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mira. Espertar na inteligência nascente as faculdades cujo concurso se requer nesses 

processos de descobrir e assimilar a verdade." 

 
Rui Barbosa. 
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RESUMO 

 

O município de Itapipoca localiza-se na zona norte da região do estado do Ceará e dista 133 

km da capital, Fortaleza. Sua população é estimada em 114 mil habitantes e a cidade enfrenta 

um problema ambiental comum a outras cidades cearenses: a destinação dos resíduos sólidos 

em lixões. O lixão do município de Itapipoca foi instalado em 2002 em área de grande 

vulnerabilidade socioambiental, nas proximidades de uma importante lagoa e de uma 

comunidade que dela se utiliza para atividades econômicas e consumo próprio. A comunidade 

do Borzeguim – nome homônimo ao da lagoa – possui cerca de 50 famílias que desde 2002 

protestam contra a chegada do lixão. Não obstante, em 2004, foi instalada uma estação de 

tratamento de esgoto com efluente sendo lançado no mesmo sistema hídrico impactado pelo 

lixão. Por não existir um estudo dessa natureza na região com a finalidade de saber o real 

impacto causado, é que o presente trabalho foi desenvolvido. Dessa forma, o objetivo deste é 

analisar os impactos socioambientais decorrentes da disposição inadequada de resíduos 

sólidos e líquidos nos recursos hídricos da comunidade supracitada. Os objetivos específicos 

são avaliar o impacto social da disposição inadequada dos resíduos sólidos sobre a população 

que reside no entorno do lixão; avaliar a qualidade das águas do sistema hídrico em estudo, 

identificando os parâmetros que excedam os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 

357/2005; simular o comportamento da autodepuração do trecho em estudo considerando-se o 

parâmetro de oxigênio dissolvido. Para isso foram realizadas entrevistas semi-orientadas com 

uma amostra da comunidade e com os catadores encontrados no lixão com intuito de 

contemplar o diagnóstico social. Para o diagnóstico físico-ambiental da qualidade de água 

superficial, foram realizadas quatro campanhas e analisados os seguintes parâmetros: OD, 

DBO, pH, Coliformes Termotolerantes, E.Coli, Salinidade e Transparência de Secchi. Foram 

simulados os comportamentos da autodepuração do sistema hídrico em estudo utilizando-se 

da modelagem de qualidade de água proposta por Streeter & Phelps e a carga da DBO. Com 

isso, chegou-se às seguintes conclusões: 1) o lixão e a ETE causam transtornos à comunidade 

do Borzeguim, exalam mau cheiro, desvalorizam a comunidade provocando sentimentos de 

racismo por parte de terceiros e depreciação imobiliária, bem como modificam as relações 

entre comunidade e lagoa. 2) o lixão causa forte depleção de OD no riacho enquanto que a 

ETE acelera a reaeração do sistema; 3) a lagoa encontra-se eutrofizada, possui excessiva 

presença de microalgas na superfície, alta taxa de produtividade primária e diminuta zona 

fótica. 4) a carga poluente oriunda da cidade se mostrou importante fator da degradação. 

Dessa forma, fica clara a importância de estudos interdisciplinares acerca da questão dos 

resíduos sólidos para que sirvam de subsídios a planos de recuperação da área degradada e 

planos de gestão.  

 

Palavras-chave: resíduos sólidos e líquidos; qualidade de água; impacto sócioambiental 
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ABSTRACT 

 

 

The municipality of Itapipoca is located in the northern region of the state of Ceara, some 133 

km from the capital, Fortaleza. Its population is estimated at 114 000 inhabitants and the city 

faces an environmental problem common to other cities in Ceará: the disposal of solid waste 

in landfills. The landfill site at Itapipoca was installed in 2002 in an area of great socio-

environmental vulnerability, near a large pond and a community that uses it for economic 

activities and direct consumption. The community of Borzeguim - the eponymous name of the 

pond - has about 50 families that since 2002 protest against the placement of the landfill. 

Nevertheless, in 2004, was installed a sewage treatment plant, with effluent being released in 

the same water  system impacted by landfill. The inexistence of such a study of the region that 

would let us know the real impact of such practices, motivated the conception of the present 

work. Thus, our goal is to analyze the social and environmental impacts arising from 

inadequate disposal of solid and liquid waste in the water resources of the community above. 

