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Resumo 
O crescimento das cidades no século XX teve como lógica a concentração demográfica, 
urbana e industrial, especialmente nos estados da faixa costeira do Brasil, como no 
interior mais próximo, o que colocou este domínio na condição de uso mais intenso e mais 
transformado em suas paisagens naturais. Assim as cidades cresceram sem preocupação 
com a preservação dos recursos naturais ou com um desenvolvimento equilibrado e 
harmonioso com o meio ambiente. O presente trabalho que segue é produto do projeto de 
pesquisa relativo ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, de Geografia da FACLEPP, 
em andamento, sobre a cidade de Junqueirópolis. Este trabalho tem como meta identificar 
e analisar a expansão da área urbana e suas implicações sobre os recursos naturais, 
ocupações irregulares, danos e impactos ambientais.    
Palavras - chave: Junqueirópolis, expansão urbana, impactos ambientais. 
 

 

Introdução e justificativa 

Junqueirópolis possui na sua área urbana a nascente de treze cursos d'água. 

Devido a isto, existe uma grande necessidade de planejamento urbanístico e ambiental 

que leve em consideração os aspectos físicos de suas micro bacias, fornecendo assim 

um diagnóstico das condições e da qualidade ambiental da cidade. Neste sentido, por sua 

posição localizada no divisor de águas dos rios Aguapeí e Peixe, estão sendo realizados 

levantamentos das características físicas das diferentes micro bacias que compõe os 

tributários destes dois grandes rios do oeste paulista, que se aproximam sob a cidade de 

Junquerópolis. Sendo assim, utilizando técnicas de geoprocessamento pretende-se 

montar um banco de dados ambiental no qual será possível a elaboração de mapas da 

expansão da malha urbana e suas conseqüências sobre as áreas de nascentes e dos 

corpos d´águas assim, como de uso da terra e das  Áreas de Preservação Permanente 

(APP). Através das análises dos dados coletados em diferentes órgãos, instituições e 

visitas a campo serão observadas se as leis ambientais e leis de parcelamento do solo 

estão sendo respeitadas, através do uso do solo atual sobre as áreas públicas e sobre o 

interior das áreas de preservação permanente – APP. Como exemplo pode-se citar as 

ocupações irregulares no interior das áreas públicas e nas APP´s, a ausência de mata 
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ciliar, o uso e ocupação inadequados do solo, além da destinação incorreta de resíduos e 

efluentes. 

 

Objetivos 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo principal realizar um 

diagnóstico das micro bacias que drenam a cidade de Junqueirópolis, visando 

proporcionar um maior conhecimento de suas características físicas e de sua dinâmica, 

seus impactos e danos ao meio ambiente, contribuindo, desta forma, a orientar o 

processo de gestão e recuperação ambiental da cidade de Junquerópolis. 

 

Metodologia 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) se tornou uma ferramenta 

indispensável na elaboração de projetos relacionados à área de meio ambiente. As vastas 

áreas normalmente estudadas, bem como o grande número de variáveis, fazem do SIG o 

principal recurso para o manuseio das grandes bases de dados envolvidas nelas 

(PETERSEN et al., 1995).  

Segundo Câmara et al. (2001) um SIG é constituído por 

[...] um conjunto de ferramentas especializadas em adquirir, armazenar, 
recuperar, transformar e emitir informações espaciais. Pode-se 
considerar como informação geográfica o conjunto de dados cujo 
significado contém associações ou relações de natureza espacial, que 
podem ser apresentados em forma gráfica (pontos, linhas e, 
áreas/polígonos), numérica e alfanumérica.  

 

Assim, um Sistema de Informação Geográfica utiliza uma base de dados 

computadorizada que contêm informações sobre a qual atuam uma série de operadores 

espaciais. Desta forma o SIG se apresenta como um instrumento eficiente para todas as 

áreas, possibilitando integrar, em uma única base de dados, informações que 

representam vários aspectos do estudo de uma determinada área ou região. Para 

fornecer tais informações do mundo real aos bancos de dados do SIG, o sensoriamento 

remoto se apresenta como uma ferramenta de grande importância de aquisição de 

imagens. Esta ciência é definida por Moreira (2005), como a capacidade de detectar e 

registrar, sob a forma de imagens ou não, o fluxo de energia radiante refletido ou emitido 

por objetos distantes, a fim de obter informações sobre objetos ou fenômenos sem que 

haja contato direto entre eles. 

