
 

 

 

 

 

4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  Dados da Cidade de Jaú-SP 

 

O “lixão” de Jaú, que hoje já se tornou um aterro controlado, devido à 

mudança de administração do mesmo, a partir de 2001 e que recebe um descarte 

aproximado na ordem de 70 toneladas/dia de resíduos sólidos orgânicos e          

30 toneladas/dia de industrial, existe há 11 anos e devido a um termo de ajuste de 

conduta do Ministério Público e a necessidade premente de escolha de um novo 

local para o lançamento, fez com que a Prefeitura Municipal de Jaú opta-se por 

construir um aterro sanitário para resíduos orgânicos em um novo local, com 

projeto que esta sendo aprovado junto ao DAIA, sendo que abandonará a partir 

daí o local do antigo lixão, hoje aterro controlado. 

Jaú é uma cidade de porte médio, que conta hoje com aproximadamente 

120.000 habitantes, sendo que 109.000 vivem na área urbana e 11.000 vivem na 

zona rural. A cidade é conhecida como a capital do calçado feminino e conta com 

cerca de 227 industrias de calçados, várias indústrias que são do segmento de 

componentes de calçados, algumas cartonagens e diversas outras industrias  

ligadas ao couro. 

Da quantidade de resíduos industriais gerados pelas industrias de calçados, 

a maioria é constituída por retalhos e aparas de couro, e o poder público 

municipal está trabalhando junto aos empresários, para que os mesmos dêem um 

fim aos resíduos sólidos que produzem, conforme lei específica. 

Assim que o projeto do Aterro Sanitário de resíduos sólidos orgânicos do 

município de Jaú estiver aprovado nos órgãos competentes, a intenção da 

Prefeitura Municipal é de mudança imediata para o novo local, já que o lixão, 
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hoje aterro controlado, conta com um termo de ajuste de conduta do ministério 

público, que obrigou o município a procurar uma nova área para disposição dos 

resíduos sólidos orgânicos gerados. 

  

4.2 Localização do Experimento 

 

O município de Jaú encontra-se localizado na região centro oeste do 

Estado de São Paulo, com Latitude 22º 17’09 “S e Longitude 48º 33’08” W, a 

uma altitude média de 541m e conta com área aproximada de 687 Km2, conforme 

Figura 6. O relevo da região é destituído de acidentes geográficos e levemente 

ondulado sendo o clima classificado como tropical monçônico com inverno seco 

e a temperatura oscilando entre 22 e 18 graus centígrados. 

 
Figura 6 - Localização da cidade de Jaú dentro do Estado SP. Fonte: Centrovias. 
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Figura 7 – Aerofotogrametria da região do lixão. Escala 1:30.000. 
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Figura 8 – Aerofotogrametria modificada da localização do lixão. 
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 Pertencendo a Região Administrativa de Bauru e fazendo parte da Bacia 

Hidrográfica do Tiête-Jacaré (UGRHI-13), Jaú integra uma região sob sua 

liderança, composta por 10 municípios. No início da década de 90 apresentava 

uma taxa de crescimento populacional de 2,21 % ao ano, segundo publicação da 

Câmara Municipal de Jaú (1995), em 2005 conta com uma taxa de 1,89% 

conforme mostrado na Figura 9 (Fonte: SEADE). 

 

Figura 9 - Evolução da população de Jaú de 1980 a 2005. 
 

O acesso à área do atual Aterro controlado, anteriormente mostrado nas 

Fotos 7 e 8, localizado no Sitio Santo Antônio, é através da SP 225, Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros, que liga o município de Jaú ao município 

de Dois Córregos, próximo ao Km 14, distando aproximadamente 11,5 Km do 

centro de Jaú, sendo 10 Km pavimentados e 1,5 Km em rodovia municipal não 

pavimentada. Em levantamento planialtimétrico realizado em Junho de 2001, 

pelo departamento de topografia da Prefeitura Municipal de Jaú, constatou-se que 

a área em questão media 38.311,77 m2, sendo que a partir do meio do ano de 2003 

ocorreu a ampliação desta área, com a abertura de uma nova frente nas cercanias. 
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Geologicamente, o local encontra-se na área de abrangência do Grupo   

São Bento, Formação Serra Geral, (JKsg) e a Formação Itaqueri (Kti). No mapa 

geomorfológico observa-se que o aterro controlado pertence à Província de 

Cuestas Basálticas, bem próxima ao limite desta com o Planalto Ocidental. 