The specific objectives are to assess the social impact of inadequate disposal of solid waste on 

the population that resides in the vicinity of the landfill and to evaluate the water quality of 

the water system under study, identifying the parameters that exceed the limits established by 

CONAMA 357/2005, and simulate the behavior of self-purification of the stretch under study 

considering the measure of dissolved oxygen. In order to do so, we conducted semi-structured 

interviews with a sample of the community, including human scavengers found in the landfill, 

with a view at addressing the social diagnosis of the area. In order to diagnose physical and 

environmental quality of surface water, four campaigns were conducted,  analyzing the 

following parameters: DO, BOD, pH, fecal coliform, E. Coli, salinity and Secchi 

transparency. We simulated the behavior of self-purification of the water system under study 

using the modeling of water quality proposed by Streeter & Phelps and the load of BOD. 

With that, we reached the following conclusions: 1) the landfill and STS cause problems to 

the community of Borzeguim, emmiting stink, provoking their rejection (by the members of 

other communities) and causing real estate depreciation, as well as disturbing the relationship 

between community and pond. 2) the landfill causes strong depletion of DO in the creek while 

the STS retards the reaeration system, 3) the pond is eutrophic, has excessive presence of 

microalgae on the surface, high rate of primary productivity and diminute photic zone. 4) the 

pollution load coming from the city is an important factor in the degradation of the pond. 

These conclusions evidentiate the indispensability of further interdisciplinary studies on the 

issue of solid waste disposal on the Borzeguim area to serve as a subsidy to plans for 

restoration of similar degraded areas and as a subsidy to plans for their subsequent sustainable 

management and, more immediately, as a technical foundation of any proposals for the 

adoption of those plans. 

 

 

Keywords: Solid and liquid waste,water quality,  socio-environmental impact 
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1. INTRODUÇÃO   

 

"É melhor tentar e falhar,  

que preocupar-se e ver a vida passar;  

é melhor tentar, ainda que em vão,  

que sentar-se fazendo nada até o final.  

Eu prefiro na chuva caminhar,  

que em dias tristes em casa me esconder ..."  

 

Martin Luther King 

  

Ao longo do tempo o homem vem explorando de forma inadequada os recursos 

naturais para produzir os mais diversos tipos de materiais. Mais precisamente a partir do 

século XX, o Brasil experimentou rápidas e profundas mudanças, como por exemplo, os 

processos de crescimento populacional, de urbanização, de industrialização e de mudanças de 

hábito de consumo.  

 

Devido a esses fatores, vêm ocorrendo alterações no meio ambiente, as quais 

comprometem negativamente a qualidade de vida e dos recursos naturais.  Esses processos, 

em conjunto, possibilitaram a chamada “modernização da sociedade brasileira”, gerando além 

de grandes conflitos, enormes quantidades de resíduos sólidos, restos da produção e do 

consumo.  

 

A geração de resíduos sólidos se destaca devido à quantidade e variabilidade dos 

elementos encontrados nos locais de sua disposição final e que vêm introduzindo uma série de 

conseqüências ambientais e à saúde pública (SISSINO & OLIVEIRA, 2000).  

 

Essa geração de resíduos se agrava ainda mais quando se pensa em hábitos de 

consumo calcados na cultura do supérfluo, o uso e a produção de objetos descartáveis que 

rapidamente se tornam inúteis ao ser humano e transformam-se em lixo. No contexto de um 

país intensamente urbanizado, tem sido um desafio às autoridades dar um tratamento e uma 

disposição final adequada a tais resíduos produzidos. 

 

 No Brasil, o impacto ambiental provocado pela disposição incorreta dos resíduos é 

agravado pelas precárias condições sanitárias do país. A maior parte dos municípios 

 



18 

 

brasileiros tem depositados seus resíduos à céu aberto, em lixões, sem o mínimo tratamento 

sanitário, causando sérios impactos no ambiente, principalmente em corpos d’água.  

 

 Sob determinado ponto de vista, o dilema contemporâneo que permeia a problemática 

dos resíduos sólidos, está relacionado com seu tratamento e, consequentemente, a destinação 

final, de forma a minimizar os impactos ambientais. Dilema esse que tem consumido elevada 

dose de recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Conforme Lima (2004), para que se 

possa planejar um programa de gestão de resíduos e recuperar uma área degradada decorrente 

da disposição inadequada de resíduos no ambiente, é necessário antes, contextualizar-se com 

a problemática local, ou seja, identificar os problemas sociais e ambientais daquele lugar. 

