riscos de contaminação das águas 

subterrâneas da área e adjacências. 

 

Este trabalho poderá trazer subsídios à Superintendência de Limpeza Urbana-SLU 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, quanto ao monitoramento, manejo e 

disposição do lixo no aterro, minimizando  possíveis contaminações, além de 

contribuir para o conhecimento dos impactos ambientais de aterros sanitários. Vale 

ressaltar que as observações, conclusões e recomendações apresentadas referem-

se aos dados e informações obtidos no período de 06/12/95 a 07/10/96. Todas as 

mudanças ocorridas no aterro, após esse período, não foram consideradas neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 2 
 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
 
Para a disposição de lixo em um determinado local, é necessário um completo 

entendimento dos vários processos que influenciam a  retenção e lixiviação dos 

poluentes no solo, bem como o aperfeiçoamento de métodos laboratoriais e 

numéricos para a modelagem de situações que se aproximem ao máximo das 

condições de campo (CAMPOS & ELBACHÁ, 1991). 

 

De um modo geral, é vasta a literatura que trata do comportamento dos metais 

pesados no solo e vários autores têm tratado dos mecanismos de retenção, porém 

foram poucos os trabalhos que conseguiram explicar as interações qualitativas e 

quantitativas com os colóides desse meio (MATOS, 1995). CAMPOS & ELBACHÁ 

(1991) afirmaram que são pouco documentados os estudos sobre transporte de 

poluentes e que estudos dessa natureza, em áreas de disposição de lixo, são ainda 

mais restritos. 

 

 

2.1 - CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE POR METAIS PESADOS 
 

Para BRAILE & CAVALCANTI (1979), in MATOS (1995), os metais pesados que 

degradam o ambiente derivam de inúmeras fontes e estas podem ser classificadas 

em aerossóis urbano-industriais, rejeitos líquidos e sólidos de animais, homens, 

mineração e indústrias, e pesticidas agrícolas. Traços de metais pesados tais como 

Ni, Mn, Pb, Cr, Cd, Zn, Fe e Hg aparecem constantemente em alguns despejos 

industriais, e a presença deles prejudica sobremaneira a qualidade da água. 

 

EGREJA FILHO (1993), in MATOS (1995), encontrou valores, em µg.g-1 , de até 1,4 

de Cd, 110,5 de Cu, 280 de Pb e 350 de Zn em lixo domiciliar coletado na cidade de 

Belo Horizonte. Vale ressaltar que a informação quantitativa da concentração total é 



 

 

6 

de pouco significado em termos de impacto ambiental, visto que a disponibilidade 

dos poluentes no meio, possibilitando sua entrada na "cadeia biológica" ou a 

contaminação de águas subterrâneas, é dependente de diversas características 

físicas, químicas e mineralógicas do meio poroso. Cada elemento traço possui 

interações específicas com a fase sólida, requerendo, por isso, melhor entendimento 

dos fatores que determinam sua mobilidade e o potencial para contaminação de 

águas subterrâneas e da biomassa. 

 

 

2.2 - MOBILIDADE E RETENÇÃO DOS METAIS PESADOS NOS 
SOLOS 

 

Muita ênfase tem sido dada, recentemente, ao estudo das espécies químicas dos 

metais pesados e suas formas de mobilidade e de retenção na fase sólida, já que 

essas características são consideradas como importantes condicionantes dos seus 

impactos ambientais. A retenção de metais pesados tem sido estudada por vários 

autores, sendo muitas as conclusões encontradas, uma vez que são muitos os 

fatores que influenciam no processo.  

 

KING (1988), estudando a retenção de Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb e Zn, em vários 

solos do Sudeste do EUA, observou que existem diferentes associações entre 

propriedades dos solos e retenção de cada metal. De um modo geral a retenção 

relativa dos metais no solo foi na seguinte ordem: Pb>Sb>Cu>Cr>Zn>Ni>Co>Cd. 

Embora a capacidade de troca catiônica (CTC) seja amplamente usada nas normas 

governamentais que disciplinam a quantidade de metais pesados que podem ser 

incorporados a solos agrícolas, os resultados desse estudo indicaram que óxidos de 

Fe e o conteúdo de argilas seriam os melhores parâmetros para os solos da região 

em questão. 

 

HARTER (1979), estudando características químicas e mineralógicas de amostras 

de superfície (horizonte A) e subsuperfície (horizonte B) de 15 solos de oito estados 

do Nordeste americano, verificou que solos que adsorviam grande quantidade de Pb 

também adsorviam grande quantidade de Cu e, do mesmo modo, aqueles que 



 

 

7 

adsorviam pouco Pb também adsorviam pouco Cu. Isto demonstrou haver elevada 

correlação entre as adsorções desses metais. A principal característica do solo 

associada à adsorção foi a soma das bases, as quais explicaram 84 e 76% da 

variação da adsorção de Cu e Pb, respectivamente. Nos horizontes de 

subsuperfície, a adsorção de Cu e Pb foi significativamente relacionada ao conteúdo 

de vermiculita, mas a soma das bases ainda foi a característica melhor associada (r2 

= 0,83 e 0,92, respectivamente). Não foi encontrada relação íntima entre conteúdo 

de matéria orgânica e a adsorção nos horizontes de superfície. 

 

A afinidade relativa de Cd, Ni e Zn por diferentes solos tem sido estudada por 

diversos autores. TILLER et al. (1984) encontraram uma ordem de afinidade desses 

metais por óxidos de Fe como sendo Zn>Ni>Cd e, no caso da argila (2:1), a ordem 

de afinidade foi Zn>>Ni, Cd. Especificamente, no caso do Ni, foi constatado que 

esse metal apresentou uma grande afinidade relativa pelas caulinitas, quando 

comparado com outras argilas. 

 

A competição entre íons por sítios de adsorção tem sido observada por vários autores 

(BRUGGENWERT & KAMPHORST, 1979; HARTER, 1979; MILLER et al., 1983; 

MURALI & AYLMORE, 1983; CHRISTENSEN, 1984; SCHMITT & STICHER, 1986 e 

CHRISTENSEN, 1987, in MATOS, 1995). Quanto maior o número de competidores, 

menor a taxa de adsorção individual, que, por sua vez, é influenciada pelo pH, 

concentração da solução e a natureza das espécies competidoras (MURALI & 

AYLMORE, 1983). ELLIOTT et al. (1986), estudando a adsorção de metais pesados 

em condições ácidas (pH 5.0), encontraram a seguinte sequência: Pb>Cu>Zn>Cd. Ao 

se acrescentar matéria orgânica, a seqüência passou a ser: Pb>Cu>Cd>Zn, 

sugerindo que a sua adição aumentou a retenção de Cd em detrimento do Zn. LEE et 

al. (1996) observaram uma maior adsorção de Cd, a um pH e concentração do metal 

constantes, em solos com maiores teores de matéria orgânica. Por outro lado, NEAL 

& SPOSITO (1986), estudando os efeitos da matéria orgânica solúvel na sorção do 

Cd, verificaram que as reações de sorção entre Cd e o solo eram muito maiores do 

que quando na presença de ligantes orgânicos solúveis. STEVENSON & ARKADANI 

(1972), in TYLER & McBRIDE (1982),  citam que há uma forte afinidade de Cu2+ por 
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matéria orgânica, quando comparada com a sua fraca ligação existente com o Cd2+ 

e o Ni2+. 

 

MSAKY & CALVET (1990) estudaram a adsorção de Cu e Zn nos 30 cm superficiais 

de um Oxisol (Latossolo) e um Podzol. Os autores verificaram que a adsorção de 

metais no Oxisol foi parcialmente devida ao processo de complexação e 

parcialmente devida à troca de cátions, enquanto que no caso do Podzol foi 

principalmente devido à complexação. Além disso, pode ser sugerido que a 

adsorção no Oxisol é dominada pela adsorção de CuOH+ e ZnOH+, enquanto nos 

dois outros solos é parcialmente devida a outros mecanismos. 

 

A retenção de Zn pela caulinita, um adsorvente inorgânico presente em muitos solos 

e sedimentos, foi estudada por GARCIA-MIRAGAYA & DÁVALOS (1986), sob 

valores de pH  de 3,6 a 4,7, sendo observado que a adsorção acima da capacidade 

de troca catiônica ocorreu, principalmente, por mecanismos mais fortes (de alta 

afinidade) que a troca iônica, provavelmente em íntima associação com fases 

sólidas de silicatos. Usando também a caulinita e aplicando chorumes de aterro 

sanitário, MAJONE et al. (1993) destacaram a importância do pH na adsorção do Pb, 

afirmando que esta aumenta ou diminui de acordo com a variação do pH do solo, 

sem desconsiderar os vários fatores que podem influenciar no processo. Solos 

argilosos apresentam uma sorção de metais pesados altamente dependente do pH 

(CAVALLARO & McBRIDE, 1984; TILLER et al., 1984; ATANASSOVA, 1995). Em 

condições ácidas, há adsorção não-específica, enquanto em condições neutras a 

alcalinas há a formação de espécies hidrolisadas e complexos orgânicos (McBRIDE 

& BLASIAK, 1979; KUO & BAKER, 1980). Devido à hidrólise dos cátions metálicos 

(FU at al.,1991) e/ou sítios de cargas variáveis de δ-MnO2 (birmessita e vernadita), a 

adsorção de Cd e Cu aumenta com o aumento do pH. 

 

Os efeitos dos óxidos de Fe envolvidos no processo de adsorção de Cd, Cu, Pb e Zn 

foram estudados por ELLIOTT et al. (1986a), sob condições ácidas, em solos argilo-

arenoso e argilo-siltoso. Os autores verificaram que, com a remoção dos  óxidos de 

Fe do solo por ditionito-citrato-bicarbonato (DCB), houve  aumento da adsorção de 

metais pesados nos solos, devido  a um efeito eletrostático de atração aos cátions 
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provocado no material lavado pelo DCB.  Em estudos semelhantes, CAVALLARO & 

McBRIDE, 1984a (in ELLIOT et al., 1986), perceberam uma  redução na adsorção 

de metais pesados após a remoção da fração óxido do solo. Entretanto, nesse 

mesmo estudo, a remoção dos óxidos de Fe de dois outros solos por DCB, 

causaram um aumento no grau de adsorção de metais pesados. Isso reforça o ponto 

de vista de que óxidos de ferro podem interferir negativamente na retenção de 

metais pesados. Os autores observaram que, de um modo geral, a adsorção  dos 

metais nos solos estudados foi tanto maior quanto maior o pH do solo (a ordem de 

adsorção foi a seguinte: Pb>Cu>Zn ≈ Cd, acima de um pH 4,5).  

 

A mobilidade dos metais no solo é determinada pelas propriedades do metal, a 

quantidade e o tipo de sítios de adsorção, e a concentração e tipo de ânions 

complexantes (orgânico e inorgânico) e competição entre cátions (especialmente 

H+) em solução (TYLER & McBRIDE, 1982). A macroporosidade do solo está 

diretamente associada à mobilidade dos metais pesados no solo, principalmente os 

poros originados por raízes (TURNER & STEELE, 1988). 

 

YONG et al. (1989), MURRAY et al. (1989) e SCHNEIDER & TIETZE (1987) 

estudaram a mobilização de metais pesados em áreas de aterro sanitário, 

concluindo que estes são de alto risco para a contaminação de águas subterrâneas. 

 

WILLIAMS  et al. (1987), estudando solos contaminados por metais pesados como 

Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Fe, Mn, Cr e Hg, provenientes de esgoto doméstico, 

concluíram que o movimento destes elementos pode tornar-se bastante restrito em 

condição de pH alcalino do solo e do rejeito, da adsorção pelos óxidos hidratados, 

da CTC (capacidade de troca catiônica), ou mesmo do potencial complexador da 

matéria orgânica, o que pode ser confirmado por CHANG et al. (1982), BAXTER et 

al. (1983), BOSWELL (1975), EMMERICH et al. (1982a,b), MILLER et al. (1983), 

MULLINS et al. (1982), KUO et al. (1983), O'CONNER et al. (1983) e WILLIAMS et 

al. (1980, 1984), in WILLIANS et al. (1987). Quase nenhum movimento de metais foi 

observado, abaixo da zona de incorporação (20 cm da superfície) da lama de 

esgoto, por um período de 9 anos consecutivos.  
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WANDER (1954), citado por ZHANG et al. (1997), estudando a retenção de metais 

pesados, observou que, no intervalo de pH 5,5 a 6,0, 90% do Cu, 69,5% de Mn e 

63,5% de Zn foram retidos nos 15 cm da camada do topo do solo tratado com os 

resíduos de lama de esgoto por um período de 15 anos. Entretanto, a um intervalo 

de pH 4,2 a 4,5, somente 46% de Cu, 7,8% de Zn e 1,7% de Mn foram retidos na 

mesma região do perfil do solo. 

 

DUNN (1983), utilizando material de dois solos argilo-siltosos de uma área de 

disposição de resíduo, verificou que a condutividade hidráulica dos solos foi afetada 

pelo soluto percolante. Para o autor, a troca catiônica e a precipitação dos metais em 

solução foram os processos mais importantes. 

 

AMOOZEGAR-FARD et al. (1984) simulando o movimento de metais poluidores em 

solos de aterro sanitário, concluíram que o movimento de Cd, Ni e Zn esteve melhor 

associado à concentração do metal no chorume do que à taxa de fluxo do soluto. 

 

Os modelos teóricos desenvolvidos para tentar explicar o movimento de solutos no 

solo estão baseados em equações diferenciais parciais de segunda ordem que 

descrevem tanto o fluxo de massa quanto a dispersão-difusão do soluto (MATOS, 

1995). No método da Coluna de Lixiviação, descrito por MATOS (1995), uma 

solução contaminante, de concentração (Co) conhecida, é aplicada na superfície da 

coluna de solo, sendo o efluente, com concentração C e volume V drenado da 

coluna, coletado e analisado para determinação das concentrações dos metais 

pesados. 

 

WANGENSTEEN (1988), utilizando cinzas oriundas da incineração de lamas de 

esgoto em colunas de lixiviação formadas por sedimentos de silte e areia, verificou 

que Cu, Cd, Ni e Zn apresentam taxas semelhantes de migração,  enquanto o Pb 

migra através dos sedimentos a uma taxa bem mais baixa. Segundo o autor, os 

experimentos sugerem que o silte é mais efetivo no retardamento dos metais 

pesados que a areia, debitando à textura do sedimento o principal fator de controle 

na atenuação dos metais pesados. 
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CAMOBRECO et al. (1996) desenvolveram estudos utilizando colunas de lixiviação 

com solos deformados, pulverizados, e solos não-deformados, aplicando na 

superfície, por irrigação, soluções de cloreto de Cd, Zn e Cu e nitrato de Pb, com 

matéria orgânica dissolvida, e em outras colunas as mesmas soluções desses 

metais, preparadas apenas com água destilada. Verificaram que o efluente das 

colunas com solução de metais organicamente complexados, aplicada no solo não-

deformado, apresentou, respectivamente, 30, 26, 28 e 27% do Cd, Zn, Cu e Pb, das 

concentrações totais aplicadas,  enquanto o efluente da solução diluída em água 

exibiu, respectivamente, 30, 23, 15 e 12%.  Entretanto, verificaram que os metais 

adicionados nas colunas de solos deformados ficaram todos retidos ao longo do 

perfil, tanto no caso dos metais organicamente complexados quanto no caso das 

soluções diluídas em água. 

 

A partir do  método da Coluna de Lixiviação é possível determinar um importante 

parâmetro que expressa o potencial do solo na retenção dos metais pesados, 

denominado de fator de retardamento (fr). O fator de retardamento é um parâmetro 

que expressa a capacidade do solo em reter íons e por isso está diretamente 

associado às interações entre a fase líquida e a fase sólida, durante a percolação da 

solução no solo. De uma outra forma, CAMPOS & ELBACHÁ (1991) definem o fator 

de retardamento como sendo a capacidade de retenção ou efeito tampão do solo 

para um dado elemento ou composto existente em um resíduo. 

 

O coeficiente dispersão/difusão (D), também chamado de coeficiente de difusão 

aparente, coeficiente de dispersão ou coeficiente de dispersão longitudinal é um 

parâmetro físico da equação do movimento de solutos que expressa dois fenômenos 

de transporte aditivos: a difusão iônica, que é o movimento térmico natural de 

constituintes dissolvidos, e que ocorre em razão da existência de gradientes de 

concentração, e a dispersão mecânica, movimento diferenciado de solutos no solo, 

proporcionado por variações na velocidade de deslocamento da solução dentro dos 

poros individuais e entre poros de diferentes formas, tamanhos e direções (MATOS, 

1995). BARONE et al. (1986), em trabalho realizado em aterro sanitário, verificou 

que a mobilização dos elementos pesados no solo ocorreu inteiramente por difusão, 

o mesmo acontecendo segundo estudos apresentados por CROOKS & QUIGLEY 

(1989) e QUIGLEY et al. (1988), feitos também em área de aterro sanitário. 
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2.3 - EXTRAÇÃO SEQÜENCIAL DE METAIS PESADOS 
 

TESSIER et al. (1979) desenvolveram uma metodologia analítica para extração 

seqüencial de um grupo de metais pesados (Cd, Co, Cu, Ni, Pb e Zn) em 

sedimentos. Embora o uso da extração seqüencial consuma um maior tempo nas 

análises, fornece detalhada informação sobre a origem, modo de ocorrência, 

relações biológica e físico-química, disponibilidade para movimentação e transporte 

de metais traços, sob várias condições ambientais. Os autores selecionaram cinco 

frações para seus experimentos: trocável, carbonatos, óxidos de ferro e manganês, 

matéria orgânica e residual. Os resultados obtidos para as frações óxidos de Fe e 

Mn e matéria orgânica indicaram que estas fases têm alto poder de "aprisionamento" 

de metais-traço. 

 

VANNI et al. (1994) realizaram extrações seqüenciais com soluções de lixiviação 

para avaliação do potencial poluidor de rejeitos. Os reagentes KNO3, água super-

saturada com CO2, solução de etilenodiaminotetracetato de sódio e diclorometano 

foram escolhidos para simular as condições por que passam as lamas de esgotos 

quando dispostas em aterros sanitários. Os resultados mostraram que há um 

potencial de poluição ambiental com metais tóxicos quando da decomposição do 

resíduo orgânico, devido a processos de mineralização ou acidificação. 

 

Os estudos levados a efeito por HICKEY & KITTRICK (1984), utilizando solos 

contaminados por resíduos industriais e lamas de esgoto, por meio de análises 

seqüenciais (fração trocável, carbonatos, óxidos de Fe-Mn, matéria orgânica e 

residual), mostraram que 37% do Cd aplicado foi encontrado na fração trocável e o 

Cu foi o metal encontrado em concentração mais significativa quando associado à 

matéria orgânica. A fração óxidos de Fe-Mn conteve, respectivamente, 23, 24, 26 e 

39% do Cd, Cu, Ni e Zn, e a fração residual 15, 34, 55 e 14%, considerando o 

conteúdo total das frações analisadas.  

 

LI & SHUMAN (1996) estudaram o movimento e as formas de retenção de Zn, Cd e 

Pb em três solos que receberam resíduos de um forno de produção de aço para 

correção do pH. As amostras foram analisadas seqüencialmente para: fração 



 

 

13 

trocável, matéria orgânica, óxidos de Mn, óxido de Fe amorfo, óxido de Fe cristalino 

e fração residual. Os autores encontraram elevada concentração de Zn no subsolo, 

sendo a maior parte do metal associada à fração trocável. Tais resultados sugeriram 

maior migração do Zn ao longo do perfil do solo, indicando uma maior mobilidade. 

Excetuando uma pequena movimentação do Cd em um dos perfis, não houve 

evidente movimento do Cd e do Pb nos solos contaminados e a maior parte do Cd e 

Pb foi encontrada na fração orgânica. Os autores concluíram que a aplicação de 

resíduos de forno em solos de textura grosseira pode não ser adequado devido ao 

potencial migratório do Zn no perfil dos solos.  DOWDY et al. (1991), in LI & 

SHUMAN (1996), em trabalho semelhante, encontraram uma pequena 

movimentação de Cd e Zn através do perfil de solo. 

 

MATOS et al. (1996) observaram maior retenção de Cd e Zn na fração trocável 

enquanto o Cu e o Pb estiveram mais associados às frações residual, orgânica e 

oxídica dos horizontes A, B e C de um Latossolo Vermelho-Amarelo. 

 

A distribuição de várias formas de Cu, Zn, Mn e Pb na superfície e a distribuição da 

concentração total em diferentes horizontes de solos, até a profundidade de 150 cm, 

foi estudada por ZHANG et al. (1997) em um conjunto de 6 solos, numa área de 

produção de frutas cítricas. Os metais foram separados em: fração trocável, matéria 

orgânica, óxido de Mn e óxido de Fe e Fe amorfo. Os resultados demonstraram que 

as concentrações totais dos elementos são muito grandes no horizonte A e 

apresentam drásticas reduções à medida que se aprofunda nos solos. Os metais 

estiveram presentes predominantemente associados à matéria orgânica, ao óxido de 

Mn e às suas formas amorfas. A distribuição das várias formas de metais foi 

significativamene influenciada pelo pH e pelo conteúdo de matéria orgânica do solo.  
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CAPÍTULO 3 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO 
 
A área estudada está localizada ao lado da BR-040, km 02, no sentido Belo 

Horizonte-Brasília, na Regional Noroeste do município de Belo Horizonte (Figura 

3.1.1), limite com o município de Contagem. 

 
 

 
 
 

BARREIRO

M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E
 IB

IR
ITÉ

CENTRO

LESTE

NORDESTE

PAMPULHA

VENDA NOVA

NORTE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E

 C
O

N
T
A

G
E

M

MUNICÍPIO DE VESPASIANO

M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E

 R
IB

E
IR

Ã
O

 D
A

S
 N

E
V

E
S

M
UNIC

ÍP
IO

 D
E N

O
VA L

IM
A

NOROESTE

MUNICÍPIO DE
SABARÁ

OESTE

ATERRO
SANITÁRIO

SUL

48º 45º 42º
14º14º

17º

48º

45º 42º

20º
20º

17º

ES

MG

RJ

BH

R
IO

S
Ã

O

O
CSICNA

R
F

R
IO

R
IO

DOCE

AHNOHNQU TIIEJ
20º

Figura 3.1.1 - Mapa de localização do Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG. 
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3.2 -  ASPECTOS FISIOGRÁFICOS REGIONAIS 
 
 
Belo Horizonte apresenta uma fisiografia diversificada e estreitamente vinculada às 

propriedades geológicas de seu substrato. Segundo SILVA et al. (1995) a maior 

parte do município localiza-se na  Depressão de Belo Horizonte, depressão de 

contato do tipo periférico (BARBOSA & RODRIGUES, 1965), instalada entre o 

compartimento de relevo acidentado do Quadrilátero Ferrífero e o relevo suave da 

bacia sedimentar do Grupo Bambuí.  

 

O clima da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, segundo RIBEIRO & 

MÓL (1985), era até há pouco tempo enquadrado, de acordo com a classificação de 

Köppen, no tipo Cwa (mesotérmico, com verões quentes e úmidos, com temperatura 

média do mês mais frio inferior a 18o C  ) e que posteriormente passou a Aw 

(tropical). Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (5
o 

Distrito), no período 

1961/90, coletados pela estação Belo Horizonte, indicam uma temperatura média 

anual da ordem de 21o C, sendo a média das máximas em torno de 27o C e das 

mínimas de 16o C. As chuvas predominam nos meses mais quentes (outubro a 

abril), com totais pluviométricos variando em torno de 1491 mm anuais. O clima 

apresenta uma divisão bem definida das estações do ano como mostra o Quadro 

3.2.1. 

 
O município de Belo Horizonte localiza-se na área de transição da floresta 

subperenifólia/cerrado (SILVA et al., 1995). A presença do coqueiro-macaúba 

comprova a existência de uma vegetação primitiva do tipo mata tropical. 

Predominam, atualmente o cerrado degradado e a vegetação rasteira que são 

utilizados como pastagens naturais, existindo, ainda, algumas áreas de mata 

secundária. Vale ressaltar que praticamente não existe mais a vegetação original na 

área do aterro sanitário, objeto deste estudo, devido ao decapeamento para 

disposição de lixo. 
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Quadro 3.2.1 - Dados climatológicos da cidade de Belo Horizonte (médias mensais). 
 

Mês Precipitação 
(mm) 

Evaporação 
(mm) 

Temperatura 
(oC) 

Umidade 
(%) 

Janeiro    296,3   86.7 22,8  79,0 

Fevereiro    188,4   84.7 23,2 75,1 

Março    163,5   95.3  23,0 74,7 

Abril      61,2   92.4  21,1 73,9 

Maio      27,8   92.8    19,8 72,5 

Junho      14,1   92.4     18,5 71,4 

Julho      15,7 105.7     18,1 68,7 

Agosto      13,7 132.1 19,0 64,5 

Setembro      40,5 137.2 21,0 65,1 

Outubro    123,1 117.7 21,9 69,8 

Novembro    227,6   96.3 22,2 74,1 

Dezembro    319,4   84.1 22,2 78,2 

Total anual 1491,3  1386 21,1 72,2 

Fonte: Quinto Distrito de Meteorologia/MG - 27/07/95. 
 
 

3.3 - CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 
 

3.3.1 -  Geologia regional e local 
 

A geologia do município de Belo Horizonte é compreendida pelo chamado Domínio 

do Complexo Belo Horizonte, termo introduzido por NOCE et al. (1994) e que 

representa 70% do território municipal, tendo sua área de maior expressão ao norte 

da calha do ribeirão Arrudas. Esta unidade forma o substrato das áreas 

compreendidas pelas regionais Venda Nova, Norte, Pampulha, Nordeste e Noroeste, 

cerca de 60% do território da regional Leste e é subordinado, em área, nas regionais 

Centro-Sul e Barreiro. 

 

Segundo SILVA et al. (1995) neste domínio prodominam as rochas gnáissico-

migmatíticas, localmente milonitizadas. Os gnaisses são bandados, de cor cinza, 

exibindo granulação fina a grossa, com bandamento composicional definido por 

alternância de bandas milimétricas a centimétricas de cor clara, quartzo-feldspáticas 

e bandas finas, escuras, ricas em biotita e/ou anfibólio. Feições de migmatização e 
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milonitização são comuns e podem tornar-se predominantes. A composição varia de 

granítica stricto sensu a monzonítica - bairro Nova York e tonalítica - Sanatório 

Werneck e corte de ferrovia próximo a Sabará. As Formações superficiais são 

representadas por solos residuais de espessura variada: o solo é raso ou ausente 

nas áreas de exposição dos maciços rochosos, como em parte nas regiões Nordeste 

e Leste, espesso e silto-argiloso nas áreas de relevo muito suave como nos bairros 

Enseada das Graças e Braúnas. As maiores espessuras do manto de intemperismo 

encontram-se na Pampulha, atingindo valores de até 100 m, conforme dados de 

perfuração de poços tubulares. 

 

Sistemas de juntas e fraturas seccionam o Complexo Belo Horizonte segundo 

direções variadas, em geral com mergulhos fortes a verticais, cujos planos são lisos, 

com recristalização secundária de micas e rugosidade fraca a nula. Foliação 

milonítica ocorre ao longo de faixas estreitas associadas a corredores de 

cisalhamento, onde desenvolvem-se rochas francamente foliadas do tipo milonito e 

ultramilonito. 

 

O mapa geológico apresentado (Figura 3.3.1.1) mostra apenas parte da região do 

município de Belo Horizonte que se encontra mais intimamente ligada ao aterro 

sanitário, área de interesse do presente trabalho. 