Conforme os dados tabulados na Figura 10 (Fonte: SEADE), verifica-se o 

crescimento das industrias na cidade, que tem uma concentração maior na área 

relacionada a produtos e sub produtos do couro de boi.  

Figura 10 - Mapa do crescimento da industria no município de Jaú. Fonte: Seade. 
 

 

4.3  Caracterização dos Resíduos Sólidos de Jaú 

 
O pólo calçadista de Jaú está localizado na região Centro-Oeste do estado 

de São Paulo, distando 300 Km da capital e é especializado na produção de 

calçados femininos de couro. Possui 227 estabelecimentos, segundo dados do 

Ministério do Trabalho de 2.001 e 3.582 empregados diretos. Em 1999,            

Jaú produziu 12 milhões de pares de calçados e exportou menos de 5,0% da sua 

produção, segundo dados da Abicalçados, 2003. O município conta também com 

a instalação de 3 curtumes. 
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Tabela 10 – Dados da economia de Jaú-SP. 

Valor adicional fiscal US$ (milhões) % 

Indústria 104 54,0 
Serviços 41 21,0 
Comércio 39 20,0 
Agropecuária 4 2,5 
Outros 4 2,5 

Total 192 100,0 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 2002. 
 

No início do século XX já existiam em Jaú alguns fabricantes de calçados. 

Com um processo totalmente manual, os calçados eram rústicos, produzidos em 

pequenas escalas e atendiam a uma demanda específica, ou seja, o calçado era 

feito sob medida. A industria calçadista de Jaú, propriamente dita, surgiu na 

década de 1950.  

Os empresários, considerados pioneiros, produziam calçados femininos, e 

os funcionários que saíam destas fábricas para montar a sua própria empresa 

entravam também no mesmo ramo. Desta forma, pode-se afirmar que desde o 

ínicio do processo de industrialização, em Jaú, já havia uma especialização nas 

técnicas de fabricação de calçado no referido segmento. 
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Figura 11 - Empresas segundo capacidade de produção instalada (pares/dia). 
Fonte: Unesp/Sebrae-SP (1998) Produção diária de 60.000 pares (sendo que hoje esta em 100.000 pares). 
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Em Jaú, onde 75% da produção é de calçados de couro, da matéria-prima 

(couro) utilizada na produção do calçado feminino, 60% são provenientes          

de outras localidades, apesar de existirem na região capacidade produtiva 

instalada para fornecer couro para todas as indústrias. Os próprios empresários    

e dirigentes industriais adotam, como estratégia, a diversificação dos 

fornecedores de matéria-prima, observado por OLIVEIRA (1999), citado por 

CONTADOR JÚNIOR (2004). 

O estudo da participação do cromo na cadeia produtiva do couro, segundo o 

autor, tem levado a adoção de processo de extração de todos os produtos químicos 

(taninos, óleos de engraxe e corantes) que foram adicionados aos couros durante o 

processo produtivo, e finalmente a separação do cromo e do colágeno (proteína da 

pele) com 100% de pureza (no caso de couros acabados e semi-acabados gerados 

nas fábricas de calçados). A experiência está sendo implantada em quatro curtumes 

de Franca e um de Patrocínio Paulista, no estado de São Paulo. Em outras palavras, a 

partir do resíduo gerado nos curtumes são realizadas etapas técnicas para separar os 

produtos químicos e oferecer aos mesmos um produto reciclado pronto para servir 

novamente ao processo de curtimento. 

Em Novembro de 2001 foi realizada uma classificação dos resíduos 

gerados pelas indústrias calçadistas de Jaú, a pedido da Secretaria de 

Planejamento e Obras, na pessoa do autor desta pesquisa, na época no cargo de 

secretário, a partir da amostragem dos resíduos dispostos no atual “lixão”.       