 

 Torna-se então, de fundamental importância, conhecer esses impactos negativos 

decorrentes da disposição inadequada de resíduos, bem como as particularidades locais, para 

que sirva como um subsídio a um plano de recuperação da área e gestão adequada de 

resíduos. 

 

 Diante disso, o presente trabalho visa analisar os impactos sócioambientais de lixão e 

estação de tratamento de esgoto (ETE) sobre os recursos hídricos de comunidade peri-urbana 

do município de Itapipoca- CE, afim de que se possa fornecer subsídios para a elaboração e 

implementação da gestão de resíduos sólidos e líquidos com a correta destinação bem como 

recuperação da área degradada.  

 

Sob essa perspectiva, a pesquisa possui a seguinte questão norteadora: De que forma o 

ambiente e os moradores de uma comunidade peri-urbana são afetados em decorrência do 

lixão e da estação de tratamento de esgoto (ETE)? 

 

A hipótese é de que o lixão e a ETE causam sérios danos a qualidade das águas 

superficiais e desencadeiam problemas sociais, que afetam a qualidade de vida da população 

que reside em seu entorno. 

 

 Como subsídio à dissertação, serão trazidas reflexões conceituais acerca dos resíduos 

sólidos, da qualidade da água e epidemiologia sob os aspectos técnico, social e ambiental. 

Dessa forma, optou-se pela estrutura que será exposta a seguir: 
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 Inicia-se com uma discussão sobre a geração, definição e classificação dos resíduos, 

relacionando-os com a ocorrência de alguns impactos ambientais perceptíveis, apresentando 

as formas de destinação mais utilizadas pela sociedade e expondo a situação brasileira dentro 

desse contexto.  

 

 Posteriormente discuti-se sobre a qualidade de água e a relevância de estudos a 

relacionados à temática, os impactos do lançamento de efluentes e os parâmetros de qualidade 

da água visando não só uma discussão a respeito de adequação a legislação específica de cada 

uso requerido, como também para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

 Finalizando as discussões teóricas acerca da problemática, apresentam-se os aspectos 

epidemiológicos e sociais relacionados aos resíduos sólidos resgatando estudos realizados que 

estreitam essa relação. 

 

 No capítulo três é feita uma caracterização geoambiental do município de Itapipoca 

bem como uma apresentação da área de estudo e contextualização da problemática local.  

 

Nos capítulos quatro e cinco serão dissertados os métodos bem como apresentados e 

discutidos os resultados obtidos com relação ao impacto social e sobre a qualidade da água 

superficial, respectivamente. Por fim, serão tecidas as considerações finais. 

  

Dessa forma, objetivo geral deste trabalho é analisar os problemas sócioambientais 

decorrentes do lançamento de percolado e esgoto em recursos hídricos de comunidade peri-

urbana do município de Itapipoca – CE.  

 

São objetivos específicos: 

 

1. Avaliar o impacto social da disposição inadequada dos resíduos sólidos e do 

lançamento de esgoto em recurso hídrico sobre a população que reside no entorno. 

 

 

2. Avaliar a qualidade das águas do sistema hídrico em estudo, identificando os 

parâmetros que excedam os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005. 
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3. Simular o comportamento da autodepuração do trecho em estudo considerando-se o 

parâmetro de oxigênio dissolvido. 

 

 

 



21 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

“As catedrais, apesar de construídas 

pelo homem, pertencem a Deus; já as 

cidades de hoje, pertencem ao capital. 

Para usufruir da primeira é necessário a 

subjugação a Deus, seguir seus 

mandamentos. No caso da cidade é a 

subjugação do homem às necessidades 

de reprodução do capital; onde o 

homem se vê capturado pelas 

necessidades de consumo e de lazer.” 

 

Ana Fani 

 

2.1. Geração, definição e classificação dos resíduos sólidos. 

 

A geração dos resíduos sólidos tem sido um problema para a humanidade, fato 

constatado desde o abandono da vida nômade pelo homem. Conforme Sartori (1995, p.7), o 

ato de jogar forma alguma coisa acompanha o homem aonde quer que ele vá, desde os 

primórdios da civilização.   

 

A partir da segunda metade do século XX, devido ao acelerado crescimento 

populacional, aliado ao desenvolvimento tecnológico e a intensificação da industrialização 

houve uma grane mudança nos hábitos de produção e consumo da população. 