 

A geologia da área do aterro (Figura 3.3.1.2) é compreendida predominantemente 

por diques de rochas básicas, ocupando aproximadamente 70% da área, e por 

gnaisses migmatíticos do Complexo Belo Horizonte. Segundo a Figura 3.3.1.1, 

observa-se que o córrego dos Coqueiros corre sobre um fotolineamento, podendo, 

inclusive, redundar numa comunicação de suas águas com regiões mais profundas 

do maciço, caso seja um fraturamento penetrativo. O mapa apresentado é apenas 

um esboço, uma vez que foi impossível  estabelecer contatos geológicos definidos, 

devido ao intenso intemperismo no local, à existência de grande quantidade de lixo 

disposto e à movimentação de terra feita por máquinas. As faixas de rochas básicas 

inferidas são uma tentativa de agrupar os vários diques em meio ao gnaisse. A 

rochas encontram-se intemperizadas, apresentando uma cobertura superficial, cuja 

profundidade pode atingir até 20 m no domínio do gnaisse (dados de perfuração 

feita no local pela SLU). 



Qal

Agm

v
v

vv

vv
vv

v

v

v

b

Qal

Qal

Qal

Qal

v
v

v

v
v

v

v

v

v
v

v

v
v

v
v

v

v
v
v

org

org

org

~
~

~

Agm

org

org

org

55

30

bvv 
v

bvv 
v

b
vv

v

bvv 
v

vv
v

b

b
b

b

vv
v

vv
vb

CENOZÓICO

 ARQUEANO

~
~

~

org

30

bvv 
v

Formações Superficiais - Depósito aluvial: sedimentos areno-argilosos e argilo-arenosos, lentes e camadas de areia 

mediana e pobremente selecionada; camadas de argila, localmente ricas em matéria orgânica,  cinza escuro (org); cascalho em menor 

proporção.

Complexo Gnáissico - Migmatítico - Complexo Belo Horizonte - Predominância de gnaisses bandados, com feições 

de migmatização frequentes a predominantes; migmatitos de composição granítica a tonalítica (Agm). 

Rochas de Idade Não Determinada - Rocha básica ou metabásica: metadiabásio, metagabro, anfibolito e

 diabásio em diques e sills intrusivos no Complexo Belo Horizonte e, com menor frequência, no Grupo Sabará.

Ocorrência de rochas básicas ou metabásicas em blocos

isolados ou em corpos de pequeno tamanho. 

Direção e mergulho de foliação e bandamento gnáissico.

Zona de cisalhamento

Argila rica em matéria orgânica

Fotolineamento

Contato litológico

Limite municipal

Rodovia Federal

Drenagem

Limites do Aterro Sanitário

ESCALA: 

LEGENDA

CONVENÇÕES

C
O

N
TA

G
E

M

B
E

LO
 H

O
R

IZ
O

N
TE

C
órrego 

C
oqueiros

dos

ATERRO   SANITÁRIO

Trevo

Rodovia BR-040

Rodovia
 B

R-2
62

FONTE: SILVA, A.B. da, 1995

0 125 250 375 500 m

Figura 3.3.1.1 - Mapa geológico regional da área do Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de BH-MG.

N

 

 

19 

 
 





     CONVENÇÕES

870

900

960

950

940

950
940

970 960

950

940
930

920

910

920

930

940

920
910

900

890 
880

860

850

860

870

930

920

920

870

880

890

900

910

910

920

890

880

870

910

900890

880

930

920

910

900

890

870

880

890

910

900

890

7798000

7798000

603200

BAIRRO CALIFÓRNIA

CO
O

PERATIVA HABITACIO
NAL

BAIRRO ÁLVARO CAMARGOS

B
A

IR
R

O
 P

IO
 X

II

BAIRRO Sra. DA GLÓRIA

603200

BAIRRO NOVO GLÓRIA

IMOBILIÁRIA FILADÉLFIA

R
O

D
O

V
IA

  B
R

-0
4
0

0 80 160 240 320 m

ESCALA APROXIMADA

Base Topográfica cedida pela SLU-PMBH
     AUTORIA: HELIO A. SOUSA

Figura 3.3.1.2 - Esboço geológico da área do Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de BH-MG.

Perfil de solo

P6

P7

P5

P4

P3

P1

P2

P1

Curvas de nível

Contato litológico inferido

Limites da área de estudos

920

Drenagem

Rochas gnáissico-migmatíticas

Rochas básicas

TR1

TR2

TR1 Trincheira

  

21 

 

 





 

 

23 

3.3.2 - Aspectos hidrogeológicos regionais e locais 

 

O modelo hidrogeológico do município de Belo Horizonte (SILVA, et al., 1995) é 

composto por dois sistemas aqüíferos principais. O primeiro é o aqüífero nas rochas 

do embasamento que constituem o chamado Complexo Belo Horizonte, ocupando 

uma maior área. O segundo sistema é o encontrado nas rochas metassedimentares 

do Supergrupo Minas, que contêm as maiores reservas de água subterrânea, 

ocorrendo na porção sul do município. 

 

O sistema aqüífero do Complexo Belo Horizonte, com espessuras de até 100 m, 

como a encontrada na região da Pampulha, sobre o qual encontra-se o aterro 

sanitário da prefeitura municipal de Belo Horizonte, é do tipo livre. Este sistema é 

constituído, na sua parte superior, por rochas inconsistentes do manto de 

decomposição das rochas gnáissico-migmatíticas ou por material alúvio-coluvionar 

depositado sobre este manto ou mesmo em rocha sã e, na parte inferior, por rochas 

fraturadas. Assim, tem-se um aqüífero granular poroso superior e um fissurado 

sotoposto, em comunicação hidráulica íntima, constituindo um só sistema. 

 

Não existem até o presente momento informações sobre a profundidade dos 

fraturamentos das rochas duras do Complexo Belo Horizonte, o que facilitaria a 

definição das profundidades que deveriam ter os poços tubulares perfurados (SILVA 

et al., 1995). O conhecimento dessas profundidades auxiliariam também nos estudos 

sobre a vulnerabilidade do aqüífero quanto à contaminação. Sendo o nível de base 

das águas subterrâneas, no município de Belo Horizonte, o rio das Velhas, pode-se 

concluir que todas as águas subterrâneas drenam para o leito desse rio. Existem 

sub-bacias hidrogeológicas que correspondem às sub-bacias hidrográficas onde a 

direção e sentido dos fluxos das águas subterrâneas e superficiais são semelhantes. 

 

O aqüífero da região em estudo apresenta, em geral, grande vulnerabilidade à 

poluição de suas águas, cuja recarga é realizada exclusivamente por infiltração de 

águas superficiais, em zonas de recarga preferencial, ou em todas as partes das 

sub-bacias, e, principalmente, por percolação de águas fluviais. A parte granular 

porosa superficial deste aqüífero apresenta normalmente grande capacidade de 

infiltração de líquidos, o que o torna vulnerável à percolação de poluentes. Nas 



 

 

24 

áreas do aqüífero onde a espessura da zona não saturada é grande, o aqüífero tem 

maior poder de autodepuração e naquelas onde a superfície freática é rasa a 

vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas é bem maior.  

 

O sistema aqüífero nas rochas metassedimentares do Supergrupo Minas é 

constituído de uma seqüência de aqüíferos intercalados por aquitardios formando 

um complexo hidráulico que está sobreposto ao embasamento cristalino do 

Complexo Belo Horizonte. Esses aqüíferos são do tipo confinado, parcialmente 

granulares porosos e fraturados, heterogêneos e anisotrópicos com intensa variação 

lateral e em profundidade. 

 

No Supergrupo Minas as rochas metassedimentares são estratigraficamente 

invertidas e apresentam mergulho forte para sudeste atingindo profundidades 

superiores a 600 m. O fluxo das águas subterrâneas é diretamente orientado para 

sudeste em direção oposta e independente à do fluxo das águas subterrâneas do 

Complexo Belo Horizonte. Assim, a recarga, circulação e descarga das águas 

subterrâneas dos aquíferos nas rochas metassedimentares não apresentam 

nenhuma intercomunicação ou correlação com as das rochas do Complexo Belo 

Horizonte. A principal zona de recarga deste sistema aqüífero, em Belo Horizonte, 

coincide com as áreas de afloramentos das formações metassedimentares no sopé 

e na encosta da serra do Curral. As águas ali infiltradas percolam para grandes 

distâncias para constituir imensos reservatórios de água subterrânea. 

 

Segundo SILVA et al. (1995) pode-se, de uma maneira geral, separar três grandes 

domínios hidrogeológicos principais na área do município de Belo Horizonte: o 

primeiro é o domínio do embasamento cristalino do Complexo Belo Horizonte, o 

segundo é o domínio do Grupo Sabará e o terceiro é constituído pelos grupos 

Piracicaba e Itabira. A qualidade de suas águas subterrâneas é normalmente boa e 

normalmente fica dentro dos padrões de potabilidade. Mas ressaltam que foram 

identificadas áreas com pequenas anomalias e sólidos totais dissolvidos acima de 

120 mg.L-1, tais como: bairros Califórnia, Governador Benedito Valadares, União e 

Vale do Jatobá. Chama-se a atenção para o bairro Califórnia que é em parte 

margeado pelo aterro sanitário objeto deste trabalho. 
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Além disso, as zonas de recargas preferenciais do aqüífero no Complexo Belo 

Horizonte, onde tem-se as melhores condições de infiltração de águas superficiais 

para o aqüífero, são as localizadas na região dos bairros Califórnia, Nova Pampulha-

Braúnas, Jardim Zoológico, Governador Benedito Valadares e Santa Mônica. 

Novamente vê-se o nome do bairro Califórnia sendo citado, agora como zona de 

recarga. Acresce-se, ainda, o fato da cabeceira do córrego Ressaca, que deságua 

na lagoa da Pampulha, ter como tributário o córrego dos Coqueiros que nasce 

dentro da área do aterro sanitário. 

 

Ainda segundo SILVA et al. (1995), as profundidades dos níveis estáticos nos poços 

do município de Belo Horizonte, que definem o limite superior da superfície 

potenciométrica do aqüífero, no caso dos sistemas freáticos ou livres, variam de 1,2 

a 33,0 m, e têm uma média de 10,6 m. 

  

Por outro lado, as características hidrogeológicas do aterro sanitário propriamente 

dito, assentado sobre o aqüífero do Complexo Belo Horizonte, são pouco 

conhecidas ou estudadas em termos qualitativos. Os estudos existentes e feitos pela 

própria SLU, no ano de 1974, portanto, anteriores ao início do funcionamento do 

aterro, incluem 275,66 m de sondagem distribuídos em 23 poços ao longo de toda a 

área do aterro. Os dados mostram que o nível de água (N.A.) na área do aterro 

variava de ± 0,50 m, nas baixadas, a ± 9,00 m, nas partes medianamente elevadas. 

Em vários poços feitos nas partes elevadas não foi encontrado o nível de água.  

 

 

3.4 - HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ATERRO 
SANITÁRIO 

 

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte é uma autarquia 

criada pela lei no 2220 de 27 de agosto de 1973, com a finalidade de limpar e manter 

limpa a capital. A partir de então deu-se início ao término do "lixão" instalado no local 

denominado de Morro das Pedras, conhecido como "Boca do Lixo". Para 

desempenhar o seu papel, a SLU tem contrato de parceria com empresas privadas 

devido à grandiosidade da tarefa. O município foi compartimentado nas seguintes 
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divisões regionais de limpeza pública: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, 

Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Todo o lixo coletado no município 

é atualmente disposto no Aterro Sanitário da BR-040 (Fotos 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6 e 3.4.7). 

 

A área do aterro é de 132 ha, com 4 bacias de disposição de lixo (Figura 3.4.1), 

panorama a ser mudado com a implantação do projeto de biorremediação, em 

andamento, caracterizado por acelerar a degradação do lixo pela inoculação de 

bactérias de alta resistência e com grande capacidade de transformação da 

celulose. O lixo será disposto em células especialmente construídas para esse fim. 

Como conseqüência, será possível, além de tratar os efluentes líquidos gerados, 

aumentar o tempo de vida útil do aterro. 

 

Segundo dados fornecidos pela SLU, para o ano de 1994, havia uma população 

residente, acrescida da flutuante, de 2.500.000 habitantes. Desse total, 

aproximadamente 85% eram atendidos com serviços de limpeza urbana. A produção 

média de lixo/dia era de 3 204, 41 t, conforme indica a Quadro 3.4.1, considerando 

os 92 dias do 4o  trimestre de 1994. 
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disposto, atingindo em torno de 40m de espessura. de lixo B-4 ao centro.

centro, à direita, o lado leste da bacia de lixo B-4 e,
ao fundo, as edificações do Bairro Califórnia.

Foto 3.4.1 - Vista da porção leste da pilha de lixo
disposto, atingindo em torno de 40m de espessura.

Foto 3.4.2 - Vista geral do aterro, mostrando a bacia
de lixo B-4 ao centro.

Foto 3.4.3 - Vista geral mostrando, ao centro, a parte
baixa do aterro e, ao fundo, a bacia de lixo B-3.

Foto 3.4.4 - Vista geral do aterro mostrando, ao
centro, à direita, o lado leste da bacia de lixo B-4 e,
ao fundo, as edificações do Bairro Califórnia.
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vindo do lado noroeste do aterro.

jusante, o Bairro Novo Glória. vindo do lado norte do aterro.

Foto 3.4.7 - Drenagem de chorume
vindo do lado noroeste do aterro.

Foto 3.4.5 - Vista geral da parte baixa do aterro tendo ao fundo, a
jusante, o Bairro Novo Glória.

Foto 3.4.6 - Drenagem de chorume
vindo do lado norte do aterro.
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Figura 3.4.1 - Mapa das bacias de disposição de lixo do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de BH-MG.
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Quadro 3.4.1 - Produção de lixo/dia na cidade de Belo Horizonte.  
 

PROCEDÊNCIA DO LIXO PRODUÇÃO 
MÉDIA (t) 

Lixo domiciliar/comercial                   922,82  

Lixo domiciliar recolhido por caçambas                     72,06 

Lixo comercial usinado                       4,97 

Lixo público                   952,49  

Lixo unidades de saúde                     21,64 

Entulho de construção civil                1 200,00 

Resíduos de particulares                     30,43 

TOTAL                3 204,41 
Fonte: SLU/PMBH - Relatório trimestral de estatística (4o TRIM/94). 

 
 

3.5 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DO LIXO 
 

As taxas de geração de lixo urbano no município de Belo Horizonte (SLU-Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, 1994) são as seguintes, baseado numa coleta em, 

aproximadamente, 70% da cidade:  

 

Classes de lixo    kg(hab.dia)-1 

 

  € Lixo domiciliar/comercial    0,58 

 €  Lixo público     0,36 

  € Lixo dos serviços de saúde   0,01 

  € Entulhos da construção civil   0,48 

  € Outros (grandes produtores)   0,02 

 

A composição física do lixo antigo (Quadro 3.5.1) foi obtida de ensaios de 

segregação (SLU, 1994), tomando como base duas (2) amostras retiradas de locais 

diferentes, sem idades definidas. Foram segregadas em três categorias: 

 

•  segregado leve graúdo (SLG), que consiste de plásticos, trapos, couros etc.; 

•  segregado pesado graúdo (SPG), que consiste de metais, vidros, pedras etc. e 



 

 

34 

•  segregado pesado miúdo (SPM), que consiste de matéria orgânica 

bioestabilizada e terra. 

 
Quadro 3.5.1 - Resultado do ensaio de segregação do lixo antigo do Aterro da BR-040 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 
 

Categorias Amostra 1 
(kg) 

Amostra 2 
(kg) 

Média 
(kg) 

Valor 
dag.kg-1 

Valor 
ajustado  
dag.kg-1 

SLG 12,7   2,0   7,4 27,7   27 
SPG   3,7   8,5   6,1 24,0   23 
SPM 11,5 14,6 13,1 49,2   50 
Total 27,9 25,1 26,5 100,0 100 

Fonte: LM - Tratamento de Resíduos (SLU, 1994). 
 

A composição química do lixo antigo (SLU, 1994) foi determinada em duas 

amostras, retiradas de locais diferentes no aterro, e os resultados são apresentados 

no Quadro 3.5.2. 

 

A composição física dos resíduos urbanos gerados atualmente no município é 

apresentada na Quadro 3.5.3 (SLU, 1994), evidenciando que 64,4 dag.kg-1 do lixo 

são compostos de resíduos orgânicos (matéria putrescível), 25 dag.kg-1 de materiais 

potencialmente recicláveis (papel, plástico, vidro, metais) e 10,6 dag.kg-1 de 

materiais descartáveis (trapos, couro, madeira etc). 
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Quadro 3.5.2  - Resultados analíticos do lixo antigo do Aterro Sanitário da BR-040 da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

 
                                AMOSTRAS 
 
PARÂMETROS 

Amostra 1  
(039, no original) 

(dag.kg-1) 

Amostra 2 
(040, no original) 

(dag.kg-1) 
Umidade original 25,01 20,18 
Umidade (100 - 105o C)             1,37             1,25 
Potássio total (K2O)             0,45             0,38 
Sódio (Na)             0,13             0,10 
Nitrogênio total (N)             0,35             0,31 
Matéria orgânica 13,43             9,54 
Fósforo total (P2O5)             0,18             0,21 
Fósforo solúvel em H2O(P2O5) - - 
Fósforo solúvel em ácido cítrico 
a 2% relação 1/100 (P2O5) 

            0,15             0,15 

Fósforo solúvel em citrato neutro 
de amônio + H2O 

            0,14             0,19 

Potássio solúvel em H2O (K2O)             0,17             0,14 
Cálcio total (CaO)             2,60             3,70 
Magnésio total (MgO)             0,08             0,13 
R2O3(Fe2O3 + Al2O3) 16,20 15,00 
Fe2O3             7,50             6,60 
Al2O3             8,70             8,40 
Insolúveis em HCl (SiO2) 65,22 66,70 
Cinza 85,20 85,20 
pH      8,2(s/ unid.)     8,2 (s/ unid.) 

Fonte: SLU-BH (1994). 
 



 

 

 
Quadro 3.5.3 - Composição gravimétrica de resíduos urbanos gerados atualmente na cidade de Belo Horizonte-MG, em dag.kg-1. 

 
    Regiões de limpeza 
 
 
Componentes 

Leste 
 

Norte 
 

Nordeste 
 

Barreiro 
 

V. Nova 
 

Pampulha 
 

Noroeste/ 
 Oeste 

 

Sul 
 

Centro 
 

Média Geral 
(ponderada) 

 

Papel 16,5 10,8   7,0 10,2 13,5   9,7   9,4   9,9 11,9 10,8 
Papelão   4,7   2,9   5,0   2,3   1,5   2,2   2,2   2,0   2,3   2,8 
Vidro 1 - claro   1,9   2,0   0,9   1,2   0,5   0,8   1,3   0,6   1,8   1,2 
Vidro 2 - escuro   1,1   1,9   0,5   0,6   0,7   1,5   0,9   1,0   1,8   1,0 
Madeira   0,6   0,5   0,5   0,9   1,2   0,2   0,4   0,5   0,7   0,6 
MO degradável 53,5 62,2 65,0 70,0 68,0 72,8 64,4 58,5 68,0 64,4 
Metal ferroso   4,2  3,6   2,0   2,4   2,1   2,5  2,2   1,6   2,8   2,5 
Met. ñ ferr. - Alumínio   0,2  0,1   0,2 - -   0,3   0,2   0,3   0,5   0,2 
M. ñ ferroso - Cobre -       - - - - - - - -   0,0 
M. ñ ferroso - outros  - -   0,4 - - - - - -   0,0 
Trapo/pano   1,7 2,0   1,1   3,1   1,1   1,8  1,1   1,4   1,1   1,5 
Couro   0,3 0,1   0,2   0,4   0,3   0,1  0,2   0,3 -   0,2 
Plást. de polietileno   3,0 1,8   2,2   1,4   2,0   1,6  1,6   1,3  1,2   1,8 
Plástico de filmes   6,2 5,5   4,0   3,9   4,0   2,5  5,4   3,6   5,0   4,7 
Borracha   0,2 0,3   0,4   0,9   0,1   0,7  0,4   0,6  0,2   0,4 
Folhagem    4,1 3,5   9,0   1,1   3,5   1,5  6,6 14,8  2,0   5,4 
Louça    0,1 0,2   0,1 -   0,2   0,3  0,2 -  0,2   0,2 
Osso - 0,6 - - - - - - -   0,0 
Terra e similares    0,1 0,8   1,0   0,4   0,3   0,5  1,9   1,0 -   0,9 
Outros (pedras, etc)    1,6 1,3   0,6   1,2   1,1   1,1  1,6   2,6  0,5   1,4 
Número de amostras 12 5 10 10 8 8 30 7 7 97,0 

Fonte: SLU-BH (1994).                    Unidade: dag.kg-1 - decagrama por kilo (S.I.) que é igual a %. 
 
 
 

 

  

36

 



 

 

37 

3.6 - ESTUDOS DAS ÁGUAS 
 
Para análise qualitativa dos recursos hídricos da área  foram coletadas nove (09) 
amostras, em uma única campanha de campo, sendo duas (02) de poços escavados 
(cisternas), uma (01) do córrego Coqueiros, a jusante do aterro, uma (01) da lagoa a 
jusante das bacias B-1 e B-2 de lixo, além de cinco (05) amostras de chorumes para 
análise da concentração de metais pesados no lixiviado (Figura 3.6.1). Ressalte-se 
que a coleta foi feita na segunda quinzena de outubro, portanto, anterior ao período 
chuvoso, o que confere às águas uma menor concentração de  sólidos totais. A 
metodologia de amostragem está expressa no Quadro 3.6.1.  

As amostras coletadas nas cisternas tiveram como objetivo comparar a água do nível 
freático não-contaminado pelo lixo (amostra A3, a montante do aterro) com o nível 
freático sujeito à contaminação proveniente do lixo (amostra A1, a jusante do aterro). 
 
A coleta de amostras, ilustrada nas Fotos 3.6.1 a 3.6.4, foi feita utilizando-se um 
balde de ± 0,8 L e uma bomba termolar com capacidade para aproximadamente 12 
L, além de vidros e garrafas para armazenamento do material. 
 
A metodologia utilizada para as análises de águas de superfície foi baseada no 
"STANDARD Methods for the Examination of Water and Wastewater", 19th 
Edition, 1995. Foram analisados, ao todo,  46 parâmetros para cada amostra, 
tornando inviável, colocar no texto, a descrição de todas as metodologias utilizadas. 
As amostras foram analisadas no laboratório de Análises de Água da CPRM - SGB, 
Superintendência Regional de BH. 
 
As considerações sobre os resultados analíticos das águas foram baseadas apenas 
na única amostragem feita, por tratar-se de análises caras, não sendo possível 
realizar um   monitoramento  no nível   de qualidade necessário. Esse fato não 
invalida as informações obtidas, uma vez que a composição do lixo disposto no 
aterro sanitário não tem, ao longo do tempo, apresentado mudanças substanciais no 
seu conteúdo, segundo informações da própria SLU/BH. Com base nesse fato, é 
razoável supor que o chorume não tenha também alterado suas composições 
química e física, a ponto de invalidar os resultados obtidos. O que acontece durante 
o ano é a ocorrência de menor ou maior diluição dos metais no chorume, devido à 
alternância de períodos chuvosos e secos, podendo acarretar aumentos ou 
diminuições na concentração do poluente no corpo d’água, seja ele de origem 
orgânica ou inorgânica. 
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Figura 3.6.1 - Mapa de pontos de amostragem da área do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de BH-MG.

Fonte: SLU-BH (1994).                    Unidade: dag.kg-1 - decagrama por kilo (S.I.) que é igual a %. 
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Quadro 3.6.1 - Metodologia adotada para amostragem de água. 

 
 

VASILHAME 
PRESERVAÇÃO 
DA AMOSTRA 

COLETADA 

 
PARÂMETROS 

 
SIFONAR 

 
pH 

 
FILTRAR 

 
OBS.: 

 
 9 garrafas 
plásticas de 
1000 mL 
 
 

 
5 "in natura" 
 
2 c/ H2SO4 
 
2 c/ HNO3 
 

sol. sedimentar 
DBO 
DQO 
metais pesados  
 
Hg/outros metais 
pesados 

 
sim 
sim 

 
 
 
 < 2 
 
 < 2 

  

 2 frascos 
plásticos de 
300 mL 

 1 "in natura" 
 
1 c/ HNO3 

Nitrito 
 
Mn e Fe solúvel 

  
 
< 2 

sim 
 

sim 

 

 
4 garrafas  
âmbar de 
1000 mL 

1 c/ NaOH 
1 c/ Acet. de Zn (2 
mL) 
1 c/ EDTA (10 mL) 
 
1 "in natura" 

cianeto 
sulfeto 
 
sulfito 
 
organoclorados 

sim 
sim 
 
sim 
 
sim 

> 12 
± 9 em 
(NaOH) 

  

2 garrafas 
taradas 
500 mL 

1 "in natura" 
 
1 H2SO4 

sól.  suspensão 
 
P 

  
 
< 2 

  

1 vidro 
próprio 
1000 mL 

 
H2SO4 

 
Óleo e graxa 

  
<2 

  

1 frasco 
próprio 
200 mL 

 
"in natura" 

 
bacteriológica 

    

2 vidros 
próprios 
300 mL 

 
(vide observação) 

 
OD 

 
sim 

  titular  e 
enviar ao 
laborat. 

DQO - demanda química de oxigênio                OD -  oxigênio dissolvido 
 A titulação para determinação do OD é feita da seguinte maneira: 
 
 - sifonar diretamente nos vidros próprios; 
 - para os dois vidros: 
  . 2 mL de sulfato manganoso (MnSO4) 
  . 2 mL de azida (ver preparação abaixo) 
  . agitar e esperar por 2 minutos até que sedimente 
  . agitar novamente e esperar por 2 minutos até que sedimente 
  . 2 mL de H2SO4 
  . agitar 
 - somente para o 2o vidro: 
  . separar 200 mL do material  
  . titular com tiossulfato (perto do final da virada acrescentar amido) 
 
 Preparação da azida: 
 
 - dissolver 500 g de NaOH (ou 700 g de KOH) + 135 g de NaI (ou 150 de KI) 
    em 1 L de água destilada; 
 - adicionar 10 g e NaNO3 dissolvido em 40 mL de água destilada                

DBO - demanda bioquímica de oxigênio
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Foto 3.6.1 - Amostragem de chorume
gerado pela bacia de lixo denominada
B-4.

Foto 3.6.2 - Amostragem de chorume
gerado pela bacia de lixo denominada
B-3.

Foto 3.6.3 - Amostragem de água da
lagoa, a jusante das bacias de lixo B-2 e
B-3.

Foto 3.6.4 - Amostragem em uma lagoa de chorume,
proveniente das bacias de lixo B-3 e B-4.
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Os dados analíticos de águas e chorumes foram avaliados apenas visual e 

comparativamente, cujas discussões basearam-se em padrões estabelecidos pela 

COPAM, em Minas Gerais (1986), e em padrões de potabilidade de águas 

destinadas ao consumo humano, estabelecidos pela Portaria no 36/90 do Ministério 

da Saúde do Brasil. 

 

 

3.7 - ESTUDOS PETROGRÁFICOS DE ROCHAS 
 

Para caracterizar petrograficamente as rochas do aterro, foram realizados estudos 

petrográficos nas rochas básicas. A não realização dos mesmos estudos nas rochas 

gnáissicas deve-se ao fato de não haver afloramento dessas rochas no local. Para 

isso, foram amostrados dois afloramentos e confeccionada, no setor de Preparação 

de Amostras do DEGEO/UFOP, uma lâmina para cada ponto de coleta, cujas 

análises petrográficas foram feitas na Seção de Petrografia da CPRM/BH. 