Diversas áreas do conhecimento se utilizam do SIG de forma cada vez mais 

crescente, como um sistema de apoio à decisão, seja no planejamento ambiental ou no 
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gerenciamento de recursos hídricos, dentre outras. Como exemplo, em alguns estudos, 

Simões (2001) pôde concluir que o SIG favorece a percepção holística do meio ambiente, 

principalmente quando aplicado a bacias hidrográficas, pois a identificação de áreas 

degradadas bem como qual a estratégia de gestão são algumas das vantagens do uso 

desta ferramenta.  

O planejamento ambiental, quando desenvolvido dentro de uma microbacia 

hidrográfica que sofre fortes interferências antrópicas sobre seus recursos hídricos 

(JENKINS et al., 1994), constitui-se numa forma integrada de implementação de práticas 

conservacionistas. Assim, com o uso de técnicas de Geoprocessamento, em que se 

incluem o sensoriamento remoto e o SIG, existe a possibilidade de integração e análise, 

com maior rapidez e precisão, de diferentes componentes de um sistema ambiental, no 

qual permite, por exemplo, a elaboração de zoneamentos e de propostas de manejos 

específicos, com base no cruzamento de diferentes planos de informações espaciais. 

Nesta mesma linha de estudo sobre a aplicação de SIG em microbacia hidrográfica, 

Assad et al. (1998) puderam concluir que para pequenas áreas as principais vantagens 

decorrentes da utilização do SIG são a elevada precisão do produto final e a economia de 

tempo em relação aos métodos tradicionais de análise. Dentro desta perspectiva, o 

planejamento de uma microbacia hidrográfica, no qual inclui todo levantamento de suas 

características físicas, se torna viável devido ao alto potencial de análise de forma simples 

e eficiente, permitindo uma economia de custos e tempo através da utilização dessas 

tecnologias. Desta forma, nesta pesquisa estão sendo utilizados o software SPRING 5.0.6 

e imagens do Satélite QuickBird, capturadas no site do Google Earth - Pro e imagens 

LANDSAT- 5, fornecidas pelo INPE, de diferentes datas para compor a análise temporal 

da expansão urbana da cidade de Junqueirópolis. Ainda foram utilizadas as cartas 

topográficas do IBGE, Folhas: Junqueirópolis; e Salgado Filho, georeferenciadas para 

compor a sítio urbano a partir do qual se inicia, neste trabalho, a análise da malha urbana, 

a partir do ano de 1965 (ano das fotos que deram origem a folha do IBGE). Assim, com as 

folhas topografias mencionadas foi digitada a malha urbana e a rede de drenagem 

existente na carta IBGE publicada em 1974. Posteriormente, com a Imagem de Satélite 

Landsat - 5, de 19 de maio de 2011, foi possível delimitar a área urbanizada no ano de 

2011 e verificar as ocupações sobre os canais dos córregos existentes nas cartas do 

IBGE. Uma vez levantada as possíveis intervenções da área urbanizada, sobre os corpos 

d´águas, passou-se a verificar as informações em trabalho de campo realizado, no mês 

de julho de 2011, onde foi comprovada inúmeras intervenções, danos ambientais e 

práticas urbanísticas sem planejamento e em desacordo com a legislação vigente.   
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Resultados 

Verificou-se no cruzamento das cartas do IBGE, com a imagem de satélite 

Landsat- 5 de maio de 2011, que a malha urbana da cidade de Junquerópolis, que no ano 

de 1965 era de 53,0 hectares, passou a ocupar uma área de 467,0 hectares, ou seja, uma 

expansão 881%. A expansão urbana no período da análise incorporou seis cursos 

d´água, construindo a cidade sobre as áreas dos canais dos córregos (figura 1), ferindo 

assim o estabelecido tanto no Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 4.771/65) quanto 

na Lei de Parcelamento de Solos Urbanos (Lei Federal nº 6.766/79), como edificações de 

residências, barracões de empresas, escolas e canchas esportivas a menos de 30 m 

(trinta metros) da margem do corpo d’água. Com a imagens de Satélite QuickBird, 

capturadas no site do Google Earth - Pro, foi possível identificar, nas áreas de fundo de 

vales do córrego Ponte Seca, no ribeirão Caiguanges, expressivas feições erosivas, 

decorrentes da falta de planejamento do espaço urbano, com encaminhamento das águas 

pluviais de maneira inadequada. 

 

Figura 1. Expansão urbana da cidade de Junqueirópolis do período de 1965 a 2011. 