 

Principalmente após a segunda guerra mundial, o acelerado desenvolvimento 

tecnológico experimentado pela humanidade permitiu a introdução constante, e com 

velocidade crescente, de novas tecnologias e de novos materiais que contribuem 

para a melhoria da performance técnica para a redução de preços e do ciclo de vida 

útil de grande parcela dos bens de consumo duráveis e semiduráveis. Esses 

materiais, essas tecnologias e a obsolescência mercadológica planejada permitem a 

satisfação dos conceitos de diferenciação entre as empresas no mercado. O acelerado 

ímpeto de lançamento de inovações no mercado cria um alto nível de obsolescência 

desses produtos e reduz seu ciclo de vida, com clara tendência à descartabilidade 

(LEITE, 2003, p.35). 

 

 O crescimento da população gerou um crescimento na geração de resíduos, porém a 

mudança nos hábitos de consumo tem levado a um aumento ainda maior da sua geração. A 

sociedade atual investe cada vez mais em produtos descartáveis, produtos estes que se tornam 

rapidamente cada vez mais inúteis e indesejáveis e, portanto, resíduos. 
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Diante desses avanços passamos a consumir mais, e adotaram-se padrões de produção 

e consumo incompatíveis com a capacidade de resiliência dos ecossistemas. Dessa forma, é 

importante frisar e observar que há uma relação entre a escala da economia, o estilo de 

desenvolvimento e o meio ambiente. Essa escala possui dois componentes básicos: o tamanho 

da população e o nível de renda per capita. “Um elevado poder econômico acarreta em novos 

potenciais consumidores que, por sua vez, demandam mais bens e serviços, que aumentam a 

extração de recursos naturais e, conseqüentemente, a emanação de resíduos ao ambiente” 

(MUELLER, 2007, p.38). 

 

Além disso, o atual padrão de consumo é hedonista (FRÉSCA, 2007, p.28), cultua o 

moderno e é limitado pela obsolescência dos produtos. Para Leite (2003, p.36), existem sinais 

que indicam esse aumento no consumo, com o lançamento de novos produtos: Em 1970 

foram lançados, nos Estados Unidos, cerca de 1.365 novos produtos, enquanto que em 1994 

foram lançados 20.076; aumento da geração de resíduos domésticos – em 1985, a cidade de 

São Paulo gerava cerca de 4.450 toneladas/dia de resíduos, enquanto que em 2000, alcançou a 

marca de 16 mil toneladas/dia; aumento significativo na produção de computadores, com 

crescente consumo de tinta e papel, além da geração de resíduos industriais; aumento da 

produção de materiais plásticos – em 1996 a produção mundial de plástico era de 6 milhões 

de toneladas/ano, e esta marca, em 2000, passou para 120 milhões de toneladas/ano, e ainda o 

aumento da produção de automóveis e outros automotores. 

 

Vale lembrar que, o que irá transformar quaisquer tipos de materiais acima citados em 

resíduos, será a obsolescência, ou seja, o fato de seu proprietário ou produtor considerá-lo 

como inútil, indesejado ou sem valor de uso.  

 

Quando a vida útil de determinado material é excedida, o produto se torna um resíduo 

(NAZAROFF & ALVAREZ COHEN, 2001, p.10). O termo “resíduo sólido” é empregado 

como sinônimo de “lixo” (MANCINI, 1999). Com base em Bidone e Povinelli (1999, p.5), 

esses lixos ou resíduos sólidos apresentam grande diversidade, são gerados pelas mais 

variadas atividades humanas e ambientes urbanos e constituem uma massa de materiais 

reunidos julgados sem utilidade e descartados. 
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De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da 

NBR 10.004 (2004), os resíduos sólidos são classificados em função da periculosidade: 

 

 Resíduos classe I – Perigosos – Os que podem apresentar riscos à saúde pública e ao 

meio ambiente. 

 Resíduos classe II – Não Perigosos. 

Os resíduos da classe II são subdivididos em duas outras classes: 

 Classe IIA – Não Inertes – São todos os resíduos não enquadrados na classe I 

(perigosos) ou classe IIB (inertes) e que podem apresentar propriedades como 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;  

 Classe IIB – Inertes – São todos os resíduos que submetidos a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou desionizada, conforme ABNT (NBR 10.006, 2004) não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados, de acordo com os padrões desta 

norma. 

 

Dentre os diferentes tipos de resíduos gerados em áreas urbanas, os produzidos em 

serviços de saúde, mesmo constituindo uma pequena parcela da geração total, são 

particularmente importantes pelo risco potencial que apresentam. 