 
 

3.8 - ESTUDOS GEOQUÍMICOS DE ROCHAS E DE SEDIMENTOS DE 
CORRENTE 

 

Para a obtenção de dados relativos ao ambiente primário e com o objetivo de obter 

mais informações sobre a dispersão dos elementos na rede de drenagem, foram 

coletadas duas (02) amostras de rochas básicas e apenas uma (01) amostra de 

sedimentos de corrente (Figura 3.6.1), com cerca de 1 kg cada uma e analisadas 

para Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Li, Fe, Mn, Ag e Cr. A amostras foram preparadas e 

analisadas em laboratórios da CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 

 

A metodologia de preparação de amostras e de análises é baseada no Manual 

Técnico de Análises Minerais do LAMIN-CPRM (1987) e em GEOANALYSIS (1992). 
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 3.8.1 - Análises geoquímicas de rochas 
 

Inicialmente as amostras foram  britadas em britador de mandíbula a uma 

granulometria de 10 mesh, homogeneizadas e quarteadas. Numa segunda fase 

foram moídas em moinho de disco de porcelana até uma granulometria de 120 a 

150 mesh. Depois de peneiradas em (-) 150 mesh, as amostras foram 

homogeneizadas, de onde foram retiradas ± 25 g do material para análises. 
 

Os elementos foram determinados por abertura total, sendo pesados 0,2 g de 

amostra a (-) 150 mesh, aquecida em chapa, com HNO3, HF e HClO4, até a 

eliminação de fumaças brancas. O resíduo foi retomado com HCl 1:1 e levado à 

secura incipiente. O resíduo desta etapa foi novamente retomado com HCl 10 %, 

sendo o material residual aquecido para solubilização. A solução foi transferida para 

uma proveta, sendo o volume completado com HCl 10 %. Os teores dos elementos 

foram determinados por Espectrometria de Absorção Atômica. 

 

 

 3.8.2 - Análises geoquímicas de sedimentos de corrente 

 

A amostra de sedimentos foi secada em estufa, a uma temperatura de 40 a 80o C. 

Após esse procedimento foi peneirada a 80 mesh (especificação ABNT no 80), 

depois quarteada, obtendo-se uma amostra de aproximadamente 100 g. A amostra 

foi, então, pulverizada a 100 mesh (especificação ABNT no 100), transferindo-se o 

material fino para um frasco de polietileno devidamente identificado com número de 

lote, número de campo e número de laboratório. A amostra foi submetida a análises 

total e parcial. 

 

Para a análise total, a metodologia foi a mesma adotada nas análises de rocha, 

anteriormente apresentada, com a diferença de que a granulometria utilizada para 

sedimentos é (-) 80 mesh e não (-) 150 mesh. 

 

Para a determinação dos elementos por abertura parcial, foram pesados 0,2 g de 

amostra preparada a (-) 80 mesh e titulada a frio com uma solução de EDTA 2,5 %, 
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agitando por 15 minutos. Os teores dos elementos foram medidos por 

Espectrometria de Absorção Atômica. 

 

O pH da amostra foi determinado após agitação de 1 g de amostra com 100 mL de 

água destilada e período de repouso de 1 hora. Os valores de pH foram medidos 

usando-se um potenciômetro.  

 

 

3.9 - CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 
 

Para caracterizar e classificar mais detalhadamente os solos, foi feito um 

mapeamento pedológico na escala 1:8 000 (Figura 4.5.5.1), baseado nos estudos de 

vários perfis, sendo determinadas seis (06) classes de solos. Eles foram 

classificados com base em avaliação de campo, em trincheiras e respaldados por 

análises laboratoriais. As suas cores foram classificadas de acordo com a Carta de 

Cores de MUNSELL (1975) e a nomenclatura, baseada na cor, segundo PRADO 

(1993). 

 

Vale ressaltar, que o solo do Perfil 1(Foto 4.5.5.1) não foi classificado como os 

demais, devido ao local de amostragem ter passado por processos de atividades 

antrópicas de decapeamento dos horizontes A e B originais. Atualmente, percebe-se 

o início da formação de novos horizontes, originados do material de entulho 

acumulado na área. Neste estudo, a amostra coletada nos supostos horizontes, em 

formação, foi considerada como sendo de lixo posicionado sobre o horizonte C. 

 

 

 3.9.1 - Amostragem  
 

Os materiais foram amostrados, após o mapeamento pedológico, em sete (07) perfis 

previamente selecionados, pela sua representatividade na área (Figura 3.6.1.) e 

condições de amostragem. Foram escolhidas áreas sobrepostas por lixo e áreas não 

sobrepostas por lixo. Nas primeiras, foram coletadas ao todo 18 amostras dos 

horizontes A, B e C (Perfis 2 a 7). Nos perfis 2 e 5, foram coletadas 6 amostras não-
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deformadas, uma em cada um dos seus horizontes A, B e C, para análises  

micromorfológicas. Em uma área sobreposta por lixo, foi amostrado o Perfil 1, tendo 

em vista a facilidade de amostragem em um corte de estrada, escolhido 

propositadamente em um local de disposição de entulhos, com idade aproximada de 

8 anos. Nesse perfil foram retiradas, ao todo, 06 amostras em espaçamentos de 

0,50 em 0,50 m, devido à indefinição de horizontes, sendo a primeira amostra 

coletada na base da pilha de entulhos já decompostos, próximo ao contato com o 

horizonte C do solo. 

 
Além disso, foram feitas duas (02) trincheiras com retroescavadeira, de 

aproximadamente 5,5-6 m de profundidade cada, sendo a primeira (Fotos 3.9.1.1, 

3.9.1.2 e 3.9.1.3) na bacia de lixo B-4, em local de solo derivado de rochas 

gnáissicas e lixo com idade aproximada de 3 a 4 anos e a segunda (Fotos 3.9.1.4 e 

3.9.1.5) na bacia de lixo B-3, em local de solo derivado de rochas básicas e lixo com 

idade estimada em torno de 16 anos. Foram coletadas 2 amostras do solo abaixo da 

pilha de lixo na trincheira 1 (TR 1), sendo a primeira amostra no contato do lixo com 

o solo (primeiros 5 cm) e a segunda 0,25 m abaixo; na trincheira 2 (TR 2) foram 

coletadas 4 amostras, sendo a primeira, também, no contato da pilha de lixo com o 

solo (primeiros 5 cm) e as demais espaçadas 0,25 m umas das outras. No contato 

do lixo com o solo, na trincheira TR 2 (Foto 3.9.1.4), foi coletada uma amostra não-

deformada, para análises micromorfológicas. 
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Foto 3.9.1.1 - Abertura da trincheira TR1, na borda da
bacia de lixo denominada B-4, com profundidade
aproximada de 5,5 a 6 m.

Foto 3.9.1.4 - Vista da parede da
trincheira TR2, onde percebe-se
a passagem, sem contato definido,
do lixo de 16 anos para o solo
derivado de rochas básicas. Local
da amostragem feita na trincheira.

Foto 3.9.1.2 - Vista do resíduo retirado da bacia de lixo
denominada B-4, na abertura da trincheira TR1.

Foto 3.9.1.3 - Vista do contato,
do lixo, com o solo derivado de
rochas gnáissicas, na trincheira
TR1. Por ser um lixo recente (de
3 a 4 anos), percebe-se, ainda,
restos de sacos plásticos na pilha.

Foto 3.9.1.5 - Vista do contato do
lixo de 16 anos (parte escura)
com o solo derivado de rochas
básicas, na trincheira TR2.

HOR   C

0            15           30 cm

0            15           30 cm

Plástico
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A amostragem de perfis de solos sem lixo urbano sopreposto teve como principal 

objetivo, caracterizar física e quimicamente os solos da área, além da obtenção de 

dados sobre as concentrações naturais de metais nas várias frações de retenção 

analisadas. As concentrações naturais dos metais, nos solos sem lixo sobreposto, 

servirão de parâmetro para as análises sobre as concentrações dos metais nos 

solos com lixo sobreposto, visando identificar, por analogia, os horizontes cujas 

concentrações metálicas naturais sofreram modificações em função da presença do 

lixo no aterro. As amostras dos perfis de solo com lixo sobreposto contribuirão para 

os estudos sobre a concentração e distribuição dos metais nas áreas contaminadas. 

 

As amostras coletadas, em quantidade suficiente (± 3 kg cada) para todas as 

análises químicas e físicas pertinentes, foram acondicionadas em sacos plásticos, 

etiquetadas e encaminhadas aos laboratórios.  

 

 

 3.9.2 - Caracterização química  
 

Os estudos de caracterização química dos solos foram feitos nos horizontes A, B e C 

dos perfis 2 a 7, totalizando 18 amostras analisadas. Todas as análises foram 

realizadas no Laboratório de Fertilidade do Solo da UFV. 
 

As análises químicas incluíram a determinação do pH em H2O, de P, de Al, cátions 

trocáveis (Ca2+, Mg2+ e K+) e acidez total (H+ + Al3+). Para a determinação de P e K 

foi utilizado o extrator Mehlich 1, para Al, Ca e Mg o extrator KCl a 1 mol.L-1 e, para 

determinar H + Al, o extrator Ca(OAc)2 a 0,5 mol.L-1, em pH 7,0.  A capacidade de 

troca catiônica (CTC) foi determinada pelo método da soma de bases. 

 

 

 3.9.3 - Caracterização física 
 
A caracterização física dos solos foi feita no Laboratório de Fertilidade do Solo da 

UFV. 
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3.9.3.1 - Análises texturais 

 

A metodologia utilizada foi a mesma descrita pelo Método 1.16 da EMBRAPA 

(1979). As amostras de solo foram dispersas com NaOH 0,1 mol.L-1 e agitação 

durante cerca de 15 minutos. A fração areia (> 230 mesh ou 0,053 mm) foi separada 

por tamização, a argila (< 2 µm) determinada pelo método da pipeta (sedimentação 

segundo a Lei de Stokes) e a fração silte por diferença. 

 
 

3.9.4 - Análises mineralógicas 

 

Dezoito (18) amostras de solo dos horizontes A, B e C dos Perfis 2 a 7 foram 

selecionadas para análises por DRX. As lâminas para estudos da fração argila foram 

preparadas no DEGEO/UFOP. As análises foram feitas no Laboratório de Química e 

Mineralogia do CDTN/CNEN (BH-MG). 

 

As análises foram feitas utilizando-se um difratômetro de Raios-X de fabricação 

RIGAKU, modelo Geigerflex 3034, semi-automático, com goniômetro horizontal, 

monocromador de cristal curvo de grafite, tubo de cobre e porta amostra giratório. 

 

Condições de operação 
 
 Constante de tempo  = 1 seg                       Velocidade do goniômetro = 8o 20/min 
 Velocidade do registrador  =  40 mm/min     Tensão =  40 Kv 
 Fator de escala  = 8 x 102                            Corrente = 30 mA  
 
A metodologia utilizada para realização das análises mineralógicas obedeceram os 

seguintes procedimentos: 

 

•  Preparação da amostra e obtenção da amostra analítica (150 g); 

 

•  Separação granulométrica da amostra utilizando-se a série de peneiras tipo 

Tyler e obtenção das frações -60 + 100, -100 + 325 e - 325 mesh; 
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•  Deslamagem da fração -60 + 100 mesh e separação densimétrica da fração 

deslamada, utilizando-se o bromofórmio como líquido separador (densidade 

=2,84) e obtenção das frações leves, intermediária e pesada; 

 

•  Separação magnética e eletromagnética da fração pesada utilizando-se, 

respectivamente, imã de mão e separador eletromagnético Frantz e obtenção 

das frações imã de mão, 0,25A, 0,25PM, 0,50A e 0,50PM (A = ampère e PM = 

paramagnética); 

 

•  Identificação dos constituintes minerais por difratometria de Raios-X das frações 

obtidas e avaliação quantitativa de seus conteúdos.  

 

Para os estudos da fração argila, foram utilizadas amostras de 5 g de solo e 

misturadas em um becker de 250 mL com um volume 4 vezes maior de água 

destilada e 0,5 g de pirofosfato de sódio (Na4P2O7). A mistura foi agitada 

mecanicamente durante 6 minutos para homogeneizar o material, sendo 

posteriormente colocada em tubo de ensaio e levada ao ultrasom por cerca de 3 

minutos para desagregar os minerais argilosos.  

 

Os tubos de ensaio foram, então, levados à centrífuga durante 8 minutos a uma 

velocidade de 750 rpm, para separar a fração < 2µm. A solução sobrenadante foi 

transferida para outros tubos de ensaio e centrifugada a uma velocidade de 5 000 

rpm durante 38 minutos. Depois de retirada a água límpida sobrenadante, usou-se o 

material precipitado para confeccionar as lâminas orientadas. 

 

 

 3.9.5 - Análises micromorfológicas 

 

Com a meta de identificar, principalmente, as feições pedogenéticas, ligadas a 

processos de eluviação/iluviação, devido à percolação de água, foram estudadas e 

descritas 8 lâminas delgadas de amostras não-deformadas (ver fotomicrografias, 

item 4.5.4), sendo seis (06) referentes aos solos não sobrepostos por lixo urbano 

(horizontes A, B e C dos perfis P2 e P5, respectivamente, sobre rochas básicas e 
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gnáissicas), e as duas (02) restantes da zona de transição entre a pilha de lixo e o 

solo da trincheira  TR 2 sobre rochas básicas (bacia de lixo B-3). 

 

As amostras foram secadas em estufa, a 80o C durante 1 hora, e depois 

impregnadas com araldite a uma proporção de 10 x 1 (endurecedor), adicionando-se 

3 partes de álcool absoluto. Novamente foram colocadas na estufa por ± 15 minutos 

até a secagem total. Após o processo de secagem total a amostra foi serrada para a 

confecção das lâminas delgadas. As amostras e  as lâminas foram preparadas e 

descritas no DEGEO/UFOP 

 

Para a descrição das lâminas delgadas utilizou-se o microscópio ótico ZEISS e as 

fotomicrografias tiradas com teleobjetiva de aumento 10x. A nomenclatura utilizada 

no estudo teve como base BREWER (1964) e LIMA et al. (1985). 

 

 

 3.9.6 - Análises geoquímicas 

 

As amostras de solo foram preparadas e analisadas no LAMIN (SGB-CPRM/RIO), 

sendo submetidas a um procedimento analítico seqüencial (FLETCHER, 1981) das 

frações trocável, matéria orgânica, óxidos de Fe-Mn e fração total, para melhor 

compreender o comportamento dos elementos químicos e suas interações físico-

químicas com o solo, 

 

 

3.9.6.1 - Fração trocável 
 

Para a determinação da concentração de metais associados à fração trocável foi 

utilizada 1 g de amostra preparada a (-) 80 mesh (preparação padrão de solos) com 

solução 1 mol.L-1 de acetato de sódio e agitada por 30 minutos. Depois centrifugada, 

transferindo-se a solução sobrenadante para uma proveta, sendo o volume 

completado para 20 mL com acetato de sódio. Os teores dos elementos foram 

medidos por Espectrometria de Absorção Atômica (AA). 
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 3.9.6.2 - Fração matéria orgânica 
 

O resíduo insolúvel da operação anterior foi agitado com solução de hipoclorito de 

sódio e aquecido em banho-maria por 3 horas. Depois de centrifugado, a solução 

sobrenadante foi transferida para uma proveta, sendo o volume completado para 20 

mL com hipoclorito de sódio. Os teores dos elementos extraídos dos sítios de 

adsorção foram medidos por Espectrometria de Absorção Atômica. 

 

 

3.9.6.3 - Fração óxidos hidratados de manganês 
 
A concentração de metais pesados nos óxidos hidratados de manganês foi 

determinada utilizando-se o resíduo insolúvel da operação anterior, que foi agitado 

com solução 0,1 mol.L-1 de cloridrato de hidroxilamina em HNO3 0,01 mol.L-1 por 30 

minutos. Depois de centrifugado, a solução sobrenadante teve seu volume 

completado para 20 mL com a solução extratora. Os teores dos elementos foram 

medidos por Espectrometria de Absorção Atômica. 

 

 

3.9.6.4 - Fração óxidos hidratados de ferro 
 
Para a determinação dos metais adsorvidos nos óxidos hidratados de ferro, o 

resíduo insolúvel da operação anterior foi agitado com solução 0,1 mol.L-1 de 

cloridrato de hidroxilamina em HCl 0,25 mol.L-1 e aquecido em banho-maria, a 70o 

C. Após o aquecimento, a solução foi agitada por 5 minutos e centrifugada, sendo o 

material sobrenadante transferido para uma proveta, completando-se o volume para 

20 mL com solução 0,1 mol.L-1 de hidroxilamina em HNO3 0,01 mol.L-1. Os teores 

dos elementos foram medidos por Espectrometria de Absorção Atômica. 
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3.9.6.5 - Fração total 
 

Para abertura total das amostras, foram pesados 0,2 g de amostra preparada a (-) 

80 mesh, aquecida em chapa, com HNO3, HF e HClO4 até a eliminação de fumaças 

brancas. O resíduo foi retomado com HCl 1:1 e levado à secura incipiente. O resíduo 

de fundo foi novamente retomado com HCl 100 %,   e aquecido para solubilização. A 

solução foi, então, transferida para uma proveta onde teve seu volume completado 

para 20 mL com HCl 100 %. Os teores dos elementos foram medidos por 

Espectrometria de Absorção Atômica. 

 

 

3.10 - INTERPRETAÇÃO DOS DADOS GEOQUÍMICOS 
 

A caracterização da área estudada foi obtida com base nos dados físicos e químicos 

dos solos e da geologia local. O Cd e a Ag foram excluídos das considerações em 

razão de não terem sido detectados.  

 

Os resultados foram organizados e separados em apenas dois grupos de dados, 

tornando a interpretação mais objetiva e prática, a saber: Grupo de solos não 

sobrepostos por lixo urbano (Perfis 2 a 7) e Grupo de solos sobrepostos por entulhos 

de construção (Perfil 1) e por lixo urbano ( Trincheira TR1 da bacia de lixo B-4 e 

Trincheira TR2 da bacia de lixo B-3). 
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CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 - QUALIDADE DO LIXO 
 

Em termos da qualidade, é importante ressaltar que o lixo disposto no aterro 

sanitário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, conforme Quadro 3.5.3, 

apresentou aproximadamente 65 % do seu volume constituído por resíduos 

orgânicos degradáveis e que a existência de resíduos metálicos não chega a atingir 

3 % do seu volume total, sendo que 2,5 % são de metais ferrosos, 0,2 % de 

alumínio, 0,0 % de cobre e outros (ver média ponderada). 

 

 

4.2 - RESULTADOS ANALÍTICOS DAS ÁGUAS 
 

4.2.1 - Amostras de águas freáticas 

 

Os resultados analíticos das águas das cisternas estão apresentados no Quadro 

4.2.1.1. Apesar da cisterna a montante (A3) não sofrer influência direta do lixo, 

apresentou indicativos de contaminação: pH ácido (5,5), contagem de coliformes 

totais e fecais, ambos com 43 organismos/100 mL, nitrogênio amoniacal (0,18 mg/L), 

além da presença de óleos e graxas (0,9 mg.L-1), o que nunca é desejável em 

qualquer tipo de água, principalmente, para consumo sem tratamento prévio. A 

turbidez (6,0 NTU) também encontra-se fora dos padrões de potabilidade  (ver 

Quadro 4.2.1.2). Os demais valores estão dentro do padrão de normalidade, 

indicando inclusive a ausência de concentrações poluentes de elementos traços, 

tema dessa dissertação. 

 

Provavelmente, esta cisterna esteja recebendo influência de águas pluviais via 

enxurradas, alterando o pH e introduzindo sólidos no corpo d’água. 
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Quadro 4.2.1.1 - Resultados analíticos das águas freáticas na região do Aterro Sanitário da BR-040 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG - (coleta feita em out/96). 

 
PARÂMETROS UNID. AM. A11 AM. A32 PARÂMETROS UNID. AM. A11 AM. A32  

Temp. da água o C 23,0 22,5 Fe solúvel mg.L-1 0,018 0,069 

pH - 4,4 5,5 Selênio mg.L-1 ND < 0,010 

Cond. elétrica µmho/cm 340,00 30,00 Cobre mg.L-1 ND < 0,003 

Turbidez NTU 0,7 6 Zinco mg.L-1 0,023 < 0,005 

Alcalinid. tot. mg.L-1 114,11 4,00 Cr total mg.L-1 < 0,005 < 0,005 

Sólid.  susp. mg.L-1 0,20 63,88 Cr hexavalente mg.L-1 ND ND 

DQO mg.L-1 20,00 1,92 Alumínio mg.L-1 0,246 0,084 

Nitrato mg.L-1 0,33 0,10 Potássio mg.L-1 6,35 0,64 

DBO mg.L-1 5,01 2,10 Bário mg.L-1 0,850 0,031 

Nitrito mg.L-1 ND 0,001 Prata mg.L-1 ND ND 

Sólid. voláteis mg.L-1 68,00 15,00 Cobalto mg.L-1 < 0,005 ND 

Nitrog. amon. mg.L-1 1,90 0,18 Mn solúvel mg.L-1 0,072 ND 

OD mg.L-1 2,00 2,20 Mn total mg.L-1 0,072 ND 

Fosf. tot. em P mg.L-1 0,02 0,02 Níquel mg.L-1 < 0,005 < 0,005 

Nitrogênio tot. mg.L-1 2,12 0,20 Estanho mg.L-1 < 0,10 < 0,10 

Coliform. tot. NMP/100 mL 4 43 Óleos /graxas mg.L-1 2,2 0,9 

Coliform. fec. NMP/100 mL 4 43 Fenóis mg.L-1 ND ND 

Estreptoc. fec. NMP/100 mL 4 23 Detergente mg.L-1 0,06 0,08 

Cádmio mg.L-1 ND ND N orgânico mg.L-1 0,22 0,02 

Mercúrio mg.L-1 < 0,0002 < 0,0002 Cloretos mg.L-1 84,17 0,47 

Arsênio mg.L-1 ND ND Sulfatos mg.L-1 193,41 5,00 

Chumbo mg.L-1 0,02 ND Fluoretos mg.L-1 0,20 0,01 

Ferro total mg.L-1 0,034 0,098     

1 - Amostra de água freática coletada na cisterna a jusante do Aterro Sanitário. 

2 - Amostra de água freática coletada na cisterna a montante do Aterro Sanitário. 

NTU - Unidade nefelométrica de turbidez.  ND - Não determinado. 

DQO - Demanda química de oxigênio.   OD - Oxigênio dissolvido. 

DBO - Demanda bioquímica de oxigênio.    

NMP - Número máximo permitido.  
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Quadro 4.2.1.2 - Padrões de potabilidade - valores máximos permissíveis para aspectos 
organolépticos, segundo Portaria no 36/90, do Ministério da Saúde do Brasil. 

 
Características Unidade Valor máximo 

permissível 
Características organolépticas (percebidas pelos sentidos 
humanos) 
 
 - Cor aparente 
 - Odor 
 - Sabor 
 - Turbidez 

 
 
 

uH 
- 
- 

uT 

 
 
 

5 
Não objetável 
Não objetável 

1 
Componentes que afetam a qualidade organoléptica 
 
 - Alumínio 
 - Cloretos 
 - Cobre 
 - Dureza total 
 - Ferro total 
 - Manganês 
 - Sólidos totais dissolvidos 

 
 

mg.L-1 
mg.L-1 
mg.L-1 

mg.L-1 CaCO3 
mg.L-1 
mg.L-1 
mg.L-1 

 
 

0,2 
250 
1,0 
500 
0,3 
0,1 

1000 
uH -Unidade de cor                      uT - Unidade de turbidez 

 
 
Quanto à cisterna a jusante (A1), cuja água também é usada para consumo, sem 
tratamento prévio, podem-se observar indicativos do seu  elevado grau de poluição. 
O pH medido (4,4) apresentou valor abaixo do aceitável, a DBO esteve elevada 
(5,01 mg.L-1), a concentração de oxigênio disponível (OD) foi baixa (2,00 mg.L-1) e 
detectou-se a presença de óleos e graxas numa concentração de 2,2 mg.L-1. O 
nitrogênio orgânico esteve elevado (0,22 mg.L-1) e o nitrogênio amoniacal (1,90 
mg.L-1) apresentou-se superior até mesmo ao valor da amostra de chorume CH1 
(1,10 mg.L-1). O valor obtido para a  condutividade elétrica, apesar de considerada 
moderadamente baixa (340 µmho/cm), é um indicativo de que há lixiviação de íons 
nos perfis do lixo e solo. Para ser usada para consumo, a água não poderia 
apresentar coliformes, segundo os padrões apresentados, entretanto as análises 
indicaram valores de  4 organismos/100 mL de coliformes totais. Tais resultados 
indicam que a água dessa cisterna encontra-se poluída e, portanto, não apropriada 
para consumo doméstico, podendo comprometer a saúde dos seus usuários. 

 

 

4.2.2 - Amostras de chorume 

 

Os resultados das amostras de chorumes, CH1, CH2, CH3, CH4 e CH5, serão 
discutidos, conjuntamente, por tratar-se de uma mesma população amostral, cujos 
resultados analíticos encontram-se apresentados no Quadro 4.2.2.1. 
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Com base nos resultados analíticos, verificou-se uma variação nas temperaturas de 
24 a 29o C, pH’s alcalinos de 8,0 a 8,3. Estiveram presentes indicadores de poluição 
orgânica, tais como a condutividade elétrica elevada, na faixa de 1820 a 20000 
µmho/cm, que comprova a existência de uma alta concentração    de   sais 
dissolvidos, gerados na decomposição da matéria orgânica. Os valores de 
alcalinidade total (400,00 a 6300,00 mg.L-1), concentração de OD (7,10 e 8,60 mg.L-

1, respectivamente nas amostras CH1 e CH2, e 0,00 mg.L-1 nas demais amostras), 
DBO (36,00 a 1422,00 mg.L-1) e DQO (100,00 a 3600,00 mg.L-1) evidenciam a 
presença de grande concentração de material orgânico solúvel. 
 
O potencial do chorume em proporcionar a eutrofização de corpos hídricos ficou 
evidente ante a obtenção de valores de concentração de fósforo de até 2,4 mg.L-1 e de 
nitrogênio total de até 1762,50 mg.L-1. No local da amostragem, é perceptível a 
presença de algas, o que comprova o fenômeno de eutrofização já comentado. Óleos e 
graxas que têm, necessariamente, de estar ausentes nas águas, apresentam 
concentrações variando de 0,3 a 11,0 mg.L-1, à exceção da amostra CH2 que 
apresentou ausência desses materiais. Os fenóis são outras substâncias, cujas 
concentrações atingiram concentrações elevadas (0,003 a 0,270 mg.L-1). Quanto aos 
sulfatos, somente a amostra CH4 apresentou valores elevados (256,78 mg.L-1). 
 