 

Nas áreas fundos de vale que margeiam todos os corpos d´águas, da área urbana 

e atualmente ocupadas, a vegetação natural das micro-bacias foram suprimidas. O índice 

de vegetação da área urbana proposto pela ONU, ou OMS, ou a FAO, que consideram 

para áreas verdes, no interior das cidades, um índice ideal de 12m² por habitante, é 

baixíssimo no interior da área urbana da cidade de Junqueirópolis.  Isto pode até ser 

considerado um contra-senso, para um Município com o título de Cidade Verde, 
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outorgado pela Secretaria do Meio Ambiente - SP, em octogésimo segundo lugar em um 

ranking de 644, municípios no ano de 2010. Para verificação das informações levantadas 

nas imagens de satélites, foi efetuado o trabalho de campo, onde foram constatadas 

inúmeros impactos, sobre os ecossistemas locais (solo, recursos hídricos e vegetação), 

demonstrando não existir planejamento no crescimento da cidade. Nas cabeceiras do 

córrego Ponte Seca, que inicia próximo ao centro de Junqueirópolis, a falta de 

planejamento da rede de águas pluviais, construída após a instalação do bairro, exigiu a 

condução das águas da chuva em meio as residências do bairro. No córrego Ponte Seca, 

a jusante, o trecho canalizado fechado apresenta uma série de intervenção sobre a área 

de preservação permanente, com claro prejuízo da qualidade ambiental a cidade. Após o 

trecho canalizado a concentração das águas do córrego, nos períodos de chuva, causa a 

instabilidade das margens do canal, colocando em risco as residências do Jardim 

Junqueirópolis. O córrego Caigangues (Vila Beatriz), parcialmente ocupado com a 

urbanização, também apresenta os mesmos problemas existentes no Ponte Seca, com 

canalização de seu alto curso onde ocorreu grave processo erosivo em face da condução 

inadequada das águas pluviais e das intervenções ocorridas. Na porção nordeste da 

cidade além da supressão de parte do córrego Taquaruçu, na porção do canal ainda não 

retificado, foi observado a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente, 

assim como construções de residências sobre a área especialmente protegida pelo 

Código Florestal. Os mesmos impactos ambientais devem ocorrer na área no novo 

Conjunto Habitacional Pioneiro, onde as águas pluviais são conduzidas em direção as 

nascentes do córrego Colibri, de forma inadequada e deverão provocar processos 

erosivos. No bairro Carmesim, verificou-se esgoto a céu aberto e em todos os córregos 

que nascem no interior da cidade, é visível o comprometimento da qualidade dos corpos 

d´ águas, com forte odor e cor negra. 

 

Discussão 

O poder público municipal de Junquerópolis, tem intervindo nos canais dos corpos 

d´água da área urbana, sem planejamento e respeito a legislação ambiental, sendo este 

um grande desafio por ser extremamente complexo, dispendioso, e a expectativa e a 

experiência com sucesso em longo prazo, são ainda questionáveis. Os ambientes 

urbanos impõem dificuldades específicas para controlar as respostas dos canais e a 

contribuição do espaço urbano. Por outro lado, há, em muitos casos, ausência de dados, 

exigindo a difícil tarefa de coletar e monitorar as conseqüências da intervenção. A 

complexidade de se entender a influencia dos processos de ocupação da bacia de 
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drenagem sobre o canal retificado. Em função destas observações, uma série de medidas 

visa compatibilizar a necessidade de construção da obra com a manutenção de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, um correto planejamento urbanístico e paisagístico. 

No aspecto paisagístico, vale lembrar que a memória da população, com relação à 

natureza deve ser preservada para que o referencial contribua na preservação ambiental 

dos ecossistemas naturais e urbanos.  Assim, a preservação dos canais dos corpos de 

água e suas respectivas áreas verdes e permeáveis em fundo de vales são os pulmões 

de drenagem das águas pluviais além de ser os pulmões climáticos das cidades. A 

alteração do referencial do rio existente em determinado local com a canalização fechada, 

além de alterar os atributos apontados acima, fere a constituição do arcabouço 

permanente da cidade, os quais, com suas características diferenciadas, permitem 

alcançar progressivamente maior aderência do tecido urbano ao sítio natural, melhor 

coesão e fluidez entre suas partes, bem como maior equilíbrio entre as áreas construídas, 

os espaços abertos e a memória da população. A manutenção dos referenciais mínimos 

da paisagem (rios/riachos/córregos e bosques ciliares) contribui para noção de espaço e 

de lugar. A definição do lugar vai evidenciar os padrões sociais, o condicionamento 

cultural, os prazeres da vida, associando-o a valores morais e humanos, tornando-o um 

organismo vivo (SANTOS, 1999). Dessa forma, a busca da harmonia com o meio 

ambiente natural não pode ser vista como um embelezamento superficial, como um luxo, 

mas como uma força essencial que permeia o lugar (SPIRN, 1995). A cidade, atendendo 

eficientemente estas questões, irá valorizar a manutenção da saúde, da segurança e do 

bem-estar de cada cidadão, possibilitando a aquisição e transformação de extensos 

sistemas de parques e áreas naturais “selvagens urbanas”, o que irá contribuir para a 

identidade distinta da cidade, pelo caráter desses lugares.  