 

Esses tipos de resíduos podem ser fonte potencial de microorganismos patogênicos, 

cujo manuseio, tratamento e/ou descarte inadequado podem acarretar a disseminação de 

doenças infecto-contagiosas além da existência eventual de quantidade de substâncias tóxicas 

quem aumentam os riscos e problemas associados a esse tipo de resíduo (TAKAYANAGUI, 

2000; VRIJHEID, 2000; CDC, 2002). 

 

Segundo a Resolução CONAMA N.05/93 (Brasil, 1993), os resíduos de serviços de 

saúde (RSS) são definidos como resíduos gerados em hospitais, farmácias, laboratórios, 

consultórios médicos, odontológicos e veterinários, bancos de sangue e leite, além de estações 

rodoferroviárias, portos e aeroportos. Esta Resolução também classifica os RSS em quatro 

grupos descritos a seguir, além de serem considerados como resíduos perigosos pela 

característica de patogenicidade, de acordo com NBR10.004/87 (ABNT,2004). 
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Grupo A – Resíduos Infectantes: apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido à presença de agentes biológicos. 

 

Grupo B - Resíduos de Origem Química: apresentam risco potencial à saúde pública e ao 

meio ambiente devido às suas características químicas. Enquadram-se neste grupo, dentre 

outros: drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados; resíduos farmacêuticos e 

resíduos químicos perigosos. 

 

Grupo C – Resíduos Radioativos: materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos, 

provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. 

 

Grupo D – Resíduo Comum: aquele que não se enquadra nos grupos descritos anteriormente. 

Por exemplo, resíduo da atividade administrativa, dos serviços de varrição e limpeza de 

jardins e restos alimentares que não entraram em contato com pacientes. 

 

No Brasil, e há bastante tempo, há algumas determinações técnicas e legais que 

orientam o manuseio, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos em geral e os 

específicos como os RSS. 

 

A Portaria MINTER Nº 53 de 1/3/79 estabelecia normas aos projetos específicos de 

tratamento e disposição de resíduos sólidos, proibindo o descarte de resíduos, principalmente 

os perigosos, diretamente no solo ou em cursos de água sem tratamento e considerava como 

obrigatória a incineração de RSS e similares. 

 

 A Resolução CONAMA Nº6 de 19/9/91, desobrigou a incineração de RSS e a 

Resolução Nº 5 de 5/8/93, 1 estabeleceu novas diretrizes para a gestão dos RSS, dentre elas, a 

exigência de um Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e a 

existência de um Gerente de Resíduos em cada estabelecimento de saúde, estando em vigor 

em todo território nacional, juntamente com a última legislação existente nessa área: a 

Resolução CONAMA N° 283 de 12 de julho de 2001, que apresenta determinações mais 

específicas sobre o gerenciamento dos RSS nos serviços de saúde (BRASIL, 2001). 
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 No estado do Ceará, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE – 

também estabelece resoluções baseadas nas supracitadas para a destinação adequada dos 

resíduos provenientes dos serviços de saúde.  

 

2.1.1. Disposição e tratamento de resíduos sólidos  

 

 Basicamente, as formas mais adotadas pela sociedade são: lixão, aterro sanitário, 

incineração e compostagem. A seguir, será discutida de forma sucinta a operacionalização de 

cada uma dessas formas. 

 

LIXÃO 

 

 Os lixões, como se observa na Figura 1, resultam da simples disposição do lixo a céu 

aberto, sem levar em consideração os seguintes fatores: a área em que está sendo feita a 

descarga, a percolação dos líquidos derivados da decomposição do lixo, a liberação de gases 

para a atmosfera e a proliferação de insetos, roedores e outros animais que podem transmitir 

doenças ao homem. Embora muito utilizados no Brasil, por cerca de 68% dos seus municípios 

(IBGE, 2000), representam uma forma inadequada e ilegal de disposição de resíduos sólidos. 

