
 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Com todos os dados necessários levantados, poder-se-á determinar como 

está à composição da água sob influência do chorume originário do lixão até o 

momento da analise, e como é o comportamento de seus componentes devido ao 

tempo em que os resíduos estão se decompondo internamente, assim serão 

analisadas as possíveis interferências do chorume gerado no lixão na qualidade 

da água subterrânea. 

A partir desses dados, e com seu monitoramento permanente, a proposta  

do uso do lixão abandonado para disposição de resíduos sólidos industriais 

gerados pela industria calçadista do município de Jaú-SP, como aterro industrial, 

será avaliada e elaborada uma proposta de aproveitamento dos mesmos, baseada 

nas análises obtidas das coletas e nas bibliografias levantadas e interpretadas. 

Em sua pesquisa, PASCHOALATO (2000) obteve os seguintes resultado 

para Cromo total (mgCr/l) em diversos poços analisados, no entorno da área: 

1,824(P1) 0,037(P8) 0,025(P9) 0,039(P12) 0,042(P13) 0,137(P14) 0,287(P15) 

0,565(P21) 0,047(P22) 0,050(P23). P1 é o poço que fica nas extremidades e teve 

escavação de solo antes(cava maior) com disposição de resíduo sólido industrial 

no local.  Estes valores obtidos nos diversos pontos evidenciam o comportamento 

de diluição. Pode-se considerar que o íon de cromo possui mobilidade de 

percolação em solo arenoso e o íon do cromo hexavalente somente foi detectado 

em pontos localizados sobre solo pouco permeável; o zinco comportou-se como 

o cromo descrito acima. A maioria dos valores de concentração dos diversos 

constituintes químicos analisados apresentaram-se menores nos poços 

localizados em solo arenoso e com valores maiores nos poços localizados em 

solo cenozóico.  
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Pode-se concluir, segundo PASCHOALATO (2000), que os valores são 

menores porque a contribuição das águas pluviais sobre solo arenoso diluem e 

arrastam ou percolam o chorume para o fundo do solo, podendo até atingir o 

lençol freático se o local for uma zona de recarga. Em aterro gerenciado com 

sistema de engenharia e recirculação de chorume, os parâmetros apresentaram-se 

próximos aos valores do aterro gerenciado sem o sistema. 

Recomenda ainda que para se efetuar um monitoramento de água 

subterrânea com a finalidade de avaliar e controlar a existência de contaminação 

destas águas por líquidos percolados, em aterro controlado ou lixões em 

funcionamento ou desativados, que sejam realizadas regularmente análises físico-

químicas dos parâmetros que apresentaram-se com mobilidade de percolação, 

sendo entre eles o cromo total, cobalto, cobre, sódio, potássio, etc. 

Baseado no que foi levantado e encontrado nesta pesquisa bibliográfica 

pode-se verificar que existem boas possibilidades da proposta lançada aqui ser 

viabilizada, pois depois do término da deposição, hoje ainda em andamento, e 

depois da recuperação da área, a mesma poderá receber os resíduos sólidos 

gerados pela industria calçadista jauense, desde que tudo seja operado dentro das 

melhores técnicas de engenharia. Propõe-se, a partir dessa pesquisa, que novos 

trabalhos sejam realizados em campo, para que os mesmos, através dos dados 

levantados e analisados, possam contribuir com a mudança de uma situação, que 

hoje não traz nenhuma vantagem nem ao meio ambiente e nem a população do 

município. 