Em função da heterogeneidade dos resíduos gerados pela atividade calçadista e 

da inviabilidade de se classificar todos eles, optou-se por coletar aqueles que se 

apresentavam em maior quantidade no “lixão”. Neste sentido, foram coletadas 

quatro (4) amostras de diferentes materiais, as quais representavam a maior parte 

dos resíduos dispostos. As amostras foram assim constituídas: retalhos de couro 

colorido, palmilhas de sapatos, raspas de couro e couro cru. 

Após as coletas, foram realizados os testes de lixiviação e solubilização     

– NBR 10.005 e NBR 10.006 respectivamente, no Laboratório de Saneamento da 

Escola de Engenharia de São Carlos – USP, conforme apresentado à seguir.      

As Tabelas 11 e 12 apresentam os resultados da lixiviação e solubilização, 
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respectivamente, das 4 amostras coletadas e os valores máximos especificados 

pela NBR 10.004 – Resíduos sólidos: classificação. 

 
Tabela 11 - Ensaio de Lixiviação de Resíduos Sólidos NBR 10.005 (Ensaios efetuados de 

acordo com a 20a. Ed. do Standard Methods). 
Descrição das Amostras: 01: Retalho de Couro Colorido - 02: - Palmilha de Sapato 
   03: Raspa de Couro - 04: Couro Cru 

Amostras  
Parâmetros Analisados 

01 02 03 04 

Limite 
máximo no 
lixiviado* 

pH Inicial 4,27 4,94 3,40 4,36 - 
pH Final 4,26 4,98 3,36 4,20 - 
Vol. De ácido acético 0,5 N adicionado (ml) ZERO 0,5 ZERO ZERO - 
Chumbo                     (mg/L Pb) < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 5,0 
Cádmio                      (mg/L Cd) < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 0,5 
Cromo total                (mg/L Cr) 11,00 1,26 60,00 <0,005 5,0 
Prata                           (mg/L Ag) 0,01 < 0,001 0,01  0,02 5,0 
Fluoretos                    (mg/L F-) 2,46 2,36 2,16 8,86 150,0 
* NBR 10004/1987 

 

Tabela 12 - Ensaio de Solubilização de Resíduos Sólidos NBR 10005 (Ensaios efetuados de 
acordo com a 20a Ed. do Standard Methods). 

Descrição das Amostras: 01: Retalho de Couro Colorido - 02: Palmilha de Sapato 
                                         03: Raspa de Couro - 04: Couro Cru 

Amostras  
Parâmetros Analisados 

01 02 03 04 

Limite máximo 
no 

solubilizado* 

pH inicial 4,6 6,6 3,6 4,5 - 
pH final 4,5 4,9 3,6 4,3 - 
Zinco                (mg/L Zn) 5,30 0,68 0,36 1,00 5,0 
Chumbo            (mg/L Pb) 0,06 < 0,02 < 0,02 0,14 0,05 
Cádmio             (mg/L Cd) < 0,0006 < 0,0006 0,03 0,06 0,005 
Ferro Total        (mg/L Fe) 4,50 1,95 <0,005 0,30 0,3 
Manganês        (mg/L Mn) 0,33 0,35 0,13 0,35 0,1 
Cobre                (mg/L Cu) 0,07 0,03 0,13 0,07 1,0 
Cromo Total     (mg/L Cr) 53,00 5,00 145,00 0,03 0,05 
Prata                 (mg/L Ag) 0,02 0,02 0,03 0,06 0,05 
Aluminio           (mg/L Al)   1,28 0,32 0,18 0,23 0,2 
Sódio                (mg/L Na) 950,0 100,0 850,0 65,0 200,0 
Fluoretos            (mg/L F-) 0,86 1,56 5,36 23,36 1,5 
Nitratos              (mg/L N) 192,00 39,30 16,40 195,00 10,0 
Cloretos            (mg/L Cl-) 530,0 190,0 1270,0 200,0 250,0 
Dureza Total (mg/L CaCO3) 590,0 790,0 910,0 10200,0 500,0 
Sulfatos        (mg/L SO4-2) 1100,0 900,0 900,0 5600,0 400,0 
Cianetos          (mg/L CN-) 0,018 0,003 0,080 0,018 0,1 
Fenóis      (mg/L C6H5OH) 0,287 0,094 0,048 1,348 0,001 