 

 Essa forma de disposição dos resíduos traz prejuízos ao meio ambiente e à saúde 

pública, o que requer a conscientização dos agentes na busca da solução adequada para o 

confinamento dos rejeitos. Para tanto, as ações para remediação e fechamento dos lixões são 

necessárias. As ações devem ser realizadas seguindo uma série de procedimentos técnicos, 

para que tais impactos sejam minimizados. A remediação é conveniente, devido a recuperar a 

área degradada para ser utilizada como aterro, face às dificuldades em se encontrar locais 

adequados para a implantação de aterros sanitários. A questão social também precisa ser 

observada, a fim de se encontrar soluções locais para a sobrevivência das pessoas que residem 

nessas áreas. 
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Figura 1 - Lixão do município de Itapipoca – CE. Julho, 2008. 

 

 

O espaço do lixão não é cercado por cobertura vegetal, o que expõe o ambiente à 

contaminação e atrai vetores de doenças. O material depositado não recebe cobertura diária e 

a falta de controle dos resíduos destinados leva ao descarte de qualquer tipo de lixo, 

ampliando consideravelmente a poluição e a contaminação dos recursos naturais da área de 

entorno. 

 

ATERRO SANITÁRIO 

 

 Esse tipo de disposição refere-se a uma instalação previamente planejada, seguindo 

princípios de engenharia, para a posterior disposição dos resíduos visando mitigar os impactos 

associados a estes. Como preparação da área, são realizados basicamente a impermeabilização 

e um nivelamento do terreno; são realizadas obras de drenagem para captação do chorume (ou 

percolado) com a finalidade de conduzi-lo ao tratamento, além das vias de circulação.  

 

Teoricamente existe um tratamento para os resíduos, inclusive para o gás e o chorume 

que são produzidos, conforme se observa na Figura 2. 
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Figura 2 - Esquema de Aterro Sanitário.  

(Fonte: Proin/Capes & Unesp/IGCE, 1999.) 

 

 Jardim (2005) sugere alguns critérios para avaliação das áreas destinadas a 

implantação de aterro sanitário, conforme Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Critérios para a avaliação das áreas para a instalação de aterro sanitário.  

(Fonte: Jardim, 2005) 

 

INCINERAÇÃO 

 

 O processo de incineração de resíduos sólidos visa decompor o lixo através de um 

processo térmico que proporcionará, posteriormente, a diminuição de peso, volume, 

eliminação de matéria orgânica e algum agente patogênico que esteja presente. Tudo isso com 

temperatura criteriosamente controlada. 
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 É um processo útil em cidades que dispõem de pouco espaço territorial para destinar 

seus resíduos. Dessa forma, antes de dispor diretamente em um aterro, esses resíduos passam 

pelo processo de incineração, diminuindo assim seu peso e volume. 

 

 O único problema a ser tratado referente a esse processo é com relação aos gases que 

são liberados durante a queima dos resíduos. Caso os mesmo não sejam tratados, os efeitos 

serão negativos para o ambiente e saúde humana. 

 

A incineração de lixo forma materiais particulados que transportam metais pesados, 

dioxinas e furanos policlorinados, que são carreados pela fumaça e levados pelo vento, 

precipitando-se no solo contaminando, assim, o ambiente. Os metais pesados, uma vez no 

solo, podem ser assimilados pelos vegetais, podendo ter um efeito fitotóxico para o homem ao 

serem introduzidos na cadeia alimentar (Glasser & Chang,1991; Cerqueira & Alves, 1999, 

Serra et al., 2008). 

 

COMPOSTAGEM 

 

 A compostagem consiste basicamente em um processo de transformação dos resíduos 

sólidos em fertilizantes naturais, através da ação de microorganismos. O composto formado 

recebe o nome de húmus e é muitas vezes utilizado para recuperar solos, cultivar alimentos, 

dentro outras utilidades (Figura 3). 

 

 Normalmente esse processo é realizado em pátios, nos quais o material é disposto em 

montes, chamados de leiras. As leiras ficam expostas à ação de microorganismos responsáveis 

pela digestão dos resíduos.  Neste processo também é preciso planejar um tratamento para o 

chorume que é formado em decorrência da ação dos microorganismos.  
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Figura 3 - Leiras de compostagem.  

(Fonte: Amparo, 2005) 

 

 

Contudo, o processo da compostagem de materiais é eficiente e traz benefícios ao 

ambiente, pois seu produto retorna à cadeia alimentar sob a forma de adubo, reduzindo, 

indiretamente, a utilização de herbicidas e pesticidas já que o composto é rico em fungicidas 

naturais. 

 

 As formas de manejo supracitadas (lixão, aterro, incineração e compostagem) são as 

mais utilizadas de disposição e tratamento de resíduos adotados pela sociedade. No Brasil é 

perceptível a utilização em massa dos lixões como forma de disposição final dos resíduos. 