 

Conclusões 

O presente trabalho proporcionou, com a aliança de geotecnologias, a compilação 

de uma série de informações sobre a área de estudo, permitindo a elaboração de material 

cartográfico, abrangendo as características físicas e ambientais das micro-bacias. A 

análise geográfica dos dados físicos forneceram um quadro da situação atual e do 

processo de ocupação da área em questão. Entre os objetivos essenciais dos marcos 

legais, como leis ambientais e leis de parcelamento do solo que não estão sendo 

atingidos pode-se citar, por exemplo, o uso racional e equânime do solo (infringidos 

quando se encontram diversas ocupações irregulares no interior da APP´s), e, a 

preservação dos recursos naturais, em especial o solo e a água que estão sendo 
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degradados por lixiviação e manejo inadequado da flora nas áreas de APPs. Todos estes 

aspectos foram constatados durante as visitas de campo, demonstrando um variado 

quadro de problemas ambientais, observados e detectados sem muita dificuldade. Os 

principais problemas ambientais encontrados na área de estudo são a contaminação dos 

cursos d´água, destinação inadequada de lixo doméstico, entulhos de restos de materiais 

de construção e lodo de esgoto, já periferia da cidade (área do aterro em vala). Além 

disso, observou-se também, que os corpos da água que drenam da área urbana, 

apresentam nível de contaminação visível. Na área de estudo há galerias pluviais que são 

utilizadas para conduzir as águas da chuva até os córregos, mas mesmo assim verifica-se 

a ocorrência de erosões no solo que são de origem concentrada, ou seja, ocasionadas 

tanto pela intensidade da chuva quanto pela correnteza do córrego, ativados pela ação 

humana. 

Não foram realizadas análises físico-químicas e bacteriológicas das águas dos 

córregos. No entanto, através de vistoria à campo foi possível verificar que, visualmente, a 

qualidade do curso d’água encontra-se bastante alterada, com cor e odor característicos 

de despejo de esgoto doméstico, além de resíduos sólidos espalhados nas margens e no 

leito do córrego. Observa-se que a deterioração destas águas se deve, não somente a 

descarga de efluentes, mas também do uso e ocupação inadequados do solo. Essa é 

uma das dificuldades que se tem enfrentado tanto do ponto de vista das políticas 

ambientais como da política urbana como um todo. A floresta que amparava a área das 

micro-bacias dos córregos foi gradativamente substituída pela ocupação agrícola, 

removendo por completo as matas que envolviam as encostas, nascentes e os córregos. 

Portanto, não resta nenhum fragmento de vegetação natural, pois a expansão urbana 

desenfreada, iniciada a partir do loteamento da área, retirou os últimos remanescentes de 

vegetação natural. A inexistência de um processo de planejamento na ocupação das 

micro-bacias teve como consequência a geração de um quadro deficiente do ponto de 

vista ambiental e social. Ocupações urbanas em áreas impróprias, retirada das matas 

ciliares, exploração excessiva do solo e tantos outros processos desenvolvidos sem um 

acompanhamento e sem uma preocupação com as consequências futuras, se mostraram 

inadequados e atualmente transformaram muitas áreas destas micro-bacias em um 

ambiente que oferece péssimas condições ambientais para a população local. Este 

trabalho vem ressaltar a importância de um planejamento para o uso e ocupação do solo, 

não só desta micro-bacia, mas também de todo o espaço que a sociedade queira habitar 

com qualidade. Um projeto de planejamento somente pode ser implantado e bem 

sucedido caso haja, como ponto principal, o conhecimento das características da área 
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aonde o mesmo irá se desenvolver. Este é o eixo norteador para a realização desta 

pesquisa, que pretende continuar caracterizando a qualidade ambiental da cidade de 

Junqueróplois, para que pautados nestes dados, possa fornecer subsídios para se 

planejar os usos e as ocupações do solo e da água, além de contribuir para um trabalho 

de Educação Ambiental partindo para a conscientização da comunidade local visando 

proporcionar uma melhor qualidade de vida para a mesma. 
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Resumo 
O presente artigo trata de um diagnóstico da situação de disposição de resíduos sólidos 
em um antigo lixão desativado no município de Taciba - SP. Os resíduos sólidos 
domésticos no local foram dispostos durante trinta anos e no ano de 1996, houve a sua 
desativação, sem que os líquidos contaminantes cessassem de contribuir com a 
contaminação das águas superficiais. Este fato foi verificado através de novas análises 
químicas de amostras de água, coletadas do ano de 2010, onde constatou-se persistirem 
altos níveis de contaminação provocada pela  disposição dos resíduos sólidos em um dos 
afluentes da margem direita do córrego Amargoso. Assim, com o diagnóstico da situação 
da disposição dos resíduos sólidos na bacia em questão, pretende-se neste trabalho, 
apontar as condições em que os resíduos foram descartados no meio físico, de forma que 
ainda, produzam contaminantes nas águas do córrego Amargoso.  
Palavras - chave: Resíduos sólidos; contaminação de recursos hídricos; e Taciba. 
 