* NBR 10004/1987 
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Com base nos resultados apresentados nas Tabelas 11 e 12, pode-se aferir 

que os resíduos coletados retalhos de couro coloridos (amostra 1) e raspas de 

couro (amostra 3) são classificados como Resíduos Classe I – Perigosos, 

enquanto os resíduos palmilhas de sapatos (amostra 2) e couro cru (amostra 4) 

são classificados como Resíduos Classe II – Não inertes, pois não se enquadram 

na classe I (tabela 1) e nem como Classe III – Inertes (tabela 2). 

 

4.4  Métodos 

 
Através do monitoramento feito nos poços e a coleta de água com 

periodicidade de 3 meses, de acordo com a última edição do Standard Methods, 

que será analisado nos laboratórios da Universidade de São Paulo, campus de 

São Carlos, verificar-se-á a composição química da água retirada, e através da 

análise da mesma determinar como o chorume esta influenciando na qualidade da 

água subterrânea e poder-se-á através da elaboração de um relatório classifica-lo 

conforme a norma ABNT-NBR 10.004 (2004) e estudar a proposta que esta 

sendo colocada nesta pesquisa. 

Também será aproveitado e consultado um estudo que está sendo 

desenvolvido no município de Jaú, por pessoas envolvidas no pólo calçadista que 

estão caracterizando os resíduos sólidos da indústria do couro. 

Quanto à água coletada dentro dos poços de monitoramento, será 

confeccionada uma planilha comparativa dos dados obtidos com as análises em 

Laboratório, do material coletado em diversas épocas para compreensão da 

evolução dos seus componentes químicos. 

Na pesquisa de NASCIMENTO (2002) coletaram-se com leituras de 

parâmetros químicos e físico-químicos, amostras de solo, sedimentos, águas 

superficiais, pluviométricas e subterrâneas e de efluentes (chorume). O pH do 

solo é sem dúvida, um dos principais fatores reguladores da disponibilidade de 

íons metálicos no solo, segundo LAKE. A troca catiônica é um dos mecanismos 

responsáveis pela adsorção e complexação dos íons metálicos especialmente em 

argilominerais, segundo ALLOWAY e MCBRIDE. 
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A carga elétrica existente na superfície dos sólidos pode ser positiva ou 

negativa, sendo que a densidade da carga elétrica depende do pH, da solução.     

A carga negativa cresce e a carga positiva decresce com aumento do pH como 

resultado da crescente ionização de grupos ácidos e decréscimo na adição de 

prótons aos grupos básicos. 

Para valores de pH onde prevalece à troca catiônica, a capacidade de 

retenção de íons metálicos sofre influência direta dos argilominerais presentes.   

O tipo de metal envolvido e a forma química sob a qual ele se apresenta 

(especiação) também interferem na capacidade de retenção do solo.  

Na pesquisa de NASCIMENTO (2002) utilizou-se metodologia adaptada 

por HYPOLITO (2001)  que consiste de cinco diferentes fases de associação 

metais/solo: a) Íons solvatados: adição de água, agitação e centrifugação;           

b) Íons metálicos trocáveis: acetato de sódio (1M) em pH 8,2; c) Íons metálicos 

associados a carbonatos: acetato de sódio (1M) a pH 5,0; d) Íons metálicos 

associados a compostos de ferro e manganês: dionito (0,3M), citrato de sódio 

(0,175M) e ácido cítrico (0,025M). aquecer a 96ºC.; e) Íons associados à matéria 

orgânica: ácido nítrico (0,02M) e H2O2
-  aquecimento por 5 horas. Adição de 

NH4Oac (3,2M em 20% de HNO3 – V/V). 

Como se sabe, a maior ou menor chance de ocorrerem reações entre água 

e solo depende dos constituintes químicos do solo, da natureza das soluções e do 

tempo de residência. 