Ainda sim, algumas cidades como Curitiba-PR possuem bons sistemas de gerenciamento de 

seus resíduos, conforme Dias (1992) e Menezes (1996). 

 

 O gerenciamento adequado de resíduos sólidos envolve a geração, armazenamento, 

coleta, transferência, transporte, tratamento e disposição final desses resíduos e 

Tchobanoglous (1993) vai mais além, incluindo aspectos econômicos, de engenharia, de 

saúde pública, ambientais, entre outros fatores. 

 

 Portanto, é preciso haver um bom planejamento para que todas essas fases sejam 

sincronizadas e assim, o gerenciamento de resíduos seja eficiente. 
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 2.1.2. O cenário brasileiro 

 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) editada em 2000, demonstra que o crescimento 

populacional e a urbanização não foram acompanhados por medidas necessárias de destinação 

adequada do lixo. Conforme Maricato (2001, p.16), os números demonstram esse movimento 

de construção da cidade: em 1940, a população urbana era de 26,3% do total e em 2000 ela é 

de 81,2%. 

 

Observa-se então a estreita relação entre o crescimento populacional, a urbanização e o 

aumento da geração de resíduos nos centros urbanos, além do mais, nota-se que, há cada vez 

menos espaços nas cidades, destinados à disposição desses resíduos, agravando ainda mais 

essa problemática ambiental. 

 

O crescimento acentuado da geração de resíduos sólidos e a sua concentração 

espacial devido à urbanização diminuem as chances de assimilação dos resíduos 

pelo meio ambiente, sem que haja alterações, muitas vezes significativas, na 

qualidade da água, do solo e ar, ou seja, do meio físico ( ZANTA et al., 2006, p.06 ). 

 

 A realidade é verificada também nos dados brasileiros sobre a produção diária de 

resíduos sólidos. Conforme a pesquisa do IBGE (2000), 68% dos municípios brasileiros 

utilizam os lixões como local de disposição final de seus resíduos. 

 

  É importante ressaltar que uma boa parte desses resíduos que chegam aos lixões é 

constituída por matéria-prima que poderia estar sendo reinserida no processo produtivo, como 

é o caso dos materiais recicláveis e também a matéria orgânica, que devido às más condições 

de armazenamento e o desperdício, tanto no preparo quanto no consumo, acaba por virar lixo 

ao invés de transforma-se em composto orgânico.  

 

 A categoria dos orgânicos compreende os resíduos facilmente degradáveis; papéis, 

papelão e embalagens longa vida podem ser considerados resíduos moderadamente 

degradáveis; vidro, plásticos e metais são considerados materiais dificilmente degradáveis por 

levarem mais tempo para se decompor. 
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 No Brasil, cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é composto por matéria 

orgânica (BIDONE & POVINELLI, 1999, p.10). Estudos sobre a caracterização dos RSU  

realizados no município de São Carlos – SP, por exemplo, mostram que entre 56% e 58% 

desses resíduos corresponde a matéria orgânica (FRÉSCA, 2007). 

 

Mais do que problemas ambientais, os lixões também são berços de problemas sociais. 

Conforme a PNSB (2000, apud CABRAL & SCHALCH, 2003), existem pelo menos 24.300 

catadores de lixo em lixões, sendo 22% menores de 14 anos; 7.300 pessoas residem em 

lixões. 

 

Assim, a questão dos resíduos precisa ser compreendida numa dimensão mais ampla. 

Não apenas na dimensão técnica, mas no aspecto social, na própria condição humana dos 

excluídos que vivem da catação.  

 

O “resíduo da sociedade” também se produz, ele está a céu aberto e torna-se visível 

na presença de catadores – entre eles crianças – na segregação informal dos 

resíduos nos vazadouros, nos aterros ou nas ruas. Este é o ponto mais agudo e 

manifesto da relação dos resíduos com a questão social. Os resíduos são o elo entre 

o que não serve mais para uns e o que para outros representa trabalho e 

sobrevivência. (ZANETI, 2006, p.66-67) 

 

No município de Itapipoca-CE, a questão não é muito diferente da supracitada. O 

município dispõe seus resíduos em um lixão que afeta, direta e indiretamente, a comunidade 

que vive em seu entorno e comprometendo um recurso hídrico local. Além disso, é comum a 

presença de catadores no local, inclusive crianças, sem as mínimas condições de segurança. 