Em termos de metais pesados, o chorume apresentou concentrações significativas 
de muitos metais, embora o Cr hexavalente, o Cd e a Ag não tenham sido 
detectados em nenhuma das amostras. O Mn total foi encontrado em concentrações 
de 0,108  a  0,282  mg.L-1, enquanto  que o Fe total apresentou concentração de 
4,232  e  5,285 mg.L-1 nas amostras CH3 e CH5. As concentrações de Fe solúvel 
(0,691, 3,166 e 4,232 mg.L-1), do Ni (0,174, 0,078 e 0,165 mg.L-1) e do Cu (0,027, 
0,029 e 0,027 mg.L-1), nas amostras de chorume CH3, CH4 e CH5, estiveram 
relativamente elevadas. A concentração do Zn apenas esteve elevada na amostra 
CH5 (0,235 mg.L-1), apresentando-se como traços nas demais. O Hg, presente em 
níveis preocupantes nas amostras CH1 (0,0004 mg.L-1), CH3 (0,0012 mg.L-1), CH4 
(0,0004 mg.L-1) e CH5 (0,0014 mg.L-1), é perigoso quando transformado em metil 
mercúrio, que é altamente tóxico. Quanto aos demais metais pesados, as 
concentrações apresentam-se  dentro de limites menos preocupantes. 
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Quadro 4.2.2.1 - Resultados analíticos das amostras de chorumes coletadas em out/96 na área do  
Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

 
PARÂMETROS UNIDADE AM. CH1 AM. CH2 AM. CH3 AM. CH4 AM. CH5 

Temp. da água oC 24,0 27,0 29,0 25,0 28,0 

pH - 8,2 8,0 8,2 8,5 8,3 

Cond. elét. med. µmho/cm 3300,00 1820 18500 6580 20000,00 

Turbidez NTU 4,0 3,0 10 9 25 

Alcalinidade total mg.L-1 400,00 485,00 6300,00 1585,00 6100,00 

Sólidos em susp. mg.L-1 258,53 48,71 333,59 181,82 360,67 

DQO mg.L-1 160,00 100,00 2850,00 780,00 3600,00 

Nitrato mg.L-1 2,40 1,60 0,65 4,90 0,70 

DBO mg.L-1 36,00 79,20 1422,00 497,50 960,00 

Nitrito mg.L-1 0,500 0,100 0,300 0,300 0,020 

Sólidos voláteis mg.L-1 267,00 151,00 4814,00 705,00 6626,00 

Nitrogênio amon. mg.L-1 1,10 2,16 1305,00 240,00 1245,00 

OD mg.L-1 7,10 8,60 0,00 0,00 0,00 

Fosfato total em P mg.L-1 0,08 0,06 0,59 2,4 0,08 

Nitrogênio total mg.L-1 1,76 2,96 1650,00 307,50 1762,50 

Coliformes totais NMP/100 mL 2400 230 930 2400 2400 

Coliformes fecais NMP/100 mL 2400 2330 90 2400 2400 

Estreptoc. fecais NMP/100 mL 2400 40 11000 2400 1100 

Cádmio mg.L-1 ND ND ND ND ND 

Mercúrio mg.L-1 0,0004 < 0,0002 0,0012 0,0004 0,0014 

Arsênio mg.L-1 < 0,010 < 0,010 0,014 0,022 0,012 

Chumbo mg.L-1 < 0,02 < 0,02 0,02 ND ND 

Ferro total mg.L-1 0,104 0,038 4,232 0,885 5,285 

Selênio mg.L-1 < 0,010 < 0,010 < 0,010 ND < 0,010 

Cobre mg.L-1 0,011 0,009 0,027 0,029 0,027 

Zinco mg.L-1 0,012 0,015 0,105 0,049 0,235 

Cromo total mg.L-1 0,006 0,005 0,133 0,032 0,095 

Cromo hexaval. mg.L-1 ND ND ND Interf. Interf. 

Alumínio mg.L-1 0,043 ND 0,764 0,306 1,068 

Potássio mg.L-1 201,08 106,13 1111,16 555,41 1491,31 

 
NTU - Unidade nefelométrica de turbidez.  ND - Não determinado. 

DQO - Demanda química de oxigênio.   DBO - Demanda bioquímica de oxigênio. 

NMP - Número máximo permitido.              OD - Oxigênio dissolvido. 
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(cont. do Quadro 4.2.2.1)       

PARÂMETROS UNIDADE AM. CH1 AM. CH2 AM. CH3 AM. CH4 AM. CH5 

Bário mg.L-1 0,158 0,181 0,077 0,114 0,198 

Prata mg.L-1 ND ND ND ND ND 

Cobalto mg.L-1 < 0,005 ND 0,046 0,022 0,044 

Ferro solúvel mg.L-1 0,049 ND 4,232 0,691 3,166 

Manganês solúvel mg.L-1 0,108 0,190 0,054 0,192 0,118 

Manganês total mg.L-1 0,108 0,191 0,209 0,202 0,282 

Niquel mg.L-1 0,005 < 0,005 0,174 0,078 0,165 

Estanho mg.L-1 < 0,10 < 0,10 0,160 < 0,10 < 0,10 

Óleos e graxas mg.L-1 0,4 ND 7,8 0,3 11,0 

Fenóis mg.L-1 0,008 0,003 0,063 0,025 0,270 

Detergentes mg.L-1 0,28 0,14 0,59 0,16 0,57 

Nitrogênio orgân. mg.L-1 0,66 0,80 345,00 67,50 517,50 

Cloretos mg.L-1 ND ND 1,89 2,84 17,50 

Sulfatos mg.L-1 193,41 141,14 6,31 256,78 2,88 

Fluoretos mg.L-1 0,20 0,17 0,76 0,51 0,98 

ND - Não determinado.  AM - Amostra. 

 

 

Tais resultados, embora não apresentem concentrações elevadas de todos os 

parâmetros químicos avaliados, indicam, também, a existência de poluição 

inorgânica no aterro sanitário, proporcionado pela solubilização de substâncias 

quando da decomposição do material orgânico e pela presença de resíduos 

metálicos misturados ao resíduo orgânico, embalagens (plásticas, de papelão, vidros 

ou latas) que guardavam produtos químicos diversos, entre eles os agropecuários, 

tais como pesticidas, bactericidas, fertilizantes, além de latas de tintas, tintas em 

rótulos de embalagens, solventes e outros. 

 

Todo esse fluxo de material poluente transportado pelos chorumes é a parte não 

assimilada pela própria massa de lixo (parte que se estabiliza quimicamente ao 

longo do tempo) e pelos solos. Não se sabe ao certo, qual das bacias de lixo libera a 

maior quantidade de poluentes, uma vez que há, na prática, uma mistura entre os 

chorumes, por não existir uma linha delimitadora exata entre as bacias de 

contaminação. Somente com os dados obtidos através dessas águas superficiais, 
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não foi possível estabelecer uma relação entre o grau de poluição das águas e a 

idade do lixo disposto no aterro sanitário. 

 

A Legislação Ambiental estabelece padrões de lançamento e parâmetros de 

qualidade para cada classe de enquadramento de um curso d’água. As 

concentrações dos compostos orgânicos e inorgânicos detectados na área do aterro 

estão acima dos limites permitidos para lançamento em cursos d’água da Classe 2, 

segundo legislação específica da COPAM/86. 

 

 

 4.2.3 - Amostras de curso d’água e da lagoa 

 

O padrão utilizado, para a discussão dos resultados analíticos (Quadro 4.2.3.1) 

dessas amostras, foi o de águas Classe 2, estabelecido pela COPAM/86, uma vez 

que ficou determinado, por este órgão, que as águas do local encaixam-se nessa 

classe. 
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Quadro 4.2.3.1 - Resultados analíticos das águas de curso d’água e da lagoa do Aterro Sanitário da 
BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG - (coleta em out/96). 

 
PARÂMETROS UNIDADE VMP AMOST. A21 AMOST. A42 

Temperatura da água o C - 27 24 

pH - 6,0 - 9,0 7,9 6,4 

Cond. elétrica medida µmho/cm - 620,00 1050,00 

Turbidez NTU 100 30 20 

Alcalinidade total mg.L-1 - 86,00 142,00 

Sólidos em suspensão mg.L-1 - 77,91 45,45 

DQO mg.L-1 - 90,00 80,00 

DBO mg.L-1 < 5 18,75 56,00 

Nitrato  mg.L-1 10 0,24 0,06 

Nitrito mg.L-1 1,0 0,050 0,015 

Sólidos voláteis mg.L-1 - 71,00 161,00 

Nitrogênio amoniacal mg.L-1 0,02 2,86 11,50 

OD mg.L-1 > 5 8,30 2,40 

Fosfato total em P mg.L-1 0,025 0,08 0,08 

Nitrogênio total mg.L-1 - 6,17 11,98 

Coliformes totais NPM/100 ml 5000 2400 7 

Coliformes fecais NPM/100 ml 1000 2400 4 

Estreptococos fecais NPM/100 ml - 1100 ND 

Cádmio mg.L-1 0,001 ND ND 

Mercúrio mg.L-1 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Arsênio mg.L-1 0,05 < 0,010 < 0,010 

Chumbo mg.L-1 0,03 < 0,02 < 0,02 

Ferro total mg.L-1 - 0,793 9,835 

Selênio mg.L-1 0,01 ND < 0,010 

Cobre mg.L-1 0,02 < 0,003 ND 

Zinco mg.L-1 0,18 0,012 0,020 
1 - Amostra coleta na lagoa.  2 - Amostra coletada no córr. Coqueiros 

VMP - Valor máximo permitido.   NTU - Unidade nefelométrica de turbidez. 
DQO - Demanda química de oxigênio.   DBO - Demanda bioquímica de oxigênio. 
OD - Oxigênio dissolvido.    NPM - Número máximo de organismos permitidos. 
ND - Não determinado. 
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(cont. do Quadro 4.2.3.1)     

PARÂMETROS UNIDADE VMP AMOST. A21 AMOST. A42 

Cromo total mg.L-1 - < 0,005 < 0,005 

Cromo hexavalente mg.L-1 0,05 ND ND 

Alumínio mg.L-1 0,1 0,089 ND 

Potássio mg.L-1 - 36,11 22,15 

Bário mg.L-1 1,00 0,236 1,008 

Prata mg.L-1 0,01 ND ND 

Cobalto mg.L-1 0,2 ND < 0,005 

Ferro solúvel mg.L-1 0,3 0,027 < 0,003 

Manganês solúvel mg.L-1 - 0,017 0,564 

Manganês total mg.L-1 0,1 0,068 0,592 

Níquel mg.L-1 0,025 ND < 0,005 

Estanho mg.L-1 2,0 < 0,10 < 0,10 

Óleos e graxas mg.L-1 Ausentes ND ND 

Fenóis mg.L-1 0,001 0,002 0,002 

Detergentes mg.L-1 0,5 0,03 0,01 

Nitrogênio orgânico mg.L-1 - 3,31 0,48 

Cloretos mg.L-1 250 70,92 164,08 

Sulfatos mg.L-1 250 25,00 1,00 

Fluoretos mg.L-1 1,4 0,15 0,15 
1 - Amostra coleta na lagoa.  2 - Amostra coletada no córr. Coqueiros 
VMP - Valor máximo permitido.   ND - Não determinado. 

 
 

A amostra A2 foi coletada em uma lagoa dentro do aterro, a jusante das bacias de 

lixo B-1 e B-2 (Figura 3.6.1), cuja idade do lixo varia de 18 a 24 anos, 

aproximadamente. Por se tratar de um corpo d’água sob influência direta de lixo 

antigo e, portanto, em estado avançado de decomposição, é perceptível a 

contaminação orgânica no local. Seu pH, embora alcalino (7,9), encontra-se dentro 

do padrão estabelecido para águas de Classe 2. 

 

A concentração de nitrogênio amoniacal (2,86 mg.L-1), esteve superior, inclusive, às 

obtidas em amostras de chorume (1,10 mg.L-1 e 2,16 mg.L-1, no CH1 e CH2, 

respectivamente). As concentrações de nitrogênio total (6,17 mg.L-1), nitrogênio 

orgânico (3,31 mg.L-1) e de fosfato total (0,08 mg.L-1) são fortes indicadores de 
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eutrofização da lagoa. O valor encontrado para DBO (18,75 mg.L-1) esteve muito 

acima do valor máximo permitido que deve ser de < 5 mg/L.  A DQO (90,00 mg.L-1) 

também esteve elevada, embora a concentração de oxigênio dissolvido  (8,30 mg.L-

1) estivesse acima da exigida pelo padrão. A condutividade moderada, de 620,00 

µmho/cm, indica a presença de ânions e cátions provenientes de sais dissolvidos no 

corpo d’água. Os fenóis estão em concentrações duas vezes maiores que as 

permitidas (0,001 mg.L-1). A presença de bário em concentração de 0,236 mg.L-1, 

mesmo sendo inferior ao valor permitido (1,00 mg.L-1), pode ser originária de 

decomposição de papéis dispostos nas duas bacias. Por outro lado, os teores dos 

metais pesados apresentam-se abaixo dos limites permitidos. 

 

Essa lagoa sofre influência de enxurradas provocadas por águas pluviais, carreando 

sólidos, águas residuárias e fezes de animais, como pode ser observado pelas 

elevadas quantidades, respectivamente, 2400 e 1100 organismos/100 mL, de 

coliformes e estreptococos fecais.. Essa lagoa funciona, em parte, como uma lagoa 

de decantação, retendo o fluxo poluente maior que se dirige à rede de drenagem. 

Por outro lado, torna-se um reservatório de concentração de poluentes, podendo ser 

um foco de contaminação de águas subterrâneas. 

 

A amostra A4, coletada no córrego Coqueiros, próximo do limite noroeste do aterro, 

apresenta indicadores ainda mais graves de poluição orgânica, inteiramente fora dos 

padrões permitidos para corpos d’água da Classe 2, segundo a COPAM/86. Sua 

poluição é maior porque esse curso d’água recebe descarga direta de vários drenos 

naturais de chorume (ver discussão do item 4.2.2).  A condutividade elétrica (1050 

µmho/cm), moderadamente alta, indica a presença de grande concentração de íons, 

provenientes da dissolução de sais presentes no resíduo orgânico. Os valores muito 

elevados de DBO e DQO, respectivamente, 56,00 mg.L-1 e 80,00 mg.L-1, bem como 

OD (2,40 mg.L-1) baixo, evidenciam uma grande quantidade de material orgânico 

poluente no corpo d’água. A análise da água indicou valores de fosfato em torno de 

4 vezes o limite permitido de 0,025 mg.L-1, nitrogênio total (11,98 mg.L-1), fenóis 

numa concentração de duas vezes o limite (0,001 mg.L-1) e nitrogênio orgânico 

numa concentração de  24 vezes o limite máximo permitido.  Além disso, as 

concentrações de manganês dissolvido, cerca de 6 vezes o limite de 0,1mg.L-1, de 

bário, também acima do permitido (1,00 mg.L-1), e de mercúrio, mesmo estando 
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abaixo do limite, indicam poluição inorgânica das águas, proporcionada, em grande 

parte, pelo lixiviado do aterro. As quantidades baixas de coliformes e ausência de 

estreptococos, provavelmente sejam devido ao  maior poder de diluição do curso 

d’água ou pela baixa concentração de OD. 

 

O maior complicador é que esse córrego faz parte da cabeceira do córrego Ressaca, 

que deságua na Lagoa da Pampulha. 

 

Ainda, dentro dos estudos hídricos do aterro, vale acrescentar algumas 

considerações sobre o risco de contaminação das águas de subsuperfície da área e 

vizinhanças. O aterro sanitário encontra-se sobre o aqüífero do Complexo Belo 

Horizonte, segundo SILVA et al. (1995) identificado como sendo um aqüífero 

granular poroso superior e um fissurado sotoposto, em comunicação hidráulica 

íntima. Esse aqüífero apresenta, em geral, grande vulnerabilidade à poluição de 

suas águas, cuja recarga é realizada exclusivamente por infiltração de águas 

superficiais, em zonas de recarga preferencial, principalmente por percolação de 

águas pluviais, como é o caso da região do bairro Califórnia, onde localiza-se o 

aterro. A vulnerabilidade das águas subterrâneas aumenta nos locais onde a 

superfície freática é rasa, como no caso das partes baixas do aterro. 

 

O nível estático das águas freáticas e subterrâneas do aterro varia, em 

profundidade, de 0,50, nas partes baixas a 9,00 m, nas medianamente elevadas, 

conforme levantamento feito pela SLU, antes do início da disposição do lixo. Os 

dados mostraram que, em vários poços, das partes mais elevadas, o nível de água 

não foi encontrado durante a sondagem. Entretanto, analisando o mapa geológico 

regional da área (Figura 3.3.1.1), percebe-se que o córrego dos Coqueiros, 

contaminado pelo chorume, possui seu leito sobre um fotolineamento, indicando a 

possibilidade de existir uma comunicação das suas águas com regiões mais 

profundas do maciço, caso seja um fraturamento penetrativo. Segundo a SLU, este 

córrego encontra-se canalizado, mas permanece o acesso do chorume às fraturas, 

vindo de vários pontos do aterro. 

 

Embora, para identificar possíveis focos de contaminação das águas subterrâneas, 

sob influência direta do aterro, seja necessário fazer um estudo em profundidade, 
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com análises estruturais e até mesmo amostragem em subsuperfície, constituindo-

se num trabalho à parte do que foi feito na presente dissertação, algumas 

considerações podem ser feitas, baseadas nos dados obtidos pelo presente estudo 

e no modelo hidrogeológico do município de Belo Horizonte segundo SILVA et al. 

(1995). Segundo SILVA et al. (1995), apesar da qualidade das águas subterrâneas 

do município ser, de um modo geral,  normalmente boa, ficando dentro dos padrões 

aceitos de potabilidade, foram identificadas áreas com pequenas anomalias e 

sólidos totais dissolvidos acima de 120 mg.L-1, a exemplo do bairro Califórnia, que é 

margeado pelo aterro.  

 

Os dados obtidos nessa dissertação evidenciam que os metais ficam, na sua 

maioria, retidos nos níveis superficiais do solo, o que é bastante positivo. Apesar 

disso ter sido comprovado, há indícios da passagem de metais para níveis mais 

profundos do solo (ver item 4.5.7 sobre solos com lixo sobreposto). É normal , ao 

longo do tempo, o aumento da concentração dos metais nos solos sobrepostos por 

lixo, podendo, no futuro, saturar a capacidade de adsorção, deixando-se lixiviar sob 

condições ácidas (CHANG et al., in MATOS, 1995) e contaminar as águas 

subterrâneas.  

 

As partículas componentes de substâncias húmicas têm forma globular e, em seu 

estado natural, possuem cargas negativas que participam no processo de troca de 

cátions, ou formam complexos com íons metálicos (JENNY, 1980). A formação de 

complexos orgânicos ou quelatos, muito solúveis, com metais pesados é motivo de 

preocupação, já que os metais podem ser mais facilmente transportados para níveis 

inferiores do solo, precipitando-se em outro horizonte ou camada, ou ainda atingindo 

as águas subterrâneas.  

 

 

4.3 - RESULTADOS DOS ESTUDOS PETROGRÁFICOS DE ROCHAS 
 

Foram descritas apenas duas lâminas de toda a área, ambas de rochas básicas, 

primeiro porque não foram encontrados afloramentos do gnaisse no local e 

proximidades e, segundo, porque a maior parte da superfície do aterro é composta 
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por diques de rochas básicas, a principal litologia. Como o gnaisse é uma rocha mais 

porosa do que as básicas, sofre um maior intemperismo. 

 

As análises petrográficas determinaram um gabro de granulação fina (Tabela 4.3.1) 

e um microgabro de granulação fina a média (Tabela 4.3.2). 

 

Os resultados indicam que há uma diferença litológica entre as duas rochas, 

provocada, provavelmente, pela incongruência de resfriamento dessa parcela do 

magma, uma vez que o microgabro encontra-se na borda e o gabro mais ao centro. 

A parte externa resfria-se mais rapidamente, não existindo tempo suficiente para um 

maior crescimento dos cristais.  

 
Tabela 4.3.1 - Descrição de lâmina delgada da amostra de rocha AM-R-01, coletada no Aterro 

Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG. 
__________________________________________________________________ 

Composição mineralógica: 

    Plagioclásio - 40% 
    Clorita + Actinolita + Mica branca - 53% 
    Opacos - 3% 
    Biotita, Epidoto, Apatita, Titanita, Quartzo - traços 
 
Granulação: fina 
 
Textura: granular hipidiomórfica 

__________________________________________________________________ 

  A rocha apresenta ripas de plagioclásio, intensamente substituídas por 

clorita, sericita e epidoto. 

  Os espaços intersticiais aos cristais de plagioclásio são preenchidos 

por uma massa de minerais secundários, tais como actinolita, clorita, mica branca, 

biotita e epidoto. Provavelmente, estes minerais estejam substituindo cristais 

primários de piroxênio. 

  Os opacos aparecem em lamelas dispersas aleatoriamente e 

bordejados por titanita. 

  A apatita aparece em finas agulhas. 
 
Rocha: MICROGABRO 

__________________________________________________________________ 
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Tabela 4.3.2 - Descrição de lâmina delgada da amostra de rocha AM-R-02, coletada no Aterro 
Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG. 

__________________________________________________________________ 

Composição mineralógica: 

   Plagioclásio - 47%    Opacos + Titanita - 2% 
   Anfibólio + Clorita - 40%   Biotita - 1% 
   Piroxênio - 5%    Apatita - 1% 
   Epidoto - 3%    Quartzo - traços 

 

Granulação: fina a média 

 

Textura: subofítica 

__________________________________________________________________ 

  O plagioclásio apresenta-se em cristais prismáticos e está fortemente 

substituído por clorita e epidoto. 

  O piroxênio, diopsídio e rara enstatita, ocorre no interior de uma massa 

de minerais secundários. São cristais de anfibólio, clorita, epidoto e biotita, que 

envolvem e substituem o epidoto.  

  Os minerais opacos estão bordejados por titanita. 

  A apatita aparece em cristais euédricos e bem desenvolvidos. 

  A rocha não está deformada, somente apresenta substituição por 

minerais secundários. Provavelmente, esta substituição deve-se a soluções 

hidrotermais associadas aos estágios tardios de cristalização. 

 

Rocha: GABRO 

__________________________________________________________________ 

 

 

4.4 - CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM ROCHAS E SEDIMENTOS 
DE CORRENTE 

 

No Quadro 4.4.1 estão apresentados os resultados analíticos de rochas e 

sedimentos, além dos teores médios em rochas de natureza básica (LEVINSON, 

1974). 
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As duas amostras de rocha (gabro e microgabro) não mostraram, entre si, diferenças 

substanciais em termos dos elemenos pesados, à exceção do Cr, na amostra de 

microgabro, que apresentou um valor bem mais elevado. Excetuando-se o Pb e o Li, 

todos os demais elementos apresentaram um valor abaixo dos teores  médios 

mostrados no quadro. Além da variabilidade natural, é provável que as amostras 

enviadas ao laboratório estivessem com manchas de intemperismo.  

 
A amostra de sedimentos ativos de corrente foi submetida às análises da fração total 

e trocável (ou parcial). O Pb é o elemento que apresentou o valor mais significativo 

(50 mg.L-1). É uma concentração 10 vezes superior ao seu teor médio encontrado 

nas rochas e 2,5 vezes o teor das duas amostras analisadas. Isso, provavelmente, 

deve-se à sua menor mobilidade no ambiente secundário, mesmo em ambiente 

ácido (6,3), o que leva a uma maior concentração nos sedimentos. Não pode ser 

descartada, também, as contribuições provenientes do próprio lixo disposto a 

montante, mesmo sendo em baixas concentrações. 
 

Quadro 4.4.1 - Concentração de metais em mg.L-1 nas amostras de rochas e sedimentos de corrente 
coletadas no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG. 

 
    ELEMENTOS 
AMOSTRAS 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe Mn Ag Cr pH 

AM-S-01(total) 20 50 65 15 N 1 12 5,0 640 N 1 100 6,3 
AM-S-01(parc.) 3 6 7 1 N 0,2 2 0,065 310 N 0,2 2 6,3 
AM-R-01(mgab) 35 20 155 20 N 1 36 11,5 1300 N 1 175  
AM-R-02(gabro) 45 20 170 35 N 1 36 13,8 1380 N 1 125  
Teor médio em 
rochas básicas 

 
100 

 
5 

 
100 

 
150 

 
0,2 

 
10 

 
- 

 
2200 

 
0,1 

 
200 

 

Teores médios, segundo LEVINSON (1974). 
AM - Amostra.  N - Não detectado abaixo do valor  indicado. 

S - Sedimento.   R - Rocha. Fe - Em dag.kg-1(decagrama por kg). 
 

 

4.5 - CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS DO 
ATERRO SANITÁRIO 

 

 4.5.1 - Caracterização química 
 

Os resultados analíticos, bem como os valores de CTC, dos solos não sobrepostos 

por lixo urbano no aterro sanitário estão apresentados no Quadro 4.5.1.1, onde 

percebem-se valores de pH relativamente ácidos, elevando-se um pouco mais no 
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Perfil 4 (P4) e com o valor máximo encontrado no horizonte A do Perfil 6 (P6). Essa 

acidez excessiva é o resultado do empobrecimento do solos em bases, conforme 

está comprovado pelos baixos teores de nutrientes encontrados nos solos do aterro. 
 

Quadro 4.5.1.1 - Resultados das análises químicas de amostras dos solos não sobrepostos por 
lixo urbano no Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de BH-MG. 

 
AMOSTRA pH P K Al Ca Mg H + Al SB CTC e 
P2-HOR A 6,0 2,7 32 0,4 1,2 0,4 6,9 1,74 2,14 
P2-HOR B 5,7 1,3 10 1,2 0,2 0,1 3,9 0,34 1,54 
P2-HOR C 5,4 2,0   9 1,1 0,2 0,1 3,3 0,30 1,40 
P3-HOR A 5,6 2,7   9 0,9 0,4 0,0 4,5 0,40 1,30 
P3-HOR B 5,4 1,7   9 1,3 0,2 0,0 4,5 0,24 1,54 
P3-HOR C 5,5 1,2 12 1,0 0,2 0,0 3,0 0,23 1,23 
P4-HOR A 6,1 4,1   8 0,2 1,9 0,7 3,0 2,62 2,82 
P4-HOR B 5,9 1,5   9 0,6 0,7 0,6 0,9 1,29 1,89 
P4-HOR C 5,9 1,5   9 1,0 0,7 0,7 1,8 1,44 2,44 
P5-HOR A 5,4 4,1 13 1,3 0,6 0,0 5,4 0,67 1,97 
P5-HOR B 5,2 2,0 14 2,3 0,8 0,0 4,5 0,87 3,17 
P5-HOR C 5,1 1,2   7 2,1 0,8 0,0 3,9 0,79 2,89 
P6-HOR A 6,6 2,6   6 0,0 6,3 0,0 1,2 6,34 6,34 
P6-HOR B 6,3 1,0   3 1,1 0,8 0,0 3,0 0,76 1,86 
P6-HOR C 5,5 0,5   3 0,6 0,6 0,0 2,1 0,59 1,19 
P7-HOR A 6,0 4,5   4 0,7 2,5 0,0 3,6 2,46 3,16 
P7-HOR B 5,9 1,2 20 1,1 1,5 0,1 0,3 1,64 2,74 
P7-HOR C 5,6 2,2 30 1,0 1,7 0,1 3,6 1,94 2,94 

 P e K em mg.dm-3.  Al, Ca, Mg, H + Al, SB (soma de bases) e CTC em cmolc.dm-3. 
P - Perfil de solo.   HOR - Horizonte. 

 

 

Os resultados da capacidade de troca catiônica (CTC) apresentaram uma variação 

de 1,19  a 3,17 cmolc.kg-1, ressaltando-se o valor de 6,34 cmolc.kg-1, encontrado 

para o horizonte A do Perfil 6. Esse resultado deve-se, provavelmente, ao maior teor 

de matéria orgânica presente nesse horizonte do solo. No geral, são baixos os 

valores de CTC, por tratar-se de solos compostos por argilas de baixa atividade, 

predominantemente caulinita (ver item 4.5.3).  