 

4.4.1  Coleta de amostras de água superficial e subterrânea 

 
Segundo pesquisa que esta sendo desenvolvida por LOPES (2004), cujo 

doutorado foi iniciado em 2.003, estarão sendo coletadas 2 (duas) amostras de 

água superficial e 4 (quatro) amostras de água subterrânea na área de influência 

do aterro controlado de Jaú para análise da qualidade hídrica. 

Durante as coletas, os parâmetros (1) potencial Hidrogeniônico (pH),     

(2) Temperatura da amostra, (3) Condutividade Elétrica, (4) Oxigênio Dissolvido 

(OD) e (5) Salinidade estão sendo medidos in situ. 
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Todas as amostras estão sendo coletadas, preservadas e armazenadas em 

frascos adequados e analisadas dentro do prazo, conforme APHA et al. (1998). 

 

4.4.2  Coleta de água superficial 

 
Serão coletadas 2 (duas) amostras de água superficial nos córregos 

próximos ao aterro controlado do município de Jaú, uma a montante e outra a 

jusante da área de influência deste aterro. 

Cada amostra de água superficial será armazenada em galões plásticos de 

5 litros e frascos plásticos de 300 mililitros para fixar o sulfeto com 1 mililitro de 

acetato de zinco 2N, conforme guia da CETESB (1987). 

As leituras dos parâmetros pH, Temperatura, Condutividade Elétrica, OD 

e Salinidade serão realizadas in situ com uso do Horiba U-10. 

Estão sendo perfurados 4 (quatro) poços de monitoramento, 1 (um) a 

montante e 3 (três) a jusante do aterro controlado de Jaú, conforme 

procedimentos recomendados pela NBR 13895 da ABNT (1997) e Norma 6410 

da CETESB  (1988), atualizada em novembro de 1999. 

Após a abertura de cada poço de monitoramento, o nível d’água 

subterrânea é obtido com o uso do Medidor elétrico de nível d´água. A realização 

desse procedimento é recomendada antes do início das coletas das amostras de 

água subterrânea. 

Conforme guia da CETESB (1987), quando as amostras de água não 

forem coletadas com o auxílio de bombas, a amostragem deverá ser realizada 

diretamente no poço. Porém, não é recomendado analisar a camada superficial da 

água, a fim de evitar a contaminação com o material da parede do poço.  

Assim, após a medida do nível d’água serão retirados 15 litros de água de 

cada poço antes da coleta da amostra final. Será usado um coletor de água 

(bailer) de PVC da Hidrosuprimentos, de 1 metro de comprimento, capacidade 

para 1 litro. As amostras serão coletadas e armazenadas em galões plásticos de 5 

litros e frascos plásticos de 300 mililitros para fixar o sulfeto com 1 mililitro de 

acetato de zinco 2N. 
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4.4.3  Análise das amostras de água 

 

A fim de avaliar a qualidade das amostras de água, alguns parâmetros 

estarão sendo avaliados, conforme o Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

recomendado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB (2003). Esses parâmetros são: Temperatura da 

amostra, pH, OD, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Coliforme Fecal, 

Fósforo Total, Sólidos Totais e Turbidez. Os parâmetros pH, Temperatura, 

Condutividade Elétrica, OD e Salinidade estão sendo obtidos in situ.  

As amostras de água também estarão sendo submetidas à análise de outras 

variáveis físico-químicas, as quais estarão sendo realizadas no Laboratório de 

Saneamento (SHS, EESC, USP), dentro do prazo recomendando por APHA et al. 

(1998). A relação dos parâmetros analisados, bem como a metodologia analítica 

correspondente são apresentadas no Quadro 1.  