 

Introdução e justificativa: 

 As bacias hidrográficas são de grande importância em estudos ambientais e 

consideradas como unidade de pesquisa de diversos assuntos, isto se deve a relevância 

de sua dinâmica e a interação dos elementos químicos, físicos e biológicos existentes, 

que interferem diretamente na sociedade. 

Entre as cidades e as bacias hidrográficas existe um abrangente conjunto de inter-

relações que influenciam, direta ou indiretamente, as condições ambientais e de vida em 

áreas urbanas. O homem interfere no meio ambiente, criando novas situações ao 

construir e reordenar o espaço físico de acordo com seus interesses, fazendo, muitas 

vezes, com que haja uma utilização incorreta ou inadequada dos recursos naturais. Neste 

contexto, a adoção das bacias hidrográficas como unidade geográfica para o 

planejamento ambiental é muito importante para disciplinar e planejar os usos e 

ocupações do solo e da água. 

O município de Taciba tem uma área de 607,3 km2, localiza-se no oeste do estado 

de São Paulo e integra a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Pontal do 

Paranapanema - UGRHI - 22, mais precisamente sobre as vertentes dos tributários do rio 

Paranapanema. Segundo dados do censo IBGE, do ano de 2010, a população total do 

município é de 5.714 habitantes e a população urbana é de 4.852 habitantes, o que 
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segundo a CETESB, em 2010, era gerado no município 1,9 toneladas dia de resíduos 

sólidos urbanos. Localizado, sobre o Planalto Ocidental Paulista, o relevo é caracterizado 

por colinas amplas e médias com declividade das encostas normalmente superior a 15%. 

As altitudes do município variam de 504 m, ao norte, 354 ao sul. Geologicamente, no 

município, ocorrem os Grupos São Bento e Bauru, representados pelos basaltos da 

Formação Serra Geral e os arenitos da Formação Adamantina, respectivamente. O clima 

local é caracterizado por uma estação seca - inverno e outra chuvosa - verão, com 

precipitação média de 1.278 mm e temperatura média 23,1 ºC, com clima, segundo 

Koeppen - Aw e controlado pelas massas de ar Tropicais e Polares, unidade BIVmα, 

definida por BOIN, 2000. Os solos do município de Taciba são derivados das rochas 

areníticas do Grupo Bauru, em quase toda a sua extensão, e de rochas básicas do Grupo 

São Bento (Formação Serra Geral) na porção sul do município. Levando em conta as 

propriedades físicoquímicas, estas rochas deram origem a cinco grupos de solo que 

correspondem ao podzolizado (argissolos) Lins e Marília, à terra roxa estruturada, à terra 

roxa legítima, ao latossolo vermelho escuro e aos solos hidromórficos (C.N.E.P.A, 1960).   

A bacia do córrego Amargoso, afluente do córrego Formiga, localiza-se ao norte do 

município e suas águas ao adentrarem o córrego Formiga, passam pela cidade de Taciba 

(Figura 1).  

A área total da bacia é de 595 ha, sendo que o canal principal, que nasce junto a 

Rodovia SP‐483, percorre 3.365 metros até o "piscinão" e 4.102 metros até sua foz junto 

ao córrego Formiga. Com relação ao principal ponto de contaminação o trajeto percorrido 

pela água é de 2.578 metros até o "piscinão" ou balneário da cidade de Taciba. Pela 

hierarquização proposta por Strahler (1994), a bacia do Amargoso é uma bacia de quinta 

ordem, e tem em seu interior uma grande quantidade de lençóis suspensos, onde parte se 

localiza em fundos de vale e parte em meia encosta, é comum a presença de bancos 

Arenosos (psamitos) intercalados com bancos Silto/Argiloso (lamitos) que retarda o fluxo 

de água vertical, ocasionando assim os lençóis suspensos. Essas características são 

comuns a Formação Adamantina, e estão presentes na bacia do córrego Amargoso. 