 
 

4.5.2 - Caracterização física 
 

4.5.2.1 - Análise textural 
 

No Quadro 4.5.2.1.1 estão apresentados os resultados das análises granulométricas 

das dezoito amostras de solos não sobrepostos por lixo urbano. De acordo com as 
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Figuras 4.5.2.1.1 e 4.5.2.1.2, os solos são classificados como argilosos, argilo-

arenosos a franco-argilo-arenosos, sendo o perfis P3 e P6 os mais argilosos e o P7 

de textura média (franco-argilo-arenoso). 
 

Quadro 4.5.2.1.1 - Análise textural de amostras dos solos não sobrepostos por lixo urbano no 
Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

 
           TEXTURA 
AMOSTRAS 

AREIA 
 (dag.kg-1) 

SILTE 
 (dag.kg-1) 

ARGILA  
(dag.kg-1) 

CLASSE 
 TEXTURAL 

P2 - HOR A 51 17 32 franco-argilo-arenoso 
P2 - HOR B 47 10 43 argilo-arenoso 
P2 - HOR C 34 16 50 argiloso 
P3 - HOR A 48 12 40 argilo-arenoso 
P3 - HOR B 32 12 56 argiloso 
P3 - HOR C 31 11 58 argiloso 
P4 - HOR A 49 21 30 franco-argilo-arenoso 
P4 - HOR B 35 30 35 franco-argiloso 
P4 - HOR C 41 36 23 franco 
P5 - HOR A 51 9 40 argilo-arenoso 
P5 - HOR B 44 10 46 argilo-arenoso 
P5 - HOR C 38 13 49 argiloso 
P6 - HOR A 44 8 48 argilo-arenoso 
P6 - HOR B 34 6 60 argiloso 
P6 - HOR C 33 7 60 argiloso 
P7 - HOR A 57 14 29 franco-argilo-arenoso 
P7 - HOR B 56 10 34 franco-argilo-arenoso 
P7 - HOR C 41 12 47 argiloso 

dag.kg-1 - Decagrama por kilo. 

P - Perfil de solo.  HOR - Horizonte. 

 

 

Os valores obtidos indicaram um decréscimo no teor de areia nos horizontes 

(A>B>C), a exceção do P4 em que A>B e B<C, enquanto o teor de argila cresceu 

(A<B<C), a exceção também do P4 em que A<B e B>C. Os maiores teores de silte 

(21 a 36 dag.kg-1) foram encontrados no perfil P4, portanto, referente a um solo mais 

jovem, cuja relação silte/argila foi a mais elevada (0,70 - 0,85 - 1,56, 

respectivamente, nos horizontes A, B e C). Percebe-se que os teores de argila 

cresceram em profundidade, ou seja, do horizonte A para o C, excetuando-se o perfil 

P4 que possui um teor de argila, no horizonte C, inferior aos anteriores. 

 



Figura 4.5.2.1.1 - Classes texturais dos solos do Aterro Sanitário da 
BR-040, de acordo com a EMBRAPA (1979).
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Figura 4.5.2.1.2 - Classificação textural dos solos do Aterro Sanitário da BR-040.
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4.5.3 - Caracterização mineralógica 

 

Os resultados das análises mineralógicas das dezoito (18) amostras dos solos não 

sobrepostos por lixo urbano estão apresentados  nas Tabelas 4.5.3.1 a 4.5.3.6. 

 

De um modo geral, os dados evidenciaram que os solos são pouco evoluídos, tanto 

pela sua pequena espessura quanto pela presença de feldspatos (microclina e 

albita), minerais facilmente intemperizáveis. Exceção ocorreu com o solo descrito no 

Perfil 6, que não possui feldspatos. A presença de muscovita em todos os horizontes 

reforça o fato de que os solos são ainda imaturos e com características de solos 

câmbicos, mesmo o Perfil 6. Além disso,  a escassa presença de gibbsita, em todos 

eles, é indício de solos pouco evoluídos. 

 

O quartzo e a caulinita são os minerais preponderantes nas várias frações 

analisadas. Em seguida, vêm os óxidos magnetita, ilmenita e hematita e, 

secundariamente, a goethita. A hematita e goethita é que são, respectivamente, 

responsáveis pela coloração avermelhada e amarelada apresentada pelos solos. 

 

A composição mineralógica dos solos mostrou evidências de mistura de material 

originado tanto de rochas básicas quanto de rochas de natureza ácida. Tal fato 

indica que, na formação desses solos, a influência do relevo foi fundamental na 

evolução dos perfis, facilitando o carreamento de material externo para o sítio de 

intemperismo local. Os resultados demonstram que existiu contribuição de material 

alóctone na formação dos solos (ver descrição micromorfológica dos perfis 2 e 5). 

 

Através dos estudos da fração argila, constatou-se que a caulinita foi a argila 

preponderante (> 95 dag.kg-1) em todas as 18 amostras analisadas por difratometria 

de Raios-X, independente das classes de solos (ver exemplos de difratogramas 

apresentados nas Figuras 4.5.3.1 a 4.5.3.2, respectivamente, dos perfis P2 e  P5, 

escolhidos para estudos mais detalhados - ANEXO I). Identificou-se, também, uma 

pequena presença de gibbsita (< 3 dag.kg-1) em todas elas. 
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Tabela 4.5.3.1 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo nãosobreposto 
por lixo urbano, sobre rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG - PERFIL 2. 

___________________________________________________________________ 
 Horizonte A: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita e ilmenita. 
       Secundários - hematita, monazita e goethita.  
   Minoritários - microclina, muscovita, albita, rutilo e anatásio. 
   Traços - gibbsita e turmalina. 
___________________________________________________________________ 
 Horizonte B: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, ilmenita e 
   monazita.                                        
   Secundários - hematita e goethita. 
   Minoritários - microclina, muscovita e rutilo 
   Traços - gibbsita e albita. 
___________________________________________________________________ 
 Horizonte C: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, ilmenita e 
   monazita. 
   Secundários - hematita e goethita. 
   Minoritários - microclina, muscovita, gibbsita e rutilo. 
   Traços - albita e talco. 
___________________________________________________________________ 

 
 

Tabela 4.5.3.2 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto 
por lixo urbano, sobre rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG - PERFIL 3. 

___________________________________________________________________ 
 Horizonte A: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, ilmenita,  
   goethita e hematita. 
   Secundários - muscovita. 
   Minoritários - microclina, gibbsita, anatásio e rutilo. 
   Traços - albita. 
___________________________________________________________________ 
 Horizonte B: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, hematita e 
   ilmenita. 
   Secundários - muscovita. 

Minoritários - microclina, gibbsita, albita, monazita, zirconita 
e goethita.  

   Traços - rutilo. 
___________________________________________________________________ 

Horizonte C: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, hematita, 
quartzo e ilmenita. 

   Secundários - muscovita. 
Minoritários - microclina, gibbsita e albita, goethita, zirconita 
e rutilo. 

___________________________________________________________________ 
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Tabela 4.5.3.3 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto 
por lixo urbano, sobre rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG - PERFIL 4. 

___________________________________________________________________ 
 Horizonte A: Predominantes - quartzo, ilmenita, caulinita, magnetita, 
   ilmenita e anatásio. 
   Secundários - microclina, albita, hematita e goethita. 
   Minoritários - muscovita, zirconita, monazita e rutilo. 
   Traços - anfibólio (hornblenda). 
___________________________________________________________________ 
 Horizonte B: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita e ilmenita. 
    Secundários - microclina e hematita. 
    Minoritários - muscovita, goethita, anatásio e zirconita. 
    Traços - gibbsita e rutilo. 
___________________________________________________________________ 
 Horizonte C: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita e ilmenita. 
    Secundários - microclina e hematita. 
    Minoritários - goethita, talco, muscovita, gibbsita, anatásio, 
    rutilo e zirconita. 
    Traços - albita. 
___________________________________________________________________ 
 

 
Tabela 4.5.3.4 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto 
por lixo urbano, sobre rocha gnáissica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG - PERFIL 5. 

___________________________________________________________________ 
 Horizonte A: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, hematita e 
    ilmenita. 
   Secundários - inexistentes. 

Minoritários - gibbsita, zirconita, monazita, goethita e 
anatásio. 

   Traços - muscovita, microclina, albita, rutilo. 
___________________________________________________________________ 
 Horizonte B: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita,  ilmenita  
    e hematita. 
    Minoritários - gibbsita, goethita, monazita, zirconita e rutilo. 
    Traços - muscovita. 
___________________________________________________________________ 
 Horizonte C: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, hematita e 
    ilmenita. 
    Secundários - hematita. 
    Minoritários - gibbsita, muscovita, goethita, zirconita,  
    monazita, rutilo e anatásio.      
___________________________________________________________________ 
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Tabela 4.5.3.5 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto 
por lixo urbano, sobre rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG - PERFI 6. 

___________________________________________________________________ 
Horizonte A: Predominantes - quartzo, caulinita, goethita, magnetita, hematita 
  e limonita. 
  Secundários - gibbsita. 
  Minoritários - muscovita, ilmenita, zirconita, monazita e rutilo. 
  Traços - anfibólio (hornblenda) e pirolusita. 
__________________________________________________________________ 
Horizonte B: Predominantes - caulinita, quartzo, magnetita, hematita, ilmenita 
  e goethita. 
  Secundários - gibbsita. 
  Minoritários - rutilo, monazita e zirconita. 
  Traços - muscovita. 
__________________________________________________________________ 
Horizonte C: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, hematita e  
   ilmenita. 
  Secundários - gibbsita e goethita. 
  Minoritários - quartzo, rutilo e monazita. 
  Traços - muscovita e zirconita. 
__________________________________________________________________ 
       
 

Tabela 4.5.3.6 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto 
por lixo urbano, sobre rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG - PERFIL 7. 

__________________________________________________________________ 
Horizonte A: Predominantes - quartzo, muscovita, caulinita, magnetita,  
  hematita, ilmenita e anfibólio (hornblenda). 
  Secundários - anfibólio (hornblenda), anatásio e monazita. 
  Minoritários - microclina, albita, goethita, muscovita e rutilo. 
  Traços - gibbsita. 
__________________________________________________________________ 
Horizonte B: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, hematita e  
  ilmenita. 
  Secundários - microclina. 
  Minoritários - rutilo, zirconita, monazita e pirolusita. 
  Traços - muscovita e goethita. 
__________________________________________________________________ 
Horizonte C: Predominantes - quartzo, caulinita, magnetita, hematita e  
  ilmenita. 
  Minoritários - microclina, rutilo e  monazita. 
  Traços - albita, muscovita, goethita, anfibólio (hornblenda) e  
  zirconita. 
__________________________________________________________________ 
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A caulinita, por ser uma argila de baixa atividade apresenta uma baixa capacidade 

de estabelecer trocas catiônicas e, portanto, baixa retenção de metais. Naturalmente 

que a sua capacidade em reter ou não os elementos está, também, diretamente 

ligada ao pH (GARCIA-MIRAGAYA & DÁVALOS, 1986; MAJONE et al., 1993; 

CAVALLARO & McBRIDE, 1984; TILLER et al., 1984; ATANASSOVA, 1995) , bem 

como à concentração desses elementos no soluto. A capacidade de adsorção da 

argila é maior em meio menos ácido. Além do mais, deve-se considerar o teor de 

óxidos de Fe presente no solo, que diminui a retenção dos elementos-traço 

(ELLIOTT et al., 1986a). Essa assertiva é importante, quando tratar-se de riscos de 

poluição ambiental de solos e águas. 

 

 

4.5.4 - Análises micromorfológicas 

 

Os estudos das lâminas dos solos, não sobrepostos por lixo, indicaram a presença  

de feldspato, mineral facilmente intemperizável, nos horizontes A, B e C do perfil P2 , 

enquanto no perfil P5, apenas fantasmas de feldspato nos horizontes A e B e 

ausência no C (Tabelas 4.5.4.1 a 4.5.4.7). Esse fato mostra que há contribuição de 

material alóctone na formação do perfil de solo. Outro detalhe evidenciado foi, 

proporcionalmente, uma maior quantidade de grãos de quartzo no Perfil 5 do que no 

Perfil 2. Tal fato deve-se, sobretudo, à variação do relevo na área, provocando em 

alguns pontos uma maior intensidade intempérica, possibilitando a formação de 

solos mais evoluídos e em outros, uma menor intensidade, gerando solos menos 

evoluídos. Nos lugares onde o relevo é mais acidentado (Perfil 2), a penetração da 

água é menos intensa, provocando maior carreamento (erosão) de material e por 

isso contínuo rejuvenescimento do solo. Onde o relevo oferece melhor infiltração da 

água, o solo é mais evoluído (Perfil 5). Com base nesses estudos e nas análises 

mineralógicas, constatou-se que as classes de solos apresentaram, de um modo 

geral, uma mistura de minerais originários das rochas de natureza ácida (monazita, 

microclina, rutilo, anatásio, zirconita, etc.) e básica (ilmenita, magnetita, talco, etc.) 

existentes na área. Esse fato indica, além da existência de material autóctone, 

também, transporte de material de uma zona para outra na formação dos solos do 

aterro. 
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As estruturas esquelssépicas e vossépicas, assim como as feições pedológicas 

observadas no plasma dos solos sem lixo sobreposto,  caracterizadas por 

impregnação de óxidos de ferro e matéria orgânica, nos espaços intergranulares e 

nos poros, indicam a infiltração de água no perfil, carreando material. A própria 

cerosidade dos solos, vista macroscopicamente nos perfis P2 e P3, embora 

incipiente, é sinal desses processos.  

 

As lâminas da trincheira TR2, com lixo urbano sobreposto,  mostraram uma mistura 

de material da superfície com material mais profundo, provavelmente, devido ao 

revolvimento do solo, por máquinas, quando da preparação do terreno para a 

disposição de lixo. Os estudos das lâminas evidenciaram uma imensa quantidade de 

óxidos de ferro e matéria orgânica impregnando a matriz ou, ainda, dispostos 

intergranularmente e/ou preenchendo poros, representando uma clara evidência de 

eluviação de material do lixo para o solo. 

 

Uma maior ou menor movimentação de material dentro da própria matriz, ou a 

existência de migração de material, dos horizontes superiores do solo, para os 

inferiores, podem ser responsáveis pela  migração dos solutos dos solos, 

sobrepostos por lixo urbano ou não, ao longo de todo o perfil, tanto lateral quanto 

verticalmente. Esse fato pode ser de fundamental importância na previsão de 

poluição dos solos, quando associado aos demais fatores que regulam a mobilidade 

de solutos no meio. 
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Tabela 4.5.4.1 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto, sobre 
rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte-MG - PERFIL 2 - HORIZONTE A. 

__________________________________________________________________________ 
I - FUNDO MATRICIAL 
 

1 - Esqueleto: Ocupando em torno de 15% do volume total da lâmina; composto 
basicamente de grãos angulares de quartzo, de vários tamanhos, em parte 
impregnados por matéria orgânica, escassos grãos de fesldspato e minerais 
acessórios (rutilo, óxidos, etc.). A distribuição dos grãos é de forma difusa 
pela lâmina e classificada como sendo do tipo Porfirosquélica, não sendo 
percebidas orientações. 

 
2 - Plasma: Anisótropo, sépico, bastante abundante (aproximadamente 50%), 

composto basicamente de caulinita e secundariamente por sericita, totalmente 
impregnado por óxidos de ferro e em parte por matéria orgânica; como nos 
horizontes precedentes  percebem-se, ainda, fantasmas de feldspato em 
avançado estágio de caulinização. Orientações isoladas do plasma evideciam 
a estrutura inssépica. Por outro lado são identificadas, também, as estruturas 
tipo Vossépica e Esquelssépica. 

 
3 - Poros: Ocupando aproximadamente 35% do volume total da lâmina, 

apresentam-se de formas e tamanhos variados, podendo ser fissuras, 
cavidades e/ou irregulares, arranjando-se como intragregados e 
interagregados, distribuindo-se por toda a lâmina. 

 
II - FEIÇÕES PEDOLÓGICAS 
 

Bastante incipientes, caracterizam-se apenas pelas evidências de movimentação 
do próprio material plasmático, denotando alinhamento da caulinita e sericita, 
além de uma  maior concentração de óxidos de ferro, nas  bordas dos vazios e 
nos espaços intergranulares 

 
(Fotomicrografias 4.5.4.1 a e b; 4.5.4.2 a e b) 

___________________________________________________________________ 
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Fotomicrografias 4.5.4.2 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P2 - As fotos mostram uma diferenciação do plasma,
caracterizada por orientação das palhetas de sericita e da caulinita, conforme indicado pelas setas. Observam-se
manchas de M.O espalhadas pela matriz. Nesta seção, os grãos minerais são menores do que os mostrados na foto
anterior, indicando uma variação granulométrica no horizonte. (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografias 4.5.4.1 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P2 - Observam-se os grãos do esqueleto, com
distribuição Porfirosquélica e uma matriz com impregnações ferruginosas, de cor marrom e poros irregulares,
representados pela cor verde esponjosa. As manchas de cor preta, na matriz, são de M.O. As setas indicam uma
diferenciação do plasma anisótropo, sépico, caracterizada por uma orientação da caulinita e da sericita, provocada
pela percolação de água no perfil.            (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

→→→→→
→→→→→

→→→→ →

→→ →→→
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Tabela 4.5.4.2 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto, sobre 
rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte-MG - PERFIL 2 - HORIZONTE B. 

__________________________________________________________________ 
I - FUNDO MATRICIAL 
 

1 - Esqueleto: Ocupa em torno de 15% do volume total da lâmina; composto 
principalmente por grãos angulares de quartzo, de tamanho variado (< mm), 
ausência de grãos preservados de feldspato, presença de óxidos de ferro e 
acessórios (rutilo, etc). A distribuição dos grãos é de forma aleatória e 
classificada como sendo do tipo Porfirosquélica. 

 
2 - Plasma: Anisótropo, sépico, bastante abundante, ocupando aproximadamente 

45% do volume total da lâmina; composto basicamente de caulinita e palhetas 
de sericita, impregnado por  óxidos de ferro e com matéria orgânica ocupando 
alguns espaços e com fantasmas de feldspatos inteiramente sericitizados. 
Localmente observam-se orientações isoladas do plasma, caracterizando um 
plasma inssépico. Orientações, locais contornando grãos do esqueleto e 
poros, caracterizam as estruturas do tipo Vossépica e Esquelssépica. Essas 
estruturas são evidenciadas por impregnações ferruginosas. 

 
3 - Poros: Ocupam aproximadamente 40% do volume total da lâmina; apresenta-

se de formas e tamanhos variados, podendo ser fissuras e cavidade 
irregulares, cujo arranjo é tipicamente intragregados e interagregados, 
distribuindo-se aleatoriamente por toda a lâmina. A matéria orgânica 
encontra-se preenchendo, principalmente, as fissuras, o que evidencia 
circulação de material no meio poroso. 

 
II - FEIÇÕES PEDOLÓGICAS 

 
As feições são tipicamente uma reorientação do próprio material plásmico, devido 
à circulação hídrica, portanto incipientes. As sericitas, impregnadas por óxidos de 
ferro, alinham-se nas bordas dos poros e grãos. 
 

(Fotomicrografias 4.5.4.3 a e b) 
___________________________________________________________________  
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Tabela 4.5.4.3 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto,  sobre 
rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte-MG - PERFIL 2 - HORIZONTE C. 

__________________________________________________________________ 
I - FUNDO MATRICIAL 
 

1 - Esqueleto: Ocupa aproximadamente 15% da lâmina. É constituído, princi-
palmente, de grãos de quartzo angulares, de tamanho variado (< mm), ao 
lado de alguns  cristais de feldspato, óxidos de ferro e minerais acessórios 
(rutilo, gibbsita, etc.). A distribuição dos grãos é aleatória, caracterizando o 
tipo Porfirosquélica. 

 
2 - Plasma: Anisótropo, sépico, abundante (em torno de 50%), mineralogicamente 

composto basicamente de caulinita e sericita, com  impregnações ferrugi-
nosas, de modo a lhe conferir uma coloração amarronzada (luz natural). No 
seio do plasma são identificados fantasmas de feldspato sericitizados e 
caulinizados. Localmente, próximo aos  grãos do esqueleto e poros, obser-
vam-se diferenciações do plasma marcadas por orientações das palhetas de 
sericita e caulinita, caracterizando, respectivamente, estruturas dos tipos 
Vossépica e  Esquelssépica. 

 
3 - Poros: Ocupam em torno de 35% do volume total da lâmina. Apresentam-se 

na forma de fendas, cavidades e/ou vesículas, arranjando-se como 
intragregados e interagregados, distribuindo-se  por toda a lâmina. Nas 
bordas dos vazios e também de grãos são identificadas evidências de 
material deslocado da própria massa plasmática. A matéria orgânica (?) 
encontra-se preenchendo espaços dos poros. 

 
II - FEIÇÕES PEDOLÓGICAS 

 
As feições identificadas são, principalmente, o resultado do deslocamento de 
material da própria massa plasmática formando alinhamentos de material 
sericítico e caulinítico, além da matéria orgânica (?) preenchendo  poros. 
 

 (Fotomicrografia 4.5.4.4 a e b) 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



Fotomicrografias 4.5.4.4 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR C - P2 - Fotos mostrando esqueleto Porfirosquélico e
plasma anisótropo, sépico, apresentando estruturas dos tipos Vossépica e Esquelssépica. Percebem-se diferenciações
do plasma, caracterizadas pela orientação de caulinita e sericita, entre grãos e poros, conforme indicado pelas setas.
Na foto b, a mancha de cor negra, circular, é, provavelmente, de M.O. , preenchendo parte do poro.

(Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografias 4.5.4.3 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P2 - Observa-se o fundo matricial caracterizado por
um esqueleto Porfirosquélico e por um plasma ferruginoso amarelo anisótropo, sépico, caulinítico sericítico e
vazios irregulares. Localmente observam-se diferenciações do plasma, caracterizado pela orientação da caulinita e
da sericita nos espaços entre grãos e poros (ver setas). Além disso, percebem-se, também, manchas de M.O. nas
paredes dos poros e pontos espalhados pela matriz.                           (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

→→→→→

→→→→ →

→→ →→→

→→→→→
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Tabela 4.5.4.4 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto, sobre 
rocha gnáissica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte-MG - PERFIL 5 - HORIZONTE A. 

___________________________________________________________________ 
I - FUNDO MATRICIAL 
 

1 - Esqueleto: Ocupa aproximadamente 20% da lâmina, mineralogicamente 
composto de grãos de quartzo angulares, de tamanho variado(< mm), além 
de feldspato em pequena quantidade e minerais acessórios (rutilo, óxidos de 
ferro, etc.), distribuídos aleatoriamente. A distribuição dos minerais é do tipo 
Porfirosquélica. 

 
2 - Plasma: Anisótropo, sépico,  ocupando em torno de 45% do volume total da 

lâmina, difusamente distribuído, impregnado por óxidos de ferro e composto, 
principalmente, por caulinita e sericita. São identificados, em alguns pontos, 
diferenciações do plasma, caracterizando estruturas tipicamente Vossépicas e 
Esquelssépicas. 

 
3 - Poros - Distribuem-se, aleatoriamente, por toda a lâmina, ocupando em torno 

de 35% do seu espaço. Apresentam-se sob a forma de fissuras, cavidades 
irregulares, em arranjos intragregados e interagregados. Seus espaços 
encontram-se, por vezes, preenchidos por matéria  orgânica e suas bordas 
mostram a presença de caulinita e sericita alinhadas, impregnadas por óxidos 
de ferro numa concentração mais elevada do que no plasma. 

 
II - FEIÇÕES PEDOLÓGICAS 

 
As feições identificadas são tipicamente uma diferenciação do plasma, bem como 
o preenchimento dos poros por matéria orgânica, ou mesmo uma maior  
concentração de óxidos de ferro nas bordas dos poros. 
 

 
(Fotomicrografias 4.5.4.5 a e b; 4.5.4.6 a e b) 

___________________________________________________________________ 
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Fotomicrografias 4.5.4.6 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P5 - As fotos mostram, neste campo da lâmina, ao
centro e longitudinalmente, uma nítida zona de diferenciação do plasma, com caulinita e sericita alinhadas nas bordas
dos poros,  além de M.O. preenchendo parte desses mesmos poros. Na parte superior das fotos, há uma feição
formando voltas, com forte impregnação de óxidos de ferro, resultado da diferenciação do plasma, inclusive com
M.O. associada.             (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografias 4.5.4.5 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P5 - Observam-se um esqueleto Porfirosquélico
mostrando grãos de feldspato, ainda com maclas, em estado de decomposição e um plasma anisótropo, sépico,
impregnado por óxidos de ferro, em cor marrom. Ao centro um grão opaco de óxido de ferro. As formas esferoidais
de cor negra são, provavelmente, de M.O, preenchendo parcialmente os poros. (Escala: 1,46 mm na base das fotos)
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Tabela 4.5.4.5 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto, 
sobre rocha gnáissica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG - PERFIL 5 - HORIZONTE B. 

__________________________________________________________________ 
I - FUNDO MATRICIAL 
 
1 - Esqueleto: Ocupa um volume de cerca de 20% da lâmina, basicamente 
composto de grãos de quartzo angulares, de tamanho variado (< mm), algum 
feldspato e acessórios (rutilo, óxidos, etc.), espalhados aleatoriamente pela lâmina. 
A distribuição desses grãos é classificada como sendo do tipo  Porfirosquélica. 
 
2 - Plasma: Anisótropo, sépico, ocupando, de forma difusa, aproximadamente 45% 
do volume total da lâmina. Composto de caulinita e sericita, impregnadas por óxidos 
de ferro e matéria orgânica. Apresenta estruturas típicas de movimentação de 
material plásmico, do tipo Vossépica e Esquelssépica. 
 
3 - Poros: Ocupam apenas 35% do espaço da lâmina, apresentando-se na forma de 
fissuras e cavidades, em arranjos intragregados e interagregados, distribuindo-se 
aleatoriamente por toda a lâmina. Em vários pontos, ou estão  preenchidos por 
matéria orgânica ou possuem concentrações de óxidos  de ferro, além de sericita e 
caulinita orientadas em suas bordas, ou mesmo  em espaços entre poros e grãos.  
 
 
II - FEIÇÕES PEDOLÓGICAS 
 
São identificadas feições caracterizadas por movimentação de material do próprio 
plasma, tais como alinhamentos de palhetas de sericita e caulinita, em espaços 
intergranulares e bordas de poros. Observam-se, ainda, concentrações de óxidos de 
ferro nas bordas de poros, sendo estes preenchidos por matéria orgânica. 
 

(Fotomicrografias 4.5.4.7 a e b;   4.5.4.8 a e b;   4.5.4.9 a e b) 
___________________________________________________________________ 
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Tabela 4.5.4.6 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto, sobre 
rocha gnáissica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte-MG - PERFIL 5 - HORIZONTE C. 

___________________________________________________________________ 
I - FUNDO MATRICIAL 
 

1 - Esqueleto: Preenche cerca de 20% do volume total da lâmina. 
Mineralogicamente é composto, basicamente, por grãos angulares de 
quartzo, de tamanho variado (< mm), além de acessórios (rutilo, óxidos de 
ferro, gibbsita, etc). Não se percebe a presença de grãos de feldspatos. A 
distribuição dos minerais é aleatória e classificada como sendo do tipo 
Porfirosquélica. 

 
2 - Plasma: Anisótropo, sépico e abundante (cerca de 40% do volume total da 

lâmina). Mineralogicamente é composto por caulinita e muscovita (sericita),  
totalmente impreganadas por óxidos de ferro, difuso em toda a massa 
plásmica. As palhetas de mica encontram-se alinhadas em alguns pontos da 
lâmina, e contornando vazios e grãos do esqueleto, formando estruturas 
insépica, dos tipos Vossépica e Esquelssépica típicas. 