 
Quadro 1 - Metodologia analítica dos parâmetros analisados 

Parâmetros Método* 
1 Turbidez (uT) Nefelométrico – 2130 B 
2 Cor aparente (uC) Espectrometria – 2120C 
3 Fósforo  total (µg/L) Ácido Ascórbico – 4500 PE 
4 Carbono Orgânico Total (mg/L) Combustão a alta temperatura – 5310 B 
5 Nitrogênio Amoniacal (mg/L) Titulometria – 4500  
6 Nitrogênio Nitrato (mg/L) Espectrometria – 4500  
7 Nitrogênio Nitrito (mg/L) Colorimetria – 4500  
8 Cloretos (mg/L) Espectrometria – 8113 
9 Sulfatos (mg/L) Espectrometria – 8051 

10 Sulfetos (mg/L) Espectrometria – 8131 
11 Fluoretos (mg/L) Espectrometria – 8029 
12 Sólidos totais (mg/L) Gravimetria – 2540 B 
13 Sólidos totais fixos (mg/L) Gravimetria – 2540 E 
14 Sólidos totais voláteis (mg/L) Gravimetria – 2540 E 
15 Sólidos totais dissolvidos (mg/L) Gravimetria 180oC – 2540 D 
16 DBO (mg/L) Incubação (20oC, 5 dias) – 5210 B 
17 DQO (mg/L) Colorimetria, refluxo fechado – 5220 D 
18 Coliformes totais e fecais (UFC/100mL) Membrana filtrante – 9221 E 

19 Metais em solução (zinco, chumbo, cádmio, níquel, ferro 
solúvel, manganês solúvel, cobre, cromo total) (mg/L) 

Espectrometria de absorção atômica – 3110

20 Cromo hexavalente (mg/L) Espectrometria – 8023 
21 Alumínio (mg/L) Espectrometria – 8012 

* Todos os métodos seguem as recomendações de APHA et al. (1998). 
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4.4.4  Armazenamento e conservação das amostras 

 

Após as coletas que deverão ser feitas nos poços de monitoramento 

localizado no lixão, mostrado na Foto 9, as amostras serão conservadas em 

isopor com gelo durante o transporte até os laboratórios, onde serão conservadas 

em geladeira a 4oC, aproximadamente. 

Serão armazenados 3 litros de cada amostra no Laboratório de 

Ecotoxicologia e Ecofisiologia de Organismos Aquáticos do CRHEA-SHS-

EESC-USP para análise dos parâmetros de toxicidade aguda e crônica. 

Os 2 litros restantes de cada amostra serão armazenados no Laboratório de 

Hidráulica e Saneamento da EESC-USP para análise dos parâmetros físico-

químicos. 

 

 
Foto 9 - Área do lixão de nova disposição. 2004. 

 

Conforme a RESOLUÇÃO CONAMA 357, podemos classificar as águas 

visando os seus níveis de qualidade, avaliados por parâmetros e indicadores 

específicos, sendo que os custos do controle de poluição podem ser melhor 
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adequados. Os níveis de qualidade devem estar enquadrados para atender as 

necessidades da comunidade, e a conseqüente deterioração da qualidade da água 

não deve afetar a saúde e o bem estar humano, bem como o equilíbrio aquático, 

por isso a estipulação de parâmetros. 

 

4.4.5 Procedimentos para coleta de chorume 

 

As amostras, segundo pesquisa de MERBACH JUNIOR (1989), devem 

ser coletadas diretamente nos poços de visita do aterro, utilizando-se recipientes 

de polipropileno, efetuando-se três descargas iniciais do residual da tubulação e a 

coleta dar-se-á na 4a descarga. Toma-se a temperatura do chorume e do ambiente. 

O líquido coletado deve ser dividido em diversos recipientes para as análises 

como pH, alcalinidade, condutividade, DBO, DQO, Potencial Redox, etc., e 

depois preservados. 

PRESERVAÇÃO: as amostras devem ser preservadas em 5ml de HCl 

concentrado até pH menor ou igual a 2 e colocadas sob refrigeração com 

temperatura de aproximadamente 4ºC. 

ANÁLISE: retiradas do refrigerador as amostras devem ser digeridas com 

5 ml de HNO3 concentrado até a completa dissolução do material sólido.            

O volume a ser utilizado deve situar-se entre 5 a 10 ml por amostra. A partir 

deste ponto utiliza-se de um espectrofotômetro de absorção atômica, seguindo 

metodologia de análise segundo o manual de instruções do aparelho. 