A avaliação ambiental da interferência de lixões e aterros sanitários no meio físico, assim 

como todas as avaliações ambientais acerca de qualquer forma de ocupação do solo, 

necessita inicialmente da identificação dos atributos a serem avaliados. 
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Balneário 

TACIBA 

Antigo Lixão 

APP´s 
Áreas úmidas 

Figura 1 - Bacia do córrego Amargoso, com a cobertura vegetal nativa e sua posição em relação à 

cidade de Taciba. 

 

Essa identificação busca elencar os elementos do meio físico que mais irão 

interagir com os elementos do empreendimento, no caso, o antigo lixão de Taciba. Um 

lixão é uma área de disposição final de resíduos sólidos sem nenhuma preparação 

anterior do solo. Não tem nenhum sistema de tratamento de efluentes líquidos - o 

chorume. Este penetra pela terra levando substancias contaminantes para o solo e para o 

lençol freático. Já o aterro controlado é uma fase intermediária entre o lixão e o aterro 

sanitário. Mas a disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos é o aterro sanitário 

que antes de iniciar a disposição do lixo teve o terreno preparado previamente com o 

nivelamento de terra e com o selamento da base com argila e mantas de Geomembrana 

PEAD, esta extremamente resistente. O chorume, principal contaminante dos resíduos 

domiciliares e urbanos, provém da água e da decomposição da matéria orgânica presente 

nos resíduos (cerca de 60% em peso). É um líquido escuro, normalmente ácido e de alta 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) podendo atingir mais de 60.000 mg/l. A alta DBO 

do chorume por si só lhe confere alto poder agressivo ao meio ambiente, porém, devido à 

acidez, o chorume ainda carreia os metais presentes na massa de lixo, o que aumenta o 

seu poder poluidor (Tressoldi, M. & Consoni, A.J., 1998). 
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Os terrenos com lençol freático aflorante ou muito próximo da superfície são 

impróprios para a construção desses aterros. Os terrenos rochosos também não são 

indicados devido às dificuldades de escavação ou pela percolação direta dos líquidos 

contaminados sobre o maciço rochoso.  

O planejamento de um aterro sanitário envolve estudos preliminares e de 

implantação física, antes mesmo da elaboração do projeto executivo do próprio aterro.  

São considerados os seguintes aspectos: conhecimento do impacto causado no meio 

ambiente; levantamento de informações básicas sobre o lixo; seleção e caracterização do 

local são de extrema importância e deve levar em consideração características 

topográficas, hídricas, geológicas, direção dos ventos predominantes, entre outras; e 

concepção e justificativa do projeto. 

 É de extrema importância salientar que dentro do sistema do aterro não deve 

haver presença de água, porque o ciclo hidrológico acarretará na formação de chorume e 

conseqüentemente a contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

De acordo com a Norma Técnica NBR 8419/92, da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), o aterro deve ser instalado a pelo menos 200 metros de cursos 

d’água, respeitar a distância de 1,5 metros entre a superfície de destinação e a camada 

de lençol freático e estar em área livre de inundação.  

De acordo com Oliveira, 2000, análises bacteriológicas apresentadas no ano de 

2000 mostram que os índices de Coliformes Totais e em alguns pontos da bacia do 

Amargoso, chegaram a 242.000,0 NMP/100 mL e a Escherichia Coli chegou a 68.670,0 

MNP/ 100 mL. Em 2010 foram realizadas novas análises aonde os índices de Coliformes 

Totais em alguns pontos chegaram a 72.700,0 MNP/ 100 mL e a Escherichia Coli 1.203,3 

MNP/ 100 mL, o que deixa claro que os resultados em 2010 foram menores, porém 

suficientes para mostrar que o antigo lixão ainda encontra-se em atividade. Desta forma, o 

diagnostico das condições a que  se deu a disposição dos resíduos sólidos do antigo lixão 

de Taciba, é de imprescindível importância para se entender as causas do longo tempo 

de geração de contaminantes na bacia do córrego do Amargoso. 

 

Objetivos 

Levantar as condições de adequação da antiga disposição dos resíduos sólidos 

domésticos no município de Taciba, suas implicações na contaminação dos recursos 

hídricos e a qualidade ambiental da bacia do córrego do Amargoso. 
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Metodologia 

 Utilizando de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, através do 

Programa Spring 5.0.6, sobre imagem de satélite Google Earth - Pro, de detalhe, mapeou-

se a bacia do córrego Amargoso, levantando as áreas de: delimitação da bacia; rede de 

drenagem; áreas úmidas (nascentes); vegetação; erosão; assoreamento; antigo lixão; 

vias de circulação; limite de propriedades rurais; e malha urbana de Taciba. De posse das 

informações obtidas com as geotecnologias, chegou-se a possibilidade da área de 

disposição dos antigos resíduos localizar-se sobre áreas de nascente, o que motivou a 

elaboração de trabalhos de campo para levantar estas informações assim como outras 

que demonstrassem a qualidade ambiental da bacia de estudo.    