 
3 - Poros: Ocupam em torno de 40% da lâmina. Apresentam-se nas formas de 

fissuras e cavidades irregulares, de tamanho variado (< mm), em arranjos 
intragregados e interagregados, distribuídos aleatoriamente por toda a lâmina. 
Nas suas bordas são percebidas evidências de movimentação de material 
pela concentração de palhetas de muscovita e óxidos de ferro. 

 
II - FEIÇÕES PEDOLÓGICAS 
 

As feições, localmente identificadas, são unicamente devido à diferenciação do  
plasma, tais como as concentrações de palhetas de muscovita alinhadas  nas 
bordas de vazios, ou mesmo em espaços intergranulares, além de uma maior 
concentração de óxidos de ferro nas bordas de poros. 

 
          

(Fotomicrografias 4.5.4.10 a e b; 4.5.4.11 a e b) 
___________________________________________________________________ 
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Fotomicrografias 4.5.4.8 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P5 - Este campo da lâmina mostra, ao centro, uma
típica feição, fruto da diferenciação do plasma, com caulinita e sericita orientadas nas paredes dos grãos e poros.

(Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografias 4.5.4.7 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P5 - Observa-se neste campo o esqueleto
Porfirosquélico, com feldspato em estado de decomposição, apresentando maclas. Entre os grãos há formas esferoidais,
provavelmente, de M.O. preenchendo poros.            (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observa-se a  M.O. preenchendo os poros. (indicado pelas setas) 
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Fotomicrografias 4.5.4.10 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR C - P5 - As fotos mostram o esqueleto Porfirosquélico
e o plasma anisótropo e sépico impregnado por óxidos de ferro. Neste campo da lâmina é mostrada uma grande
quantidade de grãos de quartzo e feições de diferenciação do plasma, com alinhamento da caulinita e sericita ao
longo das bordas dos poros. Verifica-se, também, a presença de M.O. em alguns pontos da lâmina, em menor quantidade
do que no horizonte B.             (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografias 4.5.4.11 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR C - P5 - As fotos mostram, no canto superior, à direita
uma grande concentração de óxidos de ferro, impregnando o plasma. À esquerda, canto inferior, das fotos, percebe-
se uma feição circular, típica de gibbsita, além de feições geradas pela diferenciação plásmica com caulinita e sericita
alinhadas no contato com grãos de quartzo e poros, indicados pelas setas. Percebe-se, também, um cordão de M.O.
preenchendo uma fissura (seta), além de pontuações dispersas..                     (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografia 4.5.4.9 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P5 - Neste campo da mesma lâmina, observam-se o
esqueleto Porfirosquélico e o plasma anisótropo e sépico. À esquerda, ao centro, observa-se um alinhamento da
caulinita e sericita nas bordas dos poros, resultado da diferenciação do plasma (indicado pelas setas), além de manchas
esferoidais, provavelmente, de M.O preenchendo esses poros. (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

→→→→→

→→→→ →
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Tabela 4.5.4.7 - Descrição de lâminas delgadas de solo com lixo sobreposto, 
sobre rocha básica, no Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte-MG - TRINCHEIRA 2 - Bacia de lixo B-3. 

__________________________________________________________________ 
I - FUNDO MATRICIAL 
 

1 - Esqueleto: Preenche cerca de 35% do volume total das lâminas. É composto 
por grãos de quartzo angulares e de feldspatos de variado tamanho (< mm), 
grãos de óxidos de ferro, rutilos, anfibólios (hornblenda), etc. Esses minerais 
apresentam determinadas orientações, provocadas pela movimentação do 
material do solo por máquinas, durante a preparação do terreno para a 
disposição do lixo. 

 
2 - Plasma: Anisótropo, sépico, pouco abundante (cerca de 25% das lâminas), e 

bastante heterogêneo. Mineralogicamente é composto de sericita (muscovita) 
e caulinita, fortemente impregnadas por óxidos de ferro e matéria  orgânica. 
Essa mistura comprova a movimentação dos horizontes superficiais na 
preparação do terreno para a disposição de lixo. 

 
3 - Poros: Ocupam apenas 40% das lâminas. Suas formas são do tipo fissuras e 

cavidades irregulares, bastante impregnadas por óxidos de ferro, ou  
preenchidas por grande quantidade de matéria orgânica e mesmo por  
material do próprio plasma. 

 
II - FEIÇÕES PEDOLÓGICAS 
 

Não foi possível identificar feições pedológicas típicas, porque foge aos padrões 
estabelecidos pelos estudos de micromorfologia de solos. Quaisquer feições, 
anteriormente existentes, foram mascaradas ou destruídas pela movimentaçãodo 
material superficial do solo no local, sendo evidenciada apenas a grande 
concentração de óxidos de ferro e de matéria orgânica, provenientes da lixiviação 
de material do lixo sobreposto.  

 
 

(Fotomicrografias 4.5.4.12 a e b;   4.5.4.13 a e b;   4.5.4.14 a e b) 
___________________________________________________________________ 
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Fotomicrografias 4.5.4.13 a (nicol X) e b (nicol II)/TR2 - Aqui são vistos grandes cristais de opacos oxidados, e
uma matriz evidenciando poros (cor verde de textura esponjosa), parciamente preenchidos por óxidos de ferro e/ou
M.O. (manchas escuras). (Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografias 4.5.4.14 a (nicol X) e b (nicol II)/TR2 - As fotos exibem a presença de grãos de feldspato
maclado, em parte alterados ou não, grãos de quartzo e uma matriz incipiente. Na foto b, percebe-se uma grande
quantidade de pontuações escuras, provavelmente, de M.O. dispersas na matriz ou preenchendo poros.

(Escala: 1,46 mm na base das fotos)

Fotomicrografias 4.5.4.12 a (nicol X) e b (nicol II)/TR2 - As fotos mostram um  material mineralogicamente e
texturalmente heterogêneo, devido ao movimento do solo provocado por máquinas. É grande a presença de M.O.
(manchas escuras) e de óxidos de ferro (cor marrom) preenchendo poros. Os grãos de quartzo são de tamanhos
variados (< mm) e distribuídos aleatoriamente numa matriz pouco evidente. Não há feições definidas.
                                                                                                                                  (Escala: 1,46 mm na base das fotos)
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4.5.5 - Classificação dos solos 
 

Os estudos dos solos foram feitos de forma a abranger toda a área do aterro 

sanitário, o que possibilitou classificá-los em 6 unidades: Latossolos, Podzólicos, 

Cambissolos, solos Aluviais, solos Hidromórficos e Regossolos, conforme mostrado 

na Figura 4.5.5.1. Os solos foram classificados como:  

  
 •  Podzólico Vermelho-Amarelo câmbico - PVc (5 YR 5/6, úmido) - Perfil 2 (Foto 4.5.5.2) 

 •  Podzólico Bruno câmbico - PBc (7,5 YR 5/6, úmido) - Perfil 3 (Foto 4.5.5.3) 

 •  Cambissolo - C (5 YR 4/6, úmido) - Perfil 4 (Foto 4.5.5.4) 

 •  Cambissolo - C (10 YR 5/6, úmido) - Perfil 5 (Foto 4.5.5.5) 

 •  Latossolo Vermelho-Amarelo câmbico - LVc (7,5 YR 4/4, úmido) - Perfil 6 (Foto 4.5.5.6) 

 •  Cambissolo - C (10 YR 4/4, úmido) - Perfil 7 (Foto 4.5.5.7) 

 

Descrições mais detalhadas dos perfis estão apresentadas nas Tabelas de 4.5.5.1 a 

4.5.5.6. 

 

A contribuição de material alóctone e a variação nos processos intempéricos (físico e 

químicos) atuantes na área influenciaram, diretamente, na diferenciação dos solos 

da área, conforme constatado pela classificação feita. 

 

Os estudos macroscópicos, mineralógicos, físicos e micromorfológicos mostraram 

que os solos são, na sua maioria, jovens, pouco espessos, à exceção do Latossolo 

(Perfil 6), mais evoluído, que atinge profundidade superior a 4,00 m. 

 

Os solos que não foram classificados como Cambissolos típicos, foram acrescidos 

do termo câmbico porque possuem muscovita, no horizonte B, mineral característico 

de solos câmbicos. Em todos os perfis, à exceção dos perfis P2 e P6, o  horizonte B 

apresentou  espessura inferior a 50 cm, fato que reforça o termo câmbico acrescido 

na classificação pedológica elaborada. Os perfis 2 e 3  foram classificados como 

Podzólicos, porque possuem feições estruturais macroscópicas típicas dessa classe 

de solo, tais como a plasticidade e a presença de cerosidade, entretanto, 

apresentam, ao mesmo tempo, características de Cambissolos. 
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Figura 4.5.5.1 - Mapa de classificação de solos da área do Aterro Sanitário da BR-040  da Prefeitura Municipal de BH-MG.
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Foto 4.5.5.2 - Perfil 2 - Podzólico Ver-
melho-Amarelo câmbico (PVc - 5 YR
5/6, úmido).

Foto 4.5.5.3 - Perfil 3 - Podzólico Bru-
no câmbico (PBc - 7,5 YR 5/6, úmi-
do).

Foto 4.5.5.4 - Perfil 4 - Cambissolo
(C - 5 YR 4/6, úmido).

Foto 4.5.5.1 - Perfil 1 - Não classificado.
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Foto 4.5.5.5 - Perfil 5 - Cambissolo
(C-10 YR 5/6, úmido).

Foto 4.5.5.6 - Perfil 6 - Latossolo Ver-
melho-Amarelo câmbico (LVc - 7,5 YR
4/4, úmido).

Foto 4.5.5.7 - Perfil 7 - Cambissolo
(C - 10 YR 4/4, úmido).
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Tabela 4.5.5.1 - Descrição detalhada do PERFIL 2 de solo sobre rocha básica no 
Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

___________________________________________________________________ 

Classificação: Podzólico Vermelho-Amarelo câmbico - PVc (5 YR 5/6, úmido), 
textura argilo-arenosa 

Localização: Aterro Sanitário/BR-040/SLU - Prefeitura Municipal de BH 

Altitude: 905 m 

Vegetação local: gramíneas e árvores de pequeno porte 

Clima: Cwa de Köppen (mesotérmico, com verões quentes e úmidos) 

Material de origem: rocha básica (microgabro) 

__________________________________________________________________ 

Descrição morfológica 

 

Horizontes 

 

A  0,00 - 0,20 m; bruno-escuro (7,5 YR, úmido), textura franco-argilo-

arenosa, moderada, pequena, granular, muito plástica e pegajosa, 

presença de raízes, autóctone. 

 

Bw 0,20 - 1,00 m; vermelho-amarelado (5 YR 5/6, úmido), textura argilo-

arenosa, moderada, pequena, blocos subangulares, cerosidade, 

plástica e ligeiramente pegajosa, presença de raízes, autóctone. 

 

C 1,00  - > 1,20 m; vermelho (2,5 YR 5/6, úmido), textura argilosa, forte, 

pequena a média, blocos subangulares, plástica e ligeiramente 

pegajosa. 

___________________________________________________________________ 
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Tabela 4.5.5.2 - Descrição detalhada do PERFIL 3 de solo sobre rocha básica no 
Aterro Sanitário da BR -040, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

__________________________________________________________________ 

Classificação:  Podzólico Bruno câmbico - PBc (7,5 YR 5/6, úmido), textura 

argilosa 

Localização: Aterro Sanitário/BR-040/SLU - Prefeitura Municipal de BH 

Altitude: 905 m 

Vegetação local: gramíneas e árvores de pequeno porte 

Clima: Cwa de Köppen (mesotérmico, com verões quentes e úmidos) 

Material de origem: rocha básica (gabro) 

__________________________________________________________________ 

Descrição morfológica 

 

Horizontes 

 

A 0,00 - 0,20 m; bruno-amarelado escuro (10 YR 4/4, úmido), textura 

argilo-arenosa, forte, pequena, granular, plástica e ligeiramente 

pegajosa, presença de raízes, autóctone. 

 

Bt 0,20 - 0,50 m; bruno-forte (7,5 YR 5/6, úmido); textura argilosa, forte, 

pequena, blocos subangulares, cerosidade, muito plástica e pegajosa, 

presença de raízes, autóctone. 

 

C 0,50 - > 1,5 m; vermelho-amarelado (5 YR 5/6, úmido), textura argilosa, 

moderado, pequena, granular, muito plástica e pegajosa. 

__________________________________________________________________ 
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Tabela 4.5.5.3 - Descrição detalhada do PERFIL 4 de solo sobre rocha básica no 
Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG.  

__________________________________________________________________ 

Classificação: Cambissolo - C (5 YR 4/6, úmido), textura franco-argilosa 

Localização: Aterro Sanitário/BR-040/SLU - Prefeitura Municipal de BH 

Altitude: 910 m 

Vegetação: gramíneas e árvores de pequeno porte 

Clima: Cwa de Köppen (mesotérmico, com verões quentes e úmidos) 

Material de origem: rocha básica (gabro) 

__________________________________________________________________ 

Descrição morfológica 

 

Horizontes 

 

A 0,00 - 0,50 m; bruno-escuro (7,5 YR 3/4, úmido), textura franco-argilo-

arenosa, forte, pequena a média, granular, muito plástica e 

ligeiramente pegajosa, presença de raízes, autóctone. 

 

(B) 0,50 - 0,85 m; vermelho-amarelado (5 YR 4/6, úmido), textura franco-

argilosa, forte, média, blocos subangulares, muito plástica e 

ligeiramente pegajosa, presença de raízes, autóctone. 

 

C 0,85 - 1,10 m; amarelo-avermelhado (5 YR 6/8, úmido), textura franca, 

forte, média, blocos subangulares, muito plástica e ligeiramente 

pegajosa. 

__________________________________________________________________ 
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Tabela 4.5.5.4 - Descrição detalhada do PERFIL 5 de solo sobre rocha gnáissica 
no Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

___________________________________________________________________ 

Classificação: Cambissolo - C (10 YR 5/6, úmido),textura argilo-arenosa 

Localização: Aterro Sanitário/BR-040/SLU - Prefeitura Municipal de BH 

Altitude: 930 m 

Vegetação local: gramíneas e árvores de pequeno porte 

Clima: Cwa de Köppen (mesotérmico, com verões quentes e úmidos) 

Material de origem: rocha básica (gabro) 

__________________________________________________________________ 

Descrição morfológica 

 

Horizontes 

 

A 0,00 - 0,45 m; bruno-escuro (10 YR 3/3, úmido), textura argilo-arenosa, 

forte, pequena a média, granular, muito plástica e ligeiramente 

pegajosa, presença de raízes, autóctone/alóctone. 

 

(B) 0,45 - 0,80 m; bruno-amarelado (10 YR 5/6, úmido), textura 

argilosa,moderado a forte, grande, blocos subangulares,  muito plástica 

e ligeiramente pegajosa, poucas raízes,  autóctone/alóctone. 

 

C 0,80 - 2,00 m; amarelo-avermelhado (7,5 YR 6/6, úmido), textura, forte, 

grande, blocos subangulares, muito plástica e ligeiramente pegajosa 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

115 

 
 
 
 
 
Tabela 4.5.5.5 - Descrição detalhada do PERFIL 6 de solo sobre rocha básica no 
Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

__________________________________________________________________ 

Classificação: Latossolo Bruno-Amarelo câmbico- LBc (7,5 YR 4/4, úmido), 
textura argilosa 

Localização: Aterro Sanitário/BR-040/SLU - Prefeitura Municipal de BH 

Altitude: 955 m 

Vegetação local: gramíneas e árvores de médio a grande porte 

Clima: Cwa de Köppen (mesotérmico, com verões quentes e úmidos) 

Material de origem: rocha básica (gabro) 

__________________________________________________________________ 

Descrição morfológica 

 

Horizontes 

 

A 0,00 - 0,60 m; bruno-escuro (7,5 YR 3/4, úmido), textura argilo-arenosa, 

moderado a forte, pequena a média, granular, muito plástica e 

ligeiramente pegajosa, com raízes, autóctone. 

 

Bw 0,60 - 1,60 m; bruno a bruno-escuro (7,5 YR 4/4, úmido), textura 

argilosa, moderado, pequena, granular, muito plástica e não pegajosa, 

com raízes, autóctone. 

 

C 1,60 - > 3,40 m; vermelho-amarelado (5 YR 5/6, úmido), textura 

argilosa, moderado, pequena, granular, muito plástica e ligeiramente 

pegajosa, com raízes. 

__________________________________________________________________ 
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Tabela 4.5.5.6 - Descrição detalhada do PERFIL 7 de solo sobre rocha básica no 
Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 

__________________________________________________________________ 

Classificação: Cambissolo - C (10 YR 4/4, úmido), textura franco-argilo-arenosa 

Localização: Aterro Sanitário/BR-040/SLU - Prefeitura Municipal de BH 

Altitude: 935 m 

Vegetação local: gramíneas e árvores de médio porte 

Clima: Cwa de Köppen (mesotérmico, com verões quentes e úmidos) 

Material de origem: rocha básica (microgabro) 

__________________________________________________________________ 

Descrição morfológica 

 

Horizontes 

 

A 0,00 - 0,15 m; bruno-acinzentado muito escuro (10 YR 3/2, úmido), 

textura franco-argilo-arenosa, moderado a forte, média, blocos 

subangulares, muito plástica e não pegajosa, com raízes, autóctone. 

 

(B) 0,15 - 0,30 m; bruno-amarelado escuro (10 YR 4/4, úmido), textura 

franco-argilo-arenosa, moderado, média, blocos subangulares, plástica 

e ligeiramente pegajosa, com raízes, autóctone. 

 

C   0,30 - 0,70 m; bruno-amarelado (10 YR 5/8, úmido), textura argilosa, 

forte, média a grande, blocos subangulares, plástica e não pegajosa. 

__________________________________________________________________ 
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4.5.6 - Extração seqüencial de metais em solos sem lixo urbano 
sobreposto 

 

As análises das concentrações naturais dos metais, nos solos sem lixo urbano 
sobreposto, foram realizadas objetivando avaliar as variações das concentrações 
dos metais em cada classe de solo e nos seus horizontes correspondentes. Os 
resultados das análises químicas desses solos estão apresentados nos Quadros 
4.5.6.1 a 4.5.6.6. 
 
Como a retenção e a mobilidade de íons no solo dependem de diversas 
características do solo, estando mais fortemente associadas ao pH (MATOS, 1995 e 
MATOS, 1996) procurou-se, quando possível, nas discussões dos resultados, 
relacionar o pH do meio com as concentrações de metais ao longo dos perfis de 
solo, como uma das formas de explicar as variações encontradas,  embora existam 
outros possíveis fatores de retenção. 
 
Comparando-se as concentrações dos metais, na fração total, nos horizontes A, B e 
C dos Podzólicos (Quadros 4.5.6.1 e 4.5.6.2), foram percebidas diferenças 
significativas nos teores, apesar dos perfis encontrarem-se sobre rochas básicas e 
sob processos bioclimáticos semelhantes. Os horizontes A apresentaram 
concentrações idênticas de Cu e de Zn, respectivamente, 10 e 60 mg.kg-1 e  
similares  de Li e Fe.  As  dessimilaridades de concentração, nesse horizonte, foram 
apresentadas pelo Pb, Ni, Mn e Cr. Observou-se que há diferenças de concentração 
nos horizontes A de até 100 %, como no caso do Ni. Na passagem dos horizontes A 
para os horizontes B, desses Podzólicos, somente Cu, Ni e Li mantiveram as 
mesmas concentrações, enquanto o Fe manteve a mesma concentração apenas no 
Perfil 2. Por outro lado, o Pb, o Zn e o Cr apresentaram decréscimo das suas 
concentrações quando da passagem do horizonte A para o B no Perfil 2, enquanto 
no Perfil 3 o Pb, o Zn e o Cr exibiram uma maior   concentração   no  horizonte B.  O 
Mn apresentou decréscimo de concentração  em   ambos  os perfis,  quando  da 
passagem  do  horizonte  A para o B.  Uma das razões que pode muito bem explicar 
as maiores concentrações de metais encontradas nas camadas superficiais desses 
solos é o resultado da deposição de particulados atmosféricos na superfície, uma 
vez que a área em estudo está localizada na zona urbana de Belo Horizonte e às 
margens da BR-040, de intenso tráfego de veículos. 



Quadro 4.5.6.1 - Concentração de metais pesados, nas diversas frações de retenção, de um Podzólico Vermelho-Amarelo câmbico da área do
Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rocha básica, não sobreposto por lixo urbano - PERFIL 2.

FRAÇÃO TOTAL FRAÇÃO TROCÁVEL FRA. MAT. ORGÂNICA FRAÇÃO ÓX. DE Fe FRAÇÃO ÓX. DE Mn
HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C

Cu 10 10 10 N 1 N 1 N 1 1 N 1 N 1 1 1 1 N 1 1 N 1
Pb 40 30 40 6 6 6 2 N 2 N 2 6 4 4 2 2 2
Zn 60 55 65 2 N 1 1 N 1 N 1 N 1 2 1 1 1 N 1 N 1
Ni 5 5 10 N 1 N 1 N 1 1 2 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1
Cd N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Li 15 15 15 0,4 0,2 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2
Fe 2,3 * 2,3 * 2,8 * 60 170 62 56 16 32 1180 1200 1180 170 112 50
Mn 115 60 60 42 4 2 18 1 1 10 2 2 2 N 2 N 2
Ag N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Cr 75 50 50 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 2 N 2 2 2 N 2 N 2
pH 6 5,7 5,4 6 5,7 5,4 6 5,7 5,4 6 5,7 5,4 6 5,7 5,4
N - Não detectado abaixo do valor indicado.   HOR - Horizonte.   Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.   (*) - Concentração expressa em dag.kg-1.

HOR A - Amostra retirada a 10 cm de profundidade.    HOR B - Amostra retirada a 50 cm de profundidade.    HOR C - Amostra retirada a 110 cm de profundidade.

Quadro 4.5.6.2 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Podzólico Bruno câmbico da área do Aterro Sanitário da
BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG,+A3 sobre rocha básica, não sobreposto por lixo - PERFIL 3.

FRAÇÃO TOTAL FRAÇÃO TROCÁVEL FRA. MAT. ORGÂNICA FRAÇÃO ÓX. DE Fe FRAÇÃO ÓX. DE Mn
HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C

Cu 10 10 10 N 1 N 1 N 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 1 N 1 1 N 1
Pb 30 40 40 4 4 4 4 4 N 2 2 4 4 2 2 4
Zn 60 75 65 1 1 1 N 1 N 1 N 1 1 1 1 1 1 N 1
Ni 10 10 10 N 1 N 1 N 1 2 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1
Cd N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Li 14 14 14 0,2 0,2 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 0,4 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2
Fe 2,2 * 2,1 * 2,6 * 140 40 38 10 24 22 1100 1000 920 102 32 22
Mn 75 60 60 12 4 4 2 1 1 4 4 2 N 2 N 2 N 2
Ag N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Cr 50 75 75 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 2 N 2 N 2 N 2 2 N 2
pH 5,6 5,4 5,5 5,6 5,4 5,5 5,6 5,4 5,5 5,6 5,4 5,5 5,6 5,4 5,6
N - Não detectado abaixo do valor indicado.    HOR - Horizonte.  Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.    (*) - Concentração expressa em dag.kg-1.

HOR A - Amostra retirada a 10 cm de profundidade.    HOR B - Amostra retirada a 40 cm de profundidade.    HOR C - Amostra retirada a 100 cm de profundidade.
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Quadro 4.5.6.3 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Cambissolo da área do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rocha básica, não sobreposto por lixo urbano - PERFIL 4.

FRAÇÃO TOTAL FRAÇÃO TROCÁVEL FRA. MAT. ORGÂNICA FRAÇÃO ÓX. DE Fe FRAÇÃO ÓX. DE Mn
HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C

Cu 15 10 10 N 1 N 1 N 1 2 1 N 1 2 1 1 1 N 1 1
Pb 40 40 40 4 6 6 N 2 N 2 N 2 6 6 6 2 2 4
Zn 70 70 70 2 1 1 N 1 N 1 N 1 3 1 1 1 N 1 1
Ni 10 10 10 N 1 N 1 N 1 1 2 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1
Cd N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 02 N 02 N 02 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Li 17 19 23 0,4 0,2 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2
Fe 4,2 * 4,3 * 4,0 * 46 36 24 20 34 20 1320 1260 1280 154 52 46
Mn 450 105 100 66 10 4 21 2 1 46 6 4 12 2 2
Ag N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Cr 75 100 50 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 2 2 2 2 N 2 2
pH 6,1 5,9 5,9 6,1 5,9 5,9 6,1 5,9 5,9 6,1 5,9 5,9 6,1 5,9 5,9
N - Não detectado abaixo do valor indicado.    HOR - Horizonte.   Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.    (*) - Concentração expressa em dag.kg-1.

HOR A - Amostra retirada a 25 cm de profundidade.    HOR B - Amostra retirada a 70 cm de profundidade.    HOR C - Amostra retirada a 100 cm de profundidade.   

Quadro 4.5.6.4 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Cambissolo da área do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rocha gnáissica, não sobreposto por lixo urbano - PERFIL 5.

FRAÇÃO TOTAL FRAÇÃO TROCÁVEL FRA. MAT. ORGÂNICA FRAÇÃO ÓX. DE Fe FRAÇÃO ÓX. DE Mn
HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C

Cu 17 10 10 N 1 N 1 N 1 1 N 1 N 1 1 1 1 1 1 1
Pb 30 30 30 4 4 2 N 2 N 2 N 2 2 2 2 2 2 2
Zn 45 50 50 N 1 N 1 1 N 1 N 1 N 1 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1
Ni 10 15 15 N 1 N 1 N 1 1 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1
Cd N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Li 9 10 9 0,2 0,2 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Fe 2,3 * 2,3 * 2,4 * 200 160 38 26 12 16 1160 1120 880 158 86 32
Mn 90 70 60 20 8 4 4 6 1 6 4 2 2 N 2 N 2
Ag N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Cr 175 125 150 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 2 2 N 2 2 N 2 N 2
pH 5,4 5,2 5,1 5,4 5,2 5,1 5,4 5,2 5,1 5,4 5,2 5,1 5,4 5,2 5,1
N - Não detectado abaixo do valor indicado.   L - Menor que o valor registrado.   HOR - Horizonte.  Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.  

 (*) - Concentração expressa em dag.kg-1.  HOR A - Amostra retirada a 20 cm de profund.  HOR B - Amostra retirada a 60 cm de profund.  HOR C - Amostra retirada a 120 cm de profund.  
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Quadro 4.5.6.5 - Concentração de metais pesados, nas diversas frações de retenção, de um Latossolo Vermelho-Amarelo câmbico da área do  
Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rocha básica, não sobreposto por lixo - PERFIL 6.

FRAÇÃO TOTAL FRAÇÃO TROCÁVEL FRA. MAT. ORGÂNICA FRAÇÃO ÓX. DE Fe FRAÇÃO ÓX. DE Mn
HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C

Cu 25 20 20 N 1 N 1 N 1 1 1 N 1 3 2 1 1 1 1
Pb 30 30 20 4 4 2 N 2 N 2 N 2 6 4 2 2 2 2
Zn 45 35 30 1 N 1 N 1 1 N 1 N 1 3 N 1 N 1 1 1 N 1
Ni 10 10 10 N 1 N 1 N 1 2 2 2 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1
Cd N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Li 6 5 5 0,2 0,2 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Fe 4,8 * 4,0 * 4,6 * 36 40 16 20 16 34 1140 1100 800 128 60 22
Mn 310 155 165 42 6 N 2 N 1 1 N 1 10 2 2 4 N 2 N 2
Ag N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Cr 150 175 150 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 2 4 2 N 2 N 2 2
pH 6,6 6,3 5,5 6,6 6,3 5,5 6,6 6,3 5,5 6,6 6,3 5,5 6,6 6,3 5,5
N - Não detectado abaixo do valor indicado.   L - Menor que o valor registrado.     HOR - Horizonte.   Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.  

(*) - Concentração expressa em dag.kg-1.  HOR A - Amostra retirada a 30 cm de profund.  HOR B - Amostra retirada a 100 cm de profund.  HOR C - Amostra retirada a 220 cm de profund.

Quadro 4.5.6.6 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Cambissolo da área do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura  
Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rocha básica, não sobreposto por lixo urbano - PERFIL 7.

FRAÇÃO TOTAL FRAÇÃO TROCÁVEL FRA. MAT. ORGÂNICA FRAÇÃO ÓX. DE Fe FRAÇÃO ÓX. DE Mn
HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C HOR  A HOR  B HOR  C

Cu 15 10 15 N 1 N 1 N 1 2 N 1 N 1 2 1 2 1 1 1
Pb 40 50 40 6 6 4 2 2 2 6 4 4 2 2 2
Zn 65 55 60 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 N 1 N 1
Ni 15 15 15 N 1 N 1 N 1 2 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1
Cd N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Li 11 11 12 0,2 0,2 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
Fe 2,2 * 1,7 * 2,3 * 60 160 82 26 18 20 1140 1180 1120 138 114 64
Mn 155 100 70 30 6 4 7 1 1 34 10 6 4 N 2 N 2
Ag N 1 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2 N 0,2
Cr 125 50 75 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 2 N 2 2 N 2 N 2 N 2
pH 6 5,9 5,6 6 5,9 5,6 6 5,9 5,6 6 5,9 5,6 6 5,9 5,6
N - Não detectado abaixo do valor indicado.   HOR - Horizonte.     Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.    (*) - Concentração expressa em dag.kg-1

HOR A - Amostra retirada a 10 cm de profundidade.   HOR B - Amostra retirada a 20 cm de profundidade.    HOR C - Amostra retirada a 50 cm de profundidade. 
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Analisando, ainda, os dados dos horizontes C dos Podzólicos, observou-se que os 

metais apresentaram concentrações idênticas em ambos os perfis de solo, à 

exceção do Fe e do Cr. Essa similaridade de concentração de metais apresentada 

pelos Podzólicos, nos seus horizontes C, mostra que ambos os perfis repousam 

sobre rocha de composição semelhante, uma vez que neste horizonte os minerais 

primários estão mais preservados. 

 

Os resultados analíticos dos perfis 2 e 3 de Podzólicos, evidenciaram a grande 

afinidade do Pb por todas as frações analisadas, principalmente, com a trocável e 

com a oxídica, em ambos os perfis de solo. Em ambos os perfis, o Zn apresentou 

maior afinidade com as frações trocável e óxidos de ferro, enquanto o Ni esteve 

nitidamente ligado à matéria orgânica. O Li associou-se aos óxidos de ferro nos dois 

perfis. O Cr esteve ligado aos óxidos de ferro do Perfil 2 e fracamente ligado aos 

óxidos de manganês do Perfil 3. O Cu, por sua vez, esteve fracamente associado  à 

todas as frações de retenção do Perfil 2, embora tenha sido maior a sua retenção 

em óxidos de ferro. Do mesmo modo, que no Perfil 2, o Cu não mostrou associação 

com a fração trocável do Perfil 3, mas chama-se a atenção para sua associação com 

a matéria orgânica no horizonte A. 

 

O horizonte A do Latossolo, do mesmo modo que os Podzólicos, apresentou 

maiores concentrações de Cu, Zn, Li, Fe e Mn que os horizontes B e C (Quadro 

4.5.6.5). Conforme já discutido anteriormente, a entrada de contaminantes no solo, 

possivelmente se deu por via aérea na forma de aerossóis e particulados emitidos 

pelas indústrias e/ou pela queima de combustíveis. 

 

No geral, os estudos de mobilidade têm demonstrado que os metais pesados Cu, Pb 

e Cr, quando dispostos sobre a superfície do solo, apresentam baixa mobilidade, 

acumulando-se nas camadas superficiais dos solos, enquanto que Zn, Mn, Ni são, 

relativamente, mais móveis (MATOS, 1995). Dentre todas as classes de solos 

estudadas, o Latossolo foi a que exibiu as maiores concentrações de Cu nos três 

horizontes, destacando-se o horizonte A com uma concentração de 25 mg.kg-1. Essa 

concentração elevada de Cu, além da provável contribuição trazida por ventos e 

chuvas, pode estar ligada à contaminação provocada no próprio local, pela 
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incorporação de resíduos, uma vez que o perfil amostrado localiza-se a jusante do 

pátio da estação de recebimento de lixo para seleção e compostagem. 

 

Com base na análise das frações do Latossolo, percebeu-se que o Cu esteve 

associado, principalmente, aos óxidos de ferro e à matéria orgânica do horizonte A. 

Secundariamente, o Cu esteve ligado nos óxidos de manganês. O Pb apresentou 

forte afinidade pelas frações oxídicas e trocável, enquanto o Zn pela fração oxídica. 

O Ni e o Cr estiveram, respectivamente, associados com as frações orgânica e 

óxidos de ferro, ao passo que o Li às frações trocável e oxídicas.  

 

Examinando os resultados analíticos dos Cambissolos do aterro (perfis 4, 5 e 7), 

sem lixo sobreposto (Quadros 4.5.6.3, 4.5.6.4 e 4.5.6.6), observou-se, 

primeiramente, que os valores de pH dos Cambissolos sobre rocha básica (perfis 4 e 

7) foram maiores do que os valores medidos no Cambissolo sobre rocha gnáissica 

(Perfil 5). Vale chamar a atenção para a grande semelhança das concentrações de 

Pb, Zn e Ni nos horizontes A, B e C no Perfil 4 e de Cu, Pb, Zn e Ni nos horizontes B 

e C do Perfil 5, coincidentes com valores de pH aproximados. Nestes casos, 

acredita-se que as concentrações dos metais estiveram, provavelmente, associadas 

ao pH.  

 

O Perfil 4 de Cambissolo apresentou concentrações dos elementos Cu, Pb, Zn e Ni 

idênticas nos horizontes A, B e C (Quadro 4.5.6.3) Comparando-se as 

concentrações dos metais dos horizontes A dos perfis 4 e 7, observou-se que o Fe, 

Mn e Cr apresentaram  concentrações díspares, ao passo que o Cu e o Pb exibiram 

concentrações idênticas. Embora os Cambissolos dos perfis 4 e 7 estejam sobre 

rochas de mesma natureza, apresentaram, de um modo geral, concentrações de 

metais bastante diferenciadas, inclusive não apresentando similaridades nas 

concentrações dos horizontes C, onde deveriam aproximar-se mais. 

 

Tratando-se dos resultados analíticos do Perfil 5 de Cambissolo sobre rocha 

gnáissica (Quadro 4.5.6.4), observou-se que este perfil apresentou, no horizonte A, 

a maior concentração de Cu (17 mg.kg-1) dentre todos os Cambissolos. Acredita-se 

que a disposição de poeira tenha contribuído significativamente para isso. Esse 

mesmo perfil apresentou as maiores concentrações de Cr nos três horizontes, 
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assemelhando-se aos teores de Cr do Latossolo situado sobre rocha básica. Essas 

aparentes incongruências com a geologia devem-se, principalmente, à mistura de 

material na formação dos solos, conforme verificado nas análises mineralógicas e 

micromorfológicas dos perfis P2 e P5. 

 

Comparando-se os resultados analíticos da fração total de todas as classes de 

solos, percebeu-se que houve, entre os Cambissolos sobre rocha básica (perfis 4 e 

7) e o Cambissolo sobre rocha gnáissica (Perfil 5), diferenças em termos de 

concentrações de metais. Comparando-se as concentrações dos metais dos 

horizontes A, B e C dos Cambissolos sobre rocha básica, com as concentrações 

encontradas nos três horizontes equivalentes do Cambissolo sobre rocha gnáissica, 

percebeu-se que as concentrações de Pb, Zn, Li e Mn, no perfil sobre o gnaisse, são 

menores do que nos perfis sobre rochas básicas. Por outro lado, a concentração de 

Cu no horizonte A do perfil de Cambissolo sobre rochas gnáissicas é superior às 

suas concentrações nos mesmos horizontes dos Cambissolos sobre básicas. As 

concentrações de Cr nos três horizontes do Cambissolo sobre gnaisse foram 

superiores às concentrações encontradas nos mesmos horizontes dos Cambissolos 

sobre rocha básica (perfis 4 e 7). Acredita-se que tais fatos sejam devido, 

principalmente, à intensa mistura de material (alóctone + autóctone) na formação 

desses solos, conforme constatado nas análises mineralógicas e micromorfológicas 

executadas. 

 

Nos Cambissolos sem lixo sobreposto (perfis 4, 5 e 7) houve nítida associação entre 

o Cu e as frações orgânica e oxídicas; o Zn esteve mais ligado às frações trocável e 

óxidos de ferro; o Ni mostrou-se fortemente associado à matéria orgânica, enquanto 

o Li e o Cr estiveram adsorvidos pelos óxidos de ferro. O Pb ficou igualmente retido 

em todas as frações no Perfil 7, e à exceção da fração matéria orgânica nos perfis 4 

e 5.  

 

Analisando-se os resultados analíticos dos solos do aterro, sem lixo sobreposto, 

verificou-se que as concentrações naturais dos metais variaram de acordo com as 

classes de solo, bem como entre os horizontes correspondentes dos solos de 

mesma classe. O fato de não existir uma diferença marcante em termos de 

concentração dos metais, provocada pelas rochas sotopostas aos solos, indica que 
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a litologia não foi um fator determinante das similaridades e dessimilaridades das 

concentrações dos metais ao longo dos perfis dos solos estudados. Não se pode 

descartar a provável contribuição de poeiras atmosféricas e de chuvas 

contaminantes, como forma de explicar a elevação das concentrações de metais nos 

horizontes A e B dos solos do aterro sem lixos sobrepostos. 

 

 

4.5.7 - Extração seqüencial de metais em solos com lixo urbano 
sobreposto 

 

Conforme mencionado no item Material e Métodos, foram amostrados solos com lixo 

urbano sobreposto, cujas idades são de 4, 8 e 16 anos, aproximadamente.  Os lixos 

de 4 e 8 anos estão em Cambissolos sobre rocha gnáissica (locais da trincheira TR1 

e do perfil P1, respectivamente), enquanto o de 16 anos sobrepõe um Cambissolo 

sobre rocha básica (trincheira TR2). Nos Quadros 4.5.7.1 a 4.5.7.5 estão os 

resultados analíticos das concentrações de metais nesses solos sobrepostos por 

lixo. 

 

Torna-se importante ressaltar que as pilhas de lixo, nos locais de amostragem das 

trincheiras TR1 e TR2 bem como do perfil P1, estão sobrepostas diretamente sobre 

o horizonte C dos Cambissolos (ver Fotos 4.5.5.1 e 3.9.1.3, respectivamente, do 

perfil P1 e da trincheira TR1). Portanto, as amostras coletadas nos perfis de solo 

com lixo soprepoto, foram retiradas no horizonte C, uma vez que os horizontes A e B 

dos solos do local foram retirados na fase de limpeza e terraplenagem das bacias 

para a disposição de lixo no aterro. 

 

É preciso salientar que qualquer analogia feita entre as concentrações de metais das  

trincheiras TR1 e TR2, com as concentrações naturais dos metais do perfil P5, sem 

lixo sopreposto, também sobre Cambissolo de rocha gnáissica, não pode ser 

discutida sem considerar as diferentes situações apresentadas por cada local de 

amostragem. Primeiramente, que os horizontes A e B foram descartados das 

discussões, uma vez que eles inexistem nos perfis amostrados com lixo sobreposto, 

restringindo-se a análise apenas ao horizonte C. Vale dizer, ainda, que a amostra 

coletada no horizonte C do perfil P5, foi retirada a 1,20 m de profundidade, enquanto 
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as amostras da trincheira TR1 foram coletadas nas profundidades 0,05 m e 0,25 m, 

e as amostras da TR2 foram retiradas à profundidades de 0,05 m, 0,25 m, 0,50 m e 

0,75 m. No caso em questão, o fator profundidade deixa de ser relevante, uma vez 

que o horizonte C pode ser considerado como camada homogênea e, portanto, as 

amostras de solos da TR1 e da TR2 podem ser comparadas com a amostra do 

horizonte C do Perfil 5, em termos de concentrações de metais. 

 

Com base nos resultados analíticos da fração total, das amostras TR1-0,05 m e 

TR1-0,25 m, da trincheira TR1, aberta sob a pilha de lixo, no Cambissolo sobre 

rocha gnáissica, observou-se que o aumento nas concentrações de Zn e Cr 

coincidiram com o aumento do pH, da profundidade 0,05 m para 0,25 m  (Quadro 

4.5.7.1). Torna-se importante ressaltar que não é somente o pH que exerce 

influência sobre a mobilidade de íons nos solos, mas também outros fatores como o 

potencial redox (Eh) do meio e as especificações dos sítios de troca. 

 

 
Quadro 4.5.7.1 - Concentração de metais, da fração total, de Cambissolos da área do Aterro 
Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rochas gnáissica e básica, 
com lixo sobreposto - TR 1, Perfil 1 e TR 2. 
 

TRINCHEIRA 1 
(sobre gnaisse) 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe * Mn Ag Cr pH 
 

AM-TR1-0,05 m N 5 20 40 5 N 1 7 2,7 40 N 1 10 5,5 
AM-TR1-0,25 m N 5 20 55 5 N 1  N 1 2,7 30 N 1 15 5,7 

PERFIL 1 
(sobre  gnaisse) 

           

AM-P1-base lixo 45 60 135 20 N 1 13 8,6 720 N 1 200 9,0 
AM-P1-0,50 m C 15 20 75 15 N 1 11 3,7 100 N 1 125 6,6 
AM-P1-1,00 m C 10 40 70 10 N 1 12 3,3 90 N 1 100 5,2 
AM-P1-1,50 m C 10 30 75 15 N 1 11 3,2 75 N 1 75 5,2 
AM-P1-2,00 m C 10 40 75 10 N 1 12 3,1 65 N 1 150 5,6 
AM-P1-2,50 m C 10 40 75 10 N 1 14 3,2 75 N 1 50 5,9 
TRINCHEIRA 2 
(sobre  básica) 

           

AM-TR2-0,05 m 30 40 110 20 N 1 11 7,5 330 N 1 85 6,6 
AM-TR2-0,25 m N 5 30 50 5 N 1 6 1,6 40 N 1 10 5,9 
AM-TR2-0,50 m 5 40 60 15 N 1 10 1,95 35 N 1 10 6,6 
AM-TR2-0,75 m 5 30 55 5 N 1 10 1,5 35 N 1 10 6,2 

N - não detectado abaixo do valor indicado.   TR - Trincheira.   AM - Amostra.   P - Perfil. 
C - Horizonte C.  Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.   (*) - Concentração em dag.kg-1. 
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Quadro 4.5.7.2 - Concentração de metais, da fração trocável, de Cambissolos da área do Aterro 
Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rochas gnáissica e básica, 
com lixo sobreposto - TR 1, Perfil 1 e TR 2. 
 

TRINCHEIRA 1 
(sobre gnaisse) 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe Mn Ag Cr pH 
 

AM-TR1-0,05 m N 1 4 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 86 4 N 0,2 1 5,5 
AM-TR1-0,25 m N 1 4 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 98 6 N 0,2 N 1 5,7 

PERFIL 1 
(sobre gnaisse) 

           

AM-P1-base lixo 4 14 25 4 N 0,2 1,6 92 200 N 0,2 N 1 9,0 
AM-P1-0,50 m C 1 4 N 1 1 N 0,2 0,2 46 8 N 0,2 N 1 6,6 
AM-P1-1,00 m C N 1 4 N 1 1 N 0,2 0,2 18 2 N 0,2 N 1 5,2 
AM-P1-1,50 m C N 1 4 N 1 1 N 0,2 0,2 14 N 2 N 0,2 N 1 5,2 
AM-P1-2,00 m C N 1 6 1 1 N 0,2 0,2 16 N 2 N 0,2 N 1 5,6 
AM-P1-2,50 m C N 1 4 N 1 N 1 N 0,2 0,2 88 4 N 0,2 N 1 5,9 
TRINCHEIRA 2 
(sobre básica) 

           

AM-TR2-0,05 m 4 12 N 1 N 1 N 0,2 0,2 7700 145 N 0,2 5 6,6 
AM-TR2-0,25 m N 1 10 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 84 8 N 0,2 1 5,9 
AM-TR2-0,50 m N 1 12 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 2800 4 N 0,2 N 1 6,6 
AM-TR2-0,75 m N 1 8 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 18 1 N 0,2 N 1 6,2 

N - não detectado abaixo do valor indicado.   TR - trincheira.   P - perfil.    AM - Amostra. 
C - Horizonte C.   Concentração dos metais expressa em mg.kg-1. 

 
 
Quadro 4.5.7.3 - Concentração de metais, da fração matéria orgânica, de Cambissolos da área do 
Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rochas gnáissica e 
básica, com lixo sobreposto - TR 1, Perfil 1 e TR 2. 
 

TRINCHEIRA 1 
(sobre gnaisse) 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe Mn Ag Cr pH 
 

AM-TR1-0,05 m N 1 N 2 N 2 N 1 N 0,2 0,2 20 N 2 N 0,2 N 1 5,5 
AM-TR1-0,25 m N 1 N 2 N 2 N 1 N 0,2 0,2 12 N 2 N 0,2 N 1 5,7 

PERFIL 1 
(sobre gnaisse) 

           

AM-P1-base lixo 10 2 N 1 2 N 0,2 0,2 90 136 N 0,2 3 9,0 
AM-P1-0,50 m C N 1 N 2 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 16 2 N 0,2 N 1 6,6 
AM-P1-1,00 m C N 1 N 2 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 18 N 1 N 0,2 N 1 5,2 
AM-P1-1,50 m C N 1 N 2 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 18 N 1 N 0,2 N 1 5,2 
AM-P1-2,00 m C N 1 N 2 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 16 N 1 N 0,2 N 1 5,6 
AM-P1-2,50 m C N 1 N 2 N 1 1 N 0,2 N 0,2 40 1 N 0,2 N 1 5,9 
TRINCHEIRA 2 
(sobre básica) 

           

AM-TR2-0,05 m N 1 N 2 1 N 1 N 0,2 0,4 12 14 N 0,2 N 1 6,6 
AM-TR2-0,25 m 1 N 2 1 N 1 N 0,2 0,2 8 N 2 N 0,2 N 1 5,9 
AM-TR2-0,50 m 1 L 2 1 N 1 N 0,2 0,4 12 N 2 N 0,2 N 1 6,6 
AM-TR2-0,75 m 1 N 2 1 N 1 N 0,2 0,4 8 N 2 N 0,2 N 1 6,2 

N - não detectado abaixo do valor indicado.   L - menor que o valor registrado.  TR - trincheira. 
C - Horizonte C. AM - Amostra.   P - Perfil.  Concentração dos metais expressa em mg.kg-1. 
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Quadro 4.5.7.4 - Concentração de metais, da fração óxidos de ferro, de Cambissolos da área do 
Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rochas gnáissica e 
básica, com lixo sobreposto - TR 1,  Perfil 1 e TR 2. 
 

TRINCHEIRA 1 
(sobre gnaisse) 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe Mn Ag Cr pH 
 

AM-TR1-0,05 m 1 2 1 N 1 N 0,2 0,2 1240 N 2 N 0,2 2 5,5 
AM-TR1-0,25 m 1 2 N 1 N 1 N 0,2 0,2 1100 N 2 N 0,2 N 1 5,7 

PERFIL 1 
(sobre gnaisse) 

           

AM-P1-base lixo 8 22 38 2 N 0,2 0,6 2600 56 N 0,2 4 9,0 
AM-P1-0,50 m C 1 4 1 1 N 0,2 N 0,2 1480 2 N 0,2 2 6,6 
AM-P1-1,00 m C 1 2 1 N 1 N 0,2 0,2 1020 2 N 0,2 N 2 5,2 
AM-P1-1,50 m C 1 2 1 N 1 N 0,2 0,2 1100 2 N 0,2 2 5,2 
AM-P1-2,00 m C 1 4 1 N 1 N 0,2 0,2 1060 2 N 0,2 2 5,6 
AM-P1-2,50 m C 1 2 2 N 1 N 0,2 0,2 960 2 N 0,2 N 2 5,9 
TRINCHEIRA 2 
(sobre básica) 

           

AM-TR2-0,05 m 7 12 11 N 1 N 0,2 0,2 5300 2 N 0,2 N 1 6,6 
AM-TR2-0,25 m 1 2 2 N 1 N 0,2 0,2 740 2 N 0,2 1 5,9 
AM-TR2-0,50 m 1 6 3 N 1 N 0,2 0,2 2550 2 N 0,2 N 1 6,6 
AM-TR2-0,75 m 1 2 N 1 N 1 N 0,2 N 0,2 3400 2 N 0,2 N 1 6,2 

N - não detectado abaixo do valor indicado.  TR - trincheira.   P - perfil.    AM - Amostra. 
C - Horizonte C. Concentração dos metais expressa em mg.kg-1. 

 
 
Quadro 4.5.7.5 - Concentração de metais, da fração óxidos de manganês, de Cambissolos da área 
do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, sobre rochas gnáissica 
e básica, com lixo sobreposto-TR1, Perfil 1 e TR2.  
 

TRINCHEIRA 1 
(sobre gnaisse) 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe Mn Ag Cr pH 
 

AM-TR1-0,05 m 1 6 2 N 1 N 0,2 0,2 74 N 2 N 0,2 N 2 5,5 
AM-TR1-0,25 m 1 6 1 N 1 N 0,2 0,2 84 N 2 N 0,2 N 2 5,7 

PERFIL 1 
(sobre gnaisse) 

           

AM-P1-base lixo 1 N 2 6 N 1 N 0,2 0,2 290 44 N 0,2 6 9,0 
AM-P1-0,50 m C N 1 N 2 N 1 N 1 N 0,2 0,2 52 N 2 N 0,2 2 6,6 
AM-P1-1,00 m C N 1 N 2 N 1 N 1 N 0,2 0,2 36 N 2 N 0,2 4 5,2 
AM-P1-1,50 m C N 1 N 2 N 1 N 1 N 0,2 0,2 40 N 2 N 0,2 4 5,2 
AM-P1-2,00 m C N 1 N 2 N 1  N 1 N 0,2 0,2 44 N 2 N 0,2 2 5,6 
AM-P1-2,50 m C 1 2 N 1 N 1 N 0,2 0,2 18 N 2 N 0,2 2 5,9 
TRINCHEIRA 2 
(sobre básica) 

           

AM-TR2-0,05 m 3 6 3 N 1 N 0,2 0,2 210 4 N 0,2 N 2 6,6 
AM-TR2-0,25 m 1 8 1 N 1 N 0,2 0,2 48 N 2 N 0,2 N 2 5,9 
AM-TR2-0,50 m 1 6 1 N 1 N 0,2 0,2 80 N 2 N 0,2 N 2 6,6 
AM-TR2-0,75 m 1 6 1 N 1 N 0,2 N 0,2 22 N 2 N 0,2 N 2 6,2 

N - não detectado abaixo do valor indicado.  TR - trincheira.   P - perfil.    AM - Amostra. 
C - Horizonte C. Concentração dos metais expressa em mg.kg-1. 
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O Cu não foi detectado nas profundidades amostradas de 0,05 m e 0,25 m do 

horizonte C da TR1, de acordo com os resultados analíticos apresentados. Pb,  Ni e 

Fe mantiveram as mesmas concentrações, em ambas as profundidades, enquanto o 

Zn e o Cr aumentaram suas concentrações na transição da profundidade 0,05 m 

para a 0,25 m. Por outro lado, Mn e  Li tiveram suas concentrações reduzidas com o 

aumento da profundidade. Quando são comparadas as concentrações dos metais 

do horizonte C da TR1, com as concentrações naturais dos metais do horizonte C do 

perfil P5, sem lixo sobreposto (Quadro 4.5.7.6), percebe-se que houve diminuição 

das concentrações na TR1. Foram encontrados teores muito baixos de metais 

pesados como no caso do Ni e do Cr, à exceção do Fe que aumentou em ambas as 

profundidades, e do Zn que teve aumentada a sua concentração na profundidade de 

0,25 m. Acredita-se que uma das razões das baixas concentrações dos metais na 

TR1 (com lixo de 4 anos de idade), em comparação com as concentrações naturais 

do Perfil 5, sem lixo sobreposto, seja devido à chamada fase ácida durante a 

decomposição anaeróbia do lixo (TABASARAN in LIMA, 1991). Nesta fase, o pH do 

meio atinge valores ácidos (5,2 a 6,8), aumentando a degradação do lixo orgânico e, 

por conseqüência, intensificando a lixiviação de metais da pilha de lixo e dos 

próprios níveis naturais presentes no solo. 
 
Quadro 4.5.7.6 - Comparação das concentrações naturais dos metais do Cambissolo sobre rocha 
gnáissica, sem lixo sobreposto (P5), com as concentrações totais dos metais do Cambissolo sobre 
rocha gnáissica, com lixo sobreposto (TR1), da área do Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte-MG.  
 
    ELEMENTOS 
 
AMOSTRAS 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe * Mn Ag Cr pH 
 

PERFIL 5 
(HOR C) 

10 30 50 15 N 1 9 2,4 60 N 1 150 5,1 

TRINCHEIRA 1            
TR1-0,05 m 

(HOR C) 
N 5 20 40 5 N 1 7 2,7 40 N 1 10 5,5 

TR1-0,25 m 
(HOR C) 

N 5 20 55 5 N 1 N 1 2,7 30 N 1 15 5,7 

Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.  (*) - Concentração expressa em dag.kg-1. 
HOR - Horizonte.   TR - Trincheira 

 
 

Observando-se os resultados analíticos das demais frações de retenção de metais 

no solo da trincheira TR1, percebeu-se que o Cu mostrou-se associado às frações 

oxídicas, enquanto o Pb e o Zn estiveram mais estreitamente associados aos óxidos 
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de manganês. O Li associou-se às frações  orgânica e oxídicas, enquanto o Cr 

exibiu maior afinidade com os óxidos de ferro. O Ni não foi detectado em qualquer 

das frações analisadas, o que pode ser um indicativo de sua fraca retenção e, 

portanto, grande mobilidade no solo. 

 

Para examinar com mais segurança os resultados analíticos da concentração de 

metais no solo do Perfil 1, é importante lembrar que este é formado por uma camada 

de entulhos de construção civil, com 8 anos de idade, imediatamente sobreposto ao 

horizonte C do Cambissolo derivado de rocha gnáissica (ver Foto 4.5.5.1). Com isso, 

houve no local, o início da formação de um horizonte rico em cálcio e de pH elevado. 

A amostra AM-P1, cujas concentrações dos metais foram superiores às 

concentrações das demais amostras do perfil (Quadro 4.5.7.1), foi retirada próximo à 

base dessa camada em formação sobre o horizonte C. 

 

Analisando os dados de concentração de metais na fração total do Perfil 1, 

observou-se que houve  substancial redução das concentrações dos metais à 

medida em que se aprofundou no horizonte C do solo. Cabe ressaltar que o pH da 

amostra superficial (AM-P1-base do lixo) do Perfil 1 mostrou-se alcalino (9,0), 

provavelmente devido à presença do carbonato nos entulhos de construção, em 

contato com a água, que ajudou na imobilização dos metais via precipitação e, por 

conseqüência, na retenção dos mesmos na base dessa camada. Com o 

aprofundamento no perfil, o pH tornou-se ácido, coincidindo com a diminuição da 

concentração dos metais, embora o Cr, o Pb, o Li e o Mn tenham sido exceção, 

coincidindo com a elevação de pH. 