 

Resultados 

O presente trabalho proporcionou, com a aliança de geotecnologias, a compilação 

de uma série de informações sobre a área de estudo, permitindo a elaboração de material 

cartográfico, abrangendo as características ambientais da microbacia. No interior da bacia 

foi mapeado: um total de 66,17ha de áreas úmidas; um total de 139,13ha de áreas de 

preservação permanente; um total de 40,79ha de vegetação arbórea (nativa e exótica) e 

quando afastados 200 metros dos corpos d’água, como determina a NBR 8419/92, tem-se 

uma área de restrição de 383,68ha (64,48%) no interior da bacia do córrego do 

Amargoso. 

As análises ambientais dos dados físicos forneceram um quadro da situação atual 

e do processo de ocupação da área em questão. Entre os objetivos essenciais dos 

marcos legais, como leis ambientais que não estão sendo atingidos pode-se citar, por 

exemplo, o uso racional e equânime do solo (infringidos quando se encontram diversas 

ocupações irregulares no interior da APP), e, a preservação dos recursos naturais, em 

especial o solo e a água que estão sendo degradados por lixiviação da decomposição dos 

materiais do antigo lixão e manejo inadequado da flora nas áreas de APPs. Todos estes 

aspectos foram constatados durante as visitas de campo, demonstrando um variado 

quadro de problemas ambientais, observados e detectados sem muita dificuldade.  

Os principais problemas ambientais encontrados na área de estudo foram a 

destinação inadequada de lixo doméstico e a ocupação por atividades diversas, em 

especial a atividade de pecuária sobre as áreas de preservação permanente. Além disso, 

observou-se também, que o fluxo da água do córrego é lento, apresentando pontos de 

assoreamento resultantes dos poucos remanescentes de mata ciliar existentes nas suas 

margens e de erosões nas cabaceiras da bacia. 
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As análises físico-químicas e bacteriológicas efetuadas no ano de 2010 

comprovam a continuidade da contaminação proporcionada pelo antigo lixão encerrado 

no ano de 1996. Uma simples verificação in loco, na área do antigo lixão, foi suficiente 

para verificar que o lixo foi depositado diretamente sobre áreas de nascentes, o que é 

totalmente inadequado. Observa-se que a deterioração destas águas se deve, não 

somente ao contato direto dos resíduos sólidos sobre o corpo d’água, mas também do 

uso e ocupação inadequados do solo.  

A floresta que amparava a área da microbacia do córrego Roseira foi substituída 

pela ocupação agrícola, removendo por completo as matas que envolviam as encostas, 

nascentes e o córrego, restando somente alguns fragmentos de vegetação natural.  

A inexistência de um processo de planejamento na disposição dos resíduos 

domésticos teve como conseqüência a geração de um quadro deficiente do ponto de vista 

ambiental e social.  

Este trabalho vem ressaltar a importância de um planejamento para o uso e 

ocupação do solo, não só desta microbacia, mas também de todo o espaço que a 

sociedade queira habitar com qualidade. Um projeto de planejamento somente pode ser 

implantado e bem sucedido caso haja, como ponto principal, o conhecimento das 

características da área aonde o mesmo irá se desenvolver. Este foi o eixo norteador para 

a realização desta pesquisa, que caracterizou a microbacia do córrego do Amargoso, para 

que pautados nestes dados, possa fornecer subsídios para se planejar os usos e as 

ocupações do solo e da água.  

 

Discussão 

Atualmente o Brasil dispõe de diversas técnicas de tratamento, descarte e 

reciclagem de resíduos sólidos. Mas essa grande quantidade de técnicas exige disciplina 

na execução, caso contrário, poderá acarretar vários problemas uma vez que os resíduos 

sólidos domiciliares, urbanos e eventualmente hospitalares são descartados sem nenhum 

planejamento ambiental. 