 

Comparando-se, então, as concentrações de metais abaixo da camada superficial 

do Perfil 1 (amostra AM-P1-base do lixo), com as concentrações naturais do 

horizonte C do Perfil 5 de Cambissolo sobre gnaisse sem lixo sobreposto (Quadro 

4.5.7.7), percebeu-se que as concentrações dos metais foram bastante diferentes. O 

Pb, Li, Mn e Cr tiveram suas concentrações aumentadas em profundidade, 

coincidindo com as camadas de pH mais elevado, evidenciando a passagem de 

solutos contaminantes de metais da camada superior do Perfil 1 para o horizonte C 

sotoposto. Ao que tudo indica, essa retenção ocorreu predominantemente por 

precipitação, uma vez que o horizonte C é composto de material de solo menos 
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ativo. O Cu e o Ni foram os elementos que apresentaram concentrações mais 

próximas às do horizonte C do solo natural, o que é indicativo de que não ficaram 

acumulados ao longo do Perfil 1. 

 

Confirmando observações de MATOS et al. (1996), o elemento Cu no Perfil 1 

apresentou a sua maior concentração associada à matéria orgânica e 

secundariamente à fração óxidos de ferro. O Pb e o Zn estiveram melhor associados 

às frações óxido de ferro e trocável. Observou-se, ainda, que o Pb esteve disperso 

ao longo de todo o perfil nas frações óxidos de ferro e trocável, ao passo que o Zn 

na fração óxidos de ferro. Houve predominância da fração trocável na retenção do 

Ni, enquanto que, em menor escala, esse metal esteve associado às frações 

orgânica e óxidos de ferro. Já o Li associou-se mais significativamente à fração 

trocável do solo, estando, também, adsorvido nas frações oxídicas. O Li, encontrou-

se disperso ao longo de todo o perfil, devido à sua maior mobilidade. O Cr foi 

preferencialmente retido nas frações oxídicas, com predominância dos óxidos de 

manganês. 
 
Quadro 4.5.7.7 - Comparação das concentrações naturais do metais do horizonte C do Cambissolo 
sobre rocha gnáissica, sem lixo sobreposto (P5), com as concentrações dos metais do Cambissolo 
sobre rocha gnáissica, com lixo sobreposto (PERFIL 1), na área do Aterro Sanitário da BR-040 da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG. 
 
  ELEMENTOS 
AMOSTRAS 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe * Mn Ag Cr pH 

PERFIL 5 
(HOR C) 

10 30 50 15 N 1 9 2,4  60 N 1 150 5,1 

PERFIL 1            
AM-P1-base lixo 45 60 135 20 N 1 13 8,6 720 N 1 200 9,0 
AM-P1-0,50 m C 15 20 75 15 N 1 11 3,7 100 N 1 125 6,6 
AM-P1-1,00 m C 10 40 70 10 N 1 12 3,3 90 N 1 100 5,2 
AM-P1-1,50 m C 10 30 75 15 N 1 11 3,2 75 N 1 75 5,2 
AM-P1-2,00 m C 10 40 75 10 N 1 12 3,1 65 N 1 150 5,6 
AM-P1-2,50 m C 10 40 75 10 N 1 14 3,2 75 N 1 50 5,9 

N - Não detectado abaixo do valor indicado.   AM - Amostra.   P - Perfil.   C - Horizonte C. 
Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.    (*) - Concentração expressa em dag.kg-1. 

 

 

Quanto aos resultados analíticos da concentração de metais associados à fração 

total da trincheira TR2, aberta sob a pilha de lixo com 16 anos de idade, em um 

Cambissolo de rocha básica (Quadro 4.5.7.1), observou-se que, quanto menos ácido 

o pH maior a concentração dos metais no perfil de solo. Além do pH, sabe-se 
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também que o potencial de oxi-redução (que abaixo de pilhas de lixo orgânico é, 

provavelmente, de valor negativo) influencia nas formas iônicas e, por consequência 

na mobilidade dos metais pesados. 

 

Com o propósito de melhor avaliar a contaminação do Cambissolo sotoposto ao lixo, 

no local da TR2, comparou-se as concentrações dos metais no solo desta trincheira 

com a média absoluta das concentrações naturais dos metais dos horizontes C dos 

Perfis 4 e 7 de Cambissolos, também sobre rochas básicas, sem lixo sobreposto 

(Quadro 4.5.7.8). 

 

De acordo com os dados do Quadro 4.5.7.8, percebeu-se que somente o Pb 

apresentou uma concentração média dos perfis 4 e 7 (40 mg.kg-1) igual à 

concentração do nível superior da TR2 (AM-TR2-0,05 m), enquanto o Li exibiu uma 

média bem mais elevada (17,5 mg.kg-1). Os demais elementos apresentaram 

concentrações, na camada superficial da TR2, superiores à média dos perfis 4 e 7. 

Nas demais profundidades da TR2, observou-se que, de um modo geral, as 

concentrações estiveram inferiores ao teor médio dos solos sem lixo sobreposto 

(perfis 4 e 7).  Acredita-se que as baixas concentrações verificadas para os metais, 

nos níveis inferiores da TR2, sejam devidas à influência do pH ácido gerado pela 

decomposição do lixo, causando maior mobilidade dos metais no solo. Dessa forma 

acredita-se que ácidos orgânicos numa primeira etapa proporcionaram decréscimo 

nas concentrações naturais de metais nos solos. Posteriormente, diminuindo-se a 

lixiviação ácida, o solo passou a receber metais do lixo, o que veio a restabelecer 

seus níveis naturais ou até suplantá-los. 

 

A elevação das concentrações de Cu, Pb, Zn, Ni, Li e Fe, na amostra AM-TR2- 0,50 

m, é um indicativo de que o solo está sendo contaminado mais profundamente. 

Acredita-se que o aumento de concentração dos metais, nesse nível do perfil, 

deveu-se, provavelmente, à precipitação desses metais na forma de sais, provocada 

pela elevação do pH. Possivelmente, durante a lixiviação ácida do lixo, os metais 

tenham sido carreados até profundidades maiores do solo e precipitados nos níveis 

de pH menos ácido, provocando oscilação nas concentrações. 
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De acordo com os resultados obtidos das frações de retenção do solo da trincheira 

TR2, observou-se que o Cu e o Pb estão mais associados às frações oxídica e 

trocável, enquanto o Zn à fração oxídica. O Cr esteve fortemente retido na fração 

trocável, enquanto o Li associou-se às frações orgânica e oxídica do solo. Torna-se 

importante ressaltar que o Ni não apresentou afinidade explícita com as frações 

estudadas do solo. A forte competição iônica no meio pode ter deixado o Ni 

disponível para lixiviação, semelhantemente ao que aconteceu no solo da trincheira 

TR1. Essa predominância da fração óxidos de ferro na retenção de Cu, Pb e Zn, 

deveu-se à sua alta concentração no nível superior do solo (7,5 dag.kg-1), 

corroborada pelas análises micromorfológicas da amostra retirada no mesmo nível, 

que apresentou grandes concentrações de óxidos de ferro impregnando a matriz do 

solo. Os óxidos de ferro apresentaram grande quantidade de sítios de retenção, 

provavelmente não trocáveis. 
 
 
Quadro 4.5.7.8 - Comparação das médias absolutas das concentrações naturais dos metais dos 
horizontes C dos PERFIS 4 e 7, de Cambissolos sobre rocha básica, sem lixo sobreposto, com as 
concentrações dos metais da trincheira TR2, aberta em um Cambissolo sobre rocha básica, com lixo 
sobreposto, da área do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de BH-MG. 
 
         ELEMENTOS 
AMOSTRAS 

Cu Pb Zn Ni Cd Li Fe * Mn Ag Cr pH 

VALORES MÉDIOS 
DO HOR C 

(PERFIS 4 e 7) 

 
12,5 

 
40 

 
65 

 
12,5 

 
 N 1 

 
17,5 

 
3,15 

 
85 

 
N 1 

 
62,5 

 
5,7 

TRINCHEIRA TR2            
AM-TR2-0,00m 30 40 110 20 N 1 11 7,5 330 N 1 85 6,6 
AM-TR2-0,25m N 5 30 50 5 N 1 6 1,6 40 N 1 10 5,9 
AM-TR2-0,50m 5 40 60 15 N 1 10 1,95 35 N 1 10 6,6 
AM-TR2-0,75m 5 30 55 5 N 1 10 1,5 35 N 1 10 6,2 

N - Não detectado abaixo do valor indicado.   HOR - Horizonte.   AM - Amostra.      TR - Trincheira. 
Concentração dos metais expressa em mg.kg-1.    (*) - Concentração expressa em dag.kg-1. 

 

 

Comparando-se as concentrações de metais no solo sem lixo urbano sobreposto 

com as de solos soprepostos por lixo, três observações merecem destaque: 

primeiro, que o Ni encontrou-se retido, principalmente, na fração orgânica dos solos 

sem lixo sobreposto, enquanto nos solos soprepostos por lixo, do Perfil 1, esteve 

mais associado à fração trocável; segundo, que o Ni não esteve associado às 

frações da extração seqüencial no solo das trincheiras TR1 e TR2 e, terceiro, que o 

Cr encontrou-se associado à fração óxidos de ferro dos solos com lixo sobreposto do 
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Perfil 1 e trocável na Trincheira 2, enquanto que no solo sem lixo sobreposto, o Cr 

esteve mais associado à fração óxidos de ferro. Acredita-se que a maior competição 

iônica provocada pela solubilização do lixo urbano tenha provocado mudanças nas 

preferências de adsorção dos metais nos sítios de retenção. Dessa forma, a 

pequena concentração de metais ocupantes de sítios de retenção da matéria 

orgânica, no caso do Ni, e ocupante de sítios de retenção da fração óxidos e 

trocável, no caso do Cr, passou a ficar pouco significativa ante às maiores 

quantidades aportadas e que tiveram de se associar a outros sítios de retenção 

disponíveis, ainda que não sejam as de maior afinidade. 

 

Com base nas observações feitas sobre as concentrações dos metais nos solos do 

aterro sanitário sobreposto por lixo,  percebeu-se que solutos contaminantes 

inorgânicos, em contato com esses solos, foram retidos, em parte, na superfície por 

seus constituintes (argila, matéria orgânica, óxidos de ferro, etc.), entretanto outra 

parte pode ficar disponível e ser lixiviada para camadas mais profundas. As análises 

micromorfológicas do nível superficial do solo, abaixo da pilha de lixo da bacia B-3, 

local da trincheira TR2, mostraram uma matriz de solo fortemente impregnada por 

óxidos de ferro e matéria orgânica, evidenciando fluxo e concentração desses 

materiais no perfil. Tal fenômeno, sendo um dos fatores de transporte de metais 

lixiviados do lixo para o solo, pode estar acontecendo também  em profundidades 

maiores do perfil. À medida que há decomposição do material orgânico,    metais são 

disponibilizados e, quando lixiviados do lixo, são adsorvidos na argila, na matéria 

orgânica e nos óxidos de ferro e manganês, presentes na camada de solo 

imediatamente abaixo do resíduo.  Por essa razão, existe uma tendência da 

concentração de metais no solo sempre aumentar com a mineralização do material 

orgânico, devendo a contaminação cessar apenas quando esgotar a fonte 

disponibilizadora de poluentes.  
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

Com base no conjunto de dados obtidos, conclui-se que: 

 

1. Do ponto de vista ambiental, os solos do aterro sanitário demonstraram uma 

grande capacidade de adsorção de metais pesados, pelo menos ao nível das 

concentrações encontradas, ficando retidos preferencialmente no complexo de troca 

e nos óxidos de ferro. Apesar de uma significativa parte dos metais ter ficado retida 

nas camadas superficiais dos solos, com lixo sopreposto, a análise das 

concentrações dos metais, principalmente nos solos da trincheira TR2 e do perfil P1, 

evidenciou o movimento vertical, descendente, de solutos no meio poroso. Isso 

indicou que há riscos sérios de contaminação das águas subterrâneas da região do 

Aterro Sanitário e adjacências. 

 

2. A concentração dos metais, nos Cambissolos com lixo sobreposto, esteve 

fortemente associada ao pH do meio. A concentração dos metais nas camadas ricas 

em material carbonático e, portanto, de pH alcalino (Perfil 1), foram maiores que as 

concentrações encontradas nos solos com pH ácido (trincheira TR1 da bacia de lixo 

B-4 e trincheira TR2 da bacia de lixo B-3). 

 

3. O pH alcalino (9,0) da camada de entulhos de construção civil (perfil P1), foi o 

responsável pela grande retenção de metais, podendo ser indicativo de solução para 

tratamento de terrenos antes da disposição de lixo. 

 

4. As águas superficiais do aterro estão contaminadas orgânica (coliformes e 

estreptococos fecais, óleos e graxas, fenóis, etc.) e inorganicamente (nitrogênio 

amoniacal, fosfato total, Mn total, Fe total e solúvel, Ni, Cu, Zn e Hg),  contribuindo 

com a poluição das águas da lagoa da Pampulha. 
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5. As águas freáticas da área do aterro apresentaram contaminação orgânica 

(presença de óleos e graxas e nitrogênio orgânico e elevadas concentrações de 

DBO) e inorgânica (nitrogênio amoniacal). 

 

Com base nos estudos realizados, recomenda-se que: 

 

1. Seja feito o tratamento do terreno utilizando-se a calagem, antes da disposição do 

lixo em áreas a serem utilizadas como aterro sanitário. 

 

2. Evite a retirada das camadas superficiais do solo em áreas a serem utilizadas 

como aterro sanitário. 

 

3. Seja feito um levantamento das águas subterrâneas da região a jusante da área 

do Aterro Sanitário, amostrando poços de águas tubulares e outros, objetivando 

identificar a existência ou não de pluma de contaminação orgânica e/ou inorgânica 

nas águas subterrâneas.    
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Figura 4.5.3.1 - Difratograma de raios-X (Cuka), da fração argila, da amostra AM-P2-HOR A, do perfil de solo P2, mostrando os picos da caulinita e da gibbsita.
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Figura 4.5.3.2 - Difratograma de raios-X (Cuka), da fração argila, da amostra AM-P5-HOR A, do perfil de solo P5, mostrando os picos da caulinita e da gibbsita.

CAULINITA

GIBBSITA

246810121434

1,431

1,791

2,385

4,182

4,874

3,590

161820222426283032

7,196

LEGENDA:


	ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	A NATUREZA, O HOMEM E O LIXO
	CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 2 REVISÃO DE LITERATURA
	2.1 - CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE POR METAIS PESADOS
	2.2 - MOBILIDADE E RETENÇÃO DOS METAIS PESADOS NOS SOLOS
	2.3 - EXTRAÇÃO SEQÜENCIAL DE METAIS PESADOS

	CAPÍTULO 3 MATERIAL E MÉTODOS MUNICÍPIO DE
	3.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO
	3.2 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS REGIONAIS
	3.3 - CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
	3.3.1 - Geologia regional e local
	3.3.2 - Aspectos hidrogeológicos regionais e locais
	3.4 - HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ATERRO SANITÁRIO
	3.5 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DO LIXO
	3.6 - ESTUDOS DAS ÁGUAS
	3.7 - ESTUDOS PETROGRÁFICOS DE ROCHAS
	3.8 - ESTUDOS GEOQUÍMICOS DE ROCHAS E DE SEDIMENTOS DE CORRENTE
	3.8.1 - Análises geoquímicas de rochas
	3.8.2 - Análises geoquímicas de sedimentos de corrente
	3.9 - CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
	3.9.1 - Amostragem
	3.9.2 - Caracterização química
	3.9.3 - Caracterização física
	3.9.3.1 - Análises texturais
	3.9.4 - Análises mineralógicas
	3.9.5 - Análises micromorfológicas
	3.9.6 - Análises geoquímicas
	3.9.6.1 - Fração trocável
	3.9.6.2 - Fração matéria orgânica
	3.9.6.3 - Fração óxidos hidratados de manganês
	3.9.6.4 - Fração óxidos hidratados de ferro
	3.9.6.5 - Fração total
	3.10 - INTERPRETAÇÃO DOS DADOS GEOQUÍMICOS

	CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	4.1 - QUALIDADE DO LIXO
	4.2 - RESULTADOS ANALÍTICOS DAS ÁGUAS
	4.2.1 - Amostras de águas freáticas
	4.2.2 - Amostras de chorume
	4.2.3 - Amostras de curso d’água e da lagoa
	4.3 - RESULTADOS DOS ESTUDOS PETROGRÁFICOS DE ROCHAS
	4.4 - CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM ROCHAS E SEDIMENTOS DE CORRENTE
	4.5 - CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS DO ATERRO SANITÁRIO
	4.5.1 - Caracterização química
	4.5.2 - Caracterização física
	4.5.2.1 - Análise textural
	4.5.3 - Caracterização mineralógica
	4.5.4 - Análises micromorfológicas
	4.5.5 - Classificação dos solos
	4.5.6 - Extração seqüencial de metais em solos sem lixo urbano sobreposto
	4.5.7 - Extração seqüencial de metais em solos com lixo urbano sobreposto

	CAPÍTULO 5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
	CAPÍTULO 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	FIGURAS
	Figura 3.1.1 - Mapa de localização do Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG.
	Figura 3.3.1.1 - Mapa geológico regional da área do Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de BH-MG.
	Figura 3.3.1.2 - Esboço geológico da área do Aterro Sanitário da BR-040, da Prefeitura Municipal de BH-MG.
	Figura 3.4.1 - Mapa das bacias de disposição de lixo do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de BH-MG.
	Figura 3.6.1 - Mapa de pontos de amostragem da área do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de BH-MG.
	Figura 4.5.2.1.1 - Classes texturais dos solos do Aterro Sanitário da BR-040, de acordo com a EMBRAPA (1979).
	Figura 4.5.2.1.2 - Classificação textural dos solos do Aterro Sanitário da BR-040.
	Figura 4.5.5.1 - Mapa de classificação de solos da área do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de BH-MG.
	Figura 4.5.3.1 - Difratograma de raios-X (Cuka), da fração argila, da amostra AM-P2-HOR A, do perfil de solo P2, mostrando os picos da caulinita e da gibbsita.
	Figura 4.5.3.2 - Difratograma de raios-X (Cuka), da fração argila, da amostra AM-P5-HOR A, do perfil de solo P5, mostrando os picos da caulinita e da gibbsita.

	TABELAS
	Tabela 4.3.1 - Descrição de lâmina delgada da amostra de rocha AM-R-01, coletada no Aterro
	Tabela 4.3.2 - Descrição de lâmina delgada da amostra de rocha AM-R-02
	Tabela 4.5.3.1 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo nãosobreposto
	Tabela 4.5.3.3 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto
	Tabela 4.5.3.5 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto
	Tabela 4.5.3.6 - Constituintes mineralógicos das amostras de solo não sobreposto
	Tabela 4.5.4.1 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto
	Tabela 4.5.4.2 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto
	Tabela 4.5.4.3 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto
	Tabela 4.5.4.4 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto
	Tabela 4.5.4.5 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto
	Tabela 4.5.4.6 - Descrição de lâmina delgada de solo sem lixo sobreposto
	Tabela 4.5.4.7 - Descrição de lâminas delgadas de solo com lixo sobreposto
	Tabela 4.5.5.1 - Descrição detalhada do PERFIL 2 de solo sobre rocha básica
	Tabela 4.5.5.2 - Descrição detalhada do PERFIL 3 de solo sobre rocha básica
	Tabela 4.5.5.3 - Descrição detalhada do PERFIL 4 de solo sobre rocha básica
	Tabela 4.5.5.4 - Descrição detalhada do PERFIL 5 de solo sobre rocha gnáissica
	Tabela 4.5.5.5 - Descrição detalhada do PERFIL 6 de solo sobre rocha básica
	Tabela 4.5.5.6 - Descrição detalhada do PERFIL 7 de solo sobre rocha básica

	QUADROS
	Quadro 3.2.1 - Dados climatológicos da cidade de Belo Horizonte (médias mensais).
	Quadro 3.4.1 - Produção de lixo/dia na cidade de Belo Horizonte.
	Quadro 3.5.1 - Resultado do ensaio de segregação do lixo antigo do Aterro da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG.
	Quadro 3.5.2 - Resultados analíticos do lixo antigo do Aterro Sanitário da BR-040 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG.
	Quadro 3.5.3 - Composição gravimétrica de resíduos urbanos gerados atualmente na cidade de Belo Horizonte- MG, em dag. kg
	Quadro 3.6.1 - Metodologia adotada para amostragem de água.
	Quadro 4.2.1.1 - Resultados analíticos das águas freáticas na região do Aterro Sanitário da BR-040
	Quadro 4.2.1.2 - Padrões de potabilidade - valores máximos permissíveis
	Quadro 4.2.2.1 - Resultados analíticos das amostras de chorumes coletadas em out/96
	(cont. do Quadro 4.2.2.1)
	Quadro 4.2.3.1 - Resultados analíticos das águas de curso d’água e da lagoa do Aterro Sanitário
	(cont. do Quadro 4.2.3.1)
	Quadro 4.4.1 - Concentração de metais em mg.L -1 nas amostras de rochas e sedimentos de corrente
	Quadro 4.5.1.1 - Resultados das análises químicas de amostras dos solos
	Quadro 4.5.2.1.1 - Análise textural de amostras dos solos não sobrepostos
	Quadro 4.5.6.1 - Concentração de metais pesados, nas diversas frações de retenção, de um Podzólico Vermelho-Amarelo câmbico
	Quadro 4.5.6.2 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Podzólico Bruno câmbico da área do Aterro Sanitário
	Quadro 4.5.6.3 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Cambissolo da área do Aterro Sanitário da BR-040
	Quadro 4.5.6.4 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Cambissolo da área do Aterro Sanitário da BR-040
	Quadro 4.5.6.5 - Concentração de metais pesados, nas diversas frações de retenção, de um Latossolo Vermelho-Amarelo câmbico
	Quadro 4.5.6.6 - Concentração de metais, nas diversas frações de retenção, de um Cambissolo da área do Aterro Sanitário da BR-040
	Quadro 4.5.7.1 - Concentração de metais, da fração total, de Cambissolos da área do Aterro
	Quadro 4.5.7.2 - Concentração de metais, da fração trocável, de Cambissolos
	Quadro 4.5.7.3 - Concentração de metais, da fração matéria orgânica, de Cambissolos
	Quadro 4.5.7.4 - Concentração de metais, da fração óxidos de ferro, de Cambissolos
	Quadro 4.5.7.5 - Concentração de metais, da fração óxidos de manganês, de Cambissolos
	Quadro 4.5.7.6 - Comparação das concentrações naturais dos metais do Cambissolo
	Quadro 4.5.7.7 - Comparação das concentrações naturais do metais do horizonte C do Cambissolo
	Quadro 4.5.7.8 - Comparação das médias absolutas das concentrações naturais dos metais

	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
	Foto 3.4.1 - Vista da porção leste da pilha de lixo disposto, atingindo em torno de 40m de espessura. disposto, atingindo em 
	Foto 3.4.2 - Vista geral do aterro, mostrando a bacia de lixo B-4 ao centro
	Foto 3.4.3 - Vista geral mostrando, ao centro, a parte baixa do aterro
	Foto 3.4.4 - Vista geral do aterro mostrando, ao centro
	Foto 3.4.5 - Vista geral da parte baixa do aterro tendo ao fundo, a jusante, o Bairro Novo Glória
	Foto 3.4.6 - Drenagem de chorume vindo do lado norte do aterro
	Foto 3.4.7 - Drenagem de chorume vindo do lado noroeste do aterro
	Foto 3.6.1 - Amostragem de chorume gerado pela bacia de lixo
	Foto 3.6.2 - Amostragem de chorume gerado pela bacia de lixo
	Foto 3.6.3 - Amostragem de água da lagoa, a jusante das bacias de lixo B-2 e B-3
	Foto 3.6.4 - Amostragem em uma lagoa de chorume, proveniente das bacias de lixo B-3 e B-4
	Foto 3.9.1.1 - Abertura da trincheira TR1, na borda da bacia de lixo
	Foto 3.9.1.2 - Vista do resíduo retirado da bacia de lixo
	Foto 3.9.1.3 - Vista do contato, do lixo, com o solo derivado de rochas
	Foto 3.9.1.4 - Vista da parede da trincheira TR2
	Foto 3.9.1.5 - Vista do contato do lixo de 16 anos
	Fotomicrografias 4.5.4.1 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P2
	Fotomicrografias 4.5.4.2 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P2
	Fotomicrografias 4.5.4.3 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P2
	Fotomicrografias 4.5.4.4 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR C - P2
	Fotomicrografias 4.5.4.5 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P5
	Fotomicrografias 4.5.4.6 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR A - P5
	Fotomicrografias 4.5.4.7 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P5
	Fotomicrografias 4.5.4.8 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P5
	Fotomicrografia 4.5.4.9 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR B - P5
	Fotomicrografias 4.5.4.10 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR C - P5
	Fotomicrografias 4.5.4.11 a (nicol X) e b (nicol II)/HOR C - P5
	Fotomicrografias 4.5.4.12 a (nicol X) e b (nicol II)/TR2
	Fotomicrografias 4.5.4.13 a (nicol X) e b (nicol II)/TR2
	Fotomicrografias 4.5.4.14 a (nicol X) e b (nicol II)/TR2
	Foto 4.5.5.1 - Perfil 1 - Não classificado.
	Foto 4.5.5.2 - Perfil 2 - Podzólico
	Foto 4.5.5.3 - Perfil 3 - Podzólico
	Foto 4.5.5.4 - Perfil 4 - Cambissolo
	Foto 4.5.5.5 - Perfil 5 - Cambissolo
	Foto 4.5.5.6 - Perfil 6 - Latossolo
	Foto 4.5.5.7 - Perfil 7 - Cambissolo

	A N E X O 1


	Foto 3: 
	4: 
	1a: 
	1: 
	2a: 
	2: 
	3a: 
	3: 
	4a: 
	4: 
	5a: 
	5: 
	6a: 
	6: 
	7a: 
	7: 

	6: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	9: 
	1: 
	1a: 
	1: 
	2a: 
	2: 
	3a: 
	3: 
	4a: 
	4: 
	5a: 
	5: 
	3b: 
	4b: 



	Fotos 3: 
	6: 
	3 e 3: 
	6: 
	4: 


	1 e 3: 
	6: 
	2: 




	Foto 4: 
	5: 
	5: 
	1a: 
	1: 
	2a: 
	2: 
	3a: 
	3: 
	4: 
	4a: 
	5: 
	6a: 
	6: 
	7: 
	7a: 

	5a: 


	Fotomicrografias 4: 
	5: 
	4: 
	1 a e b2: 
	1 a e b: 
	2 a e b: 
	2 a e b2: 
	3 a e b: 
	3 a e b2: 
	4 a e b: 
	4 a e b2: 
	6 a e b2: 
	6 a e b: 
	5 a e b: 
	5 a e b2: 
	7 a e b2: 
	7 a e b: 
	8 a e b: 
	9 a e b: 
	9 a e b2: 
	8 a e b2: 
	10 a e b2: 
	10 a e b: 
	11 a e b: 
	11 a e b2: 
	12 a e b2: 
	12 a e b: 
	13 a e b2: 
	13 a e b: 
	14 a e b: 
	14 a e b2: 



	Foto 4551: 
	Foto 4551a: 
	Foto 4551c: 
	Foto 4551ac: 
	Foto 3913: 
	Foto 3914b: 