Para que as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR nº. 8419/92, já 

citadas anteriormente, surtam efeitos positivos e compromisso dentre os municípios, o 

Congresso Nacional decreta na Política Nacional de Resíduos Sólidos a Lei nº 12.305, 

de 2 de Agosto de 2010, Artigo 3º, inciso VIII, que impõe a disposição final 

ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
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Os resultados dessa cobrança do Congresso Nacional ocasionaram aspectos 

positivos nos últimos anos. Segundo o censo do IBGE, no ano de 2008, Os vazadouros a 

céu aberto, conhecidos como “lixões”, ainda são o destino final dos resíduos sólidos em 

50,8% dos municípios brasileiros, mas esse quadro teve uma mudança significativa nos 

últimos 20 anos: em 1989, eles representavam o destino final de resíduos sólidos em 

88,2% dos municípios. As regiões Nordeste (89,3%) e Norte (85,5%) registraram as 

maiores proporções de municípios que destinavam seus resíduos aos lixões, enquanto as 

regiões Sul (15,8%) e Sudeste (18,7%) apresentaram os menores percentuais. 

Paralelamente, houve uma expansão no destino dos resíduos para os aterros sanitários, 

solução mais adequada, que passou de 17,3% dos municípios, em 2000, para 27,7%, em 

2008. 

A importância do conjunto de normas operacionais e critérios técnicos para aterros 

sanitários estão intimamente relacionadas com a qualidade da saúde pública e 

principalmente ao meio ambiente. Esse conjunto responde por evitar vários impactos 

negativos bem como: perda de solo, baixa produtividade biológica, contaminação de 

mananciais, poluição do solo, Poluição do ar, dentre outros, como os que ocorreram e 

ainda ocorrem na bacia do Amargoso. 

Conclusões 

Os aterros sanitários são fontes potenciais e os lixões fontes reais de poluição do 

meio ambiente. A maior preocupação dos lixões e aterros é a produção do chorume e dos 

gases. Esses efluentes normalmente acabam causando a contaminação da água, do solo, 

subsolo, e da atmosfera, afetando as formas de vida que fazem uso destes elementos do 

meio ambiente. Por outro lado, a disposição dos resíduos na forma de aterros sanitários é 

uma das maneiras, dentre as praticadas pelo homem, que menos agride o meio ambiente. 

Os resíduos são confinados em espaços definidos e individualizados e não permanecem 

em contato com o ar e com a água. São protegidos por “liners”, camadas de material 

impermeabilizante. 

A forma de se minimizar os impactos causados pelos aterros sanitários é o seu 

criterioso estudo e planejamento, ou seja, os locais destinados à sua instalação devem 

ser mais bem estudados e, os dados obtidos nestes estudos, devem ser devidamente 

relacionados a fim de optar pelas melhores áreas e os menores impactos. 

O princípio fundamental de contenção dos contaminantes em um lixão ou aterro 

sanitário é o de não permitir o contato de água com os resíduos sólidos ou com efluentes 

gerados por estes resíduos. A água, além de contribuir para a formação do chorume, 

também serve como agente de transporte deste contaminante. O chorume em contato 
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com a água pode migrar principalmente pelos processos de advecção e dispersão. O 

antigo lixão da cidade de Taciba foi instalado em uma voçoroca sobre o lençol freático, 

representadas pelas áreas de nascentes de um tributário do córrego do Amargoso e 

também sobre área de lençol suspenso que dá origem ao referido afluente. A partir dos 

atributos analisados pode-se verificar que a área apresenta todos os aspectos 

desfavoráveis com relação à instalação do lixão. Entre os atributos desfavoráveis, 

destacam-se as baixas profundidades do nível de água. Os cursos d’água e os lençóis 

suspensos que cortam á superfície da bacia também atuaram negativamente, pois 

restringiram as opções dos locais de instalação do lixão. 

Face o exposto, pode-se observar que os atributos desfavoráveis à instalação do 

aterro sanitário são mais importantes e, de maior peso, do que aqueles atributos 

favoráveis. Por exemplo, o atributo desfavorável da baixa profundidade do nível da água 

subterrânea é muito mais importante e de maior peso do que qualquer um dos atributos 

favoráveis. Como antes mencionado, água e aterro sanitário não devem ocorrer juntos. 

Em síntese, pode-se dizer que a área estudada não apresentava condições naturais que 

fossem favoráveis à instalação do lixão.  

Quanto a qualidade ambiental da bacia do córrego do Amargoso, pode-se dizer 

que inúmeros são os problemas levantados em seu interior. As matas ciliares ou áreas de 

preservação permanentes, que deveriam proteger os córregos e as áreas de nascentes 

constituídas nesta bacia a partir dos lençóis suspensos, estão em sua grande maioria 

degradadas e não oferecem proteção aos corpos hídricos. Processos erosivos existentes 

nas cabeceiras dos afluentes assoreiam o córrego do Amargoso em uma grande 

extensão. Na represa a montante do balneário de Taciba, pode-se observar a 

eutrofização das águas da represa e o forte desequilíbrio ecológico com a presença 

maciça de macroinvertebrados bentônicos mortos. 
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