 

Dessa forma, torna-se necessário um estudo sobre esse cenário a fim de subsidiar 

planos de desativação do lixão, recuperação da área e gestão de resíduos no município.  

 

2.2. Qualidade da água  

 

 A água é um bem comum e essencial, pois é fonte de vida para os seres vivos. Deve-se 

considerá-la como um recurso precioso que deve ser conservado e protegido, visto que é 

bastante explorado pelo homem devido à sua gama de utilidades. Entre as principais 

utilidades, destacam-se: abastecimento doméstico e industrial, geração de energia elétrica, 

irrigação, recreação, pesca, navegação, entre outras finalidades.  
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Com o passar do tempo, e com a crescente urbanização, o consumo de água tende a 

aumentar. Provavelmente, devido ao crescimento populacional, ao assoreamento dos 

mananciais, à poluição provocada por diversas fontes, dentre outros fatores, a quantidade de 

água disponível por habitante será reduzida nos próximos anos.  

 

Aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso ao fornecimento de água 

potável e saneamento adequado, segundo o Programa Mundial da Preservação Hídrica da 

UNESCO (Mendes, 2003). Dos 1.385 milhões de Km³ de água existente no planeta, apenas 

3% é de água doce. Cerca de 11,6% da água doce do mundo se encontra no Brasil (UNESCO, 

2005).  

 

As principais fontes de abastecimento de água doce são os rios, lagos, lagoas e açudes. 

Deste total, a maior parte é difícil de ser aproveitada por se concentrar em forma de geleiras e 

a grandes profundidades. Acredita-se que cerca de 30% da água doce do mundo está 

armazenada como água subterrânea. Apesar dessas águas serem mais “protegidas” da 

poluição, quando comprometidas, sua recuperação é mais lenta quando comparada às águas 

superficiais.  

 

O adensamento desordenado da população somado à instalação progressiva das 

diversas atividades antrópicas, ou seja, de “produtos do homem”, provocam impactos 

negativos sobre o ambiente, principalmente, sobre os recursos hídricos, refletindo na 

qualidade e quantidade das águas que serviriam para o consumo da população.   

 

A água pode definir o desenvolvimento de uma região, porém é um recurso finito, por 

isso ressalta-se a importância do uso adequado e controlado. A escassez de água é um 

problema enfrentado por vários países devido, principalmente, à poluição (UNESCO, 2005). 

 

O Brasil se caracteriza pela distribuição diferenciada da água pelas diversas regiões do 

país. Algumas dessas regiões são mais populosas, o que exige uma demanda maior do 

recurso, assim o bom gerenciamento dos recursos hídricos é fundamental. O Ceará, por 

exemplo, possui a maior parte de seu território sob influencia do clima semi-árido, e isso 

compromete bastante a gestão de seus recursos hídricos. 
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O comprometimento da qualidade das águas ocorre, principalmente, em áreas 

urbanizadas, industrializadas, bem como em áreas agrícolas e de pastagem (DANIEL, 2001). 

É muito comum observarmos efluentes domésticos e industriais lançados in natura nos corpos 

d´água, sem tratamento prévio, bem como resíduos sólidos sendo depositados nas margens de 

cursos d´água, provocando assoreamento e causando poluição, principalmente em decorrência 

do lixiviado que é gerado.  

 

O lixiviado não é livre de microorganismos patogênicos. Souza (2003) testou a 

capacidade de sobrevivência de microrganismos no lixiviado após sua saída do aterro, como 

num lixão. Para isso, a autora esterilizou em autoclave amostras de lixiviado e então procedeu 

à sua inoculação com cepas definidas, em concentrações conhecidas. Essas cepas foram 

adquiridas da ATCC (American Type Culture Collection). Foram testados três valores de pH 

(5, 7 e 9) em triplicata. O lixiviado tinha características de chorume velho, com pH de 9,0. A 

acidificação nos reatores com pH 5 e pH 7 foi feita com ácido acético. A autora justificou a 

escolha por ser o ácido volátil encontrado em maior quantidade no lixiviado. Desse modo, 

conseguiu-se fazer uma simulação de um lixiviado novo. As cepas usadas foram Escherichia 

coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923). Nenhuma destas usa o ácido acético como fonte de carbono. A autora 

(op.cit.) concluiu que o pH 9 era excessivamente alto para a sobrevivência de E. coli e P. 

aeruginosa. Apenas S. aureus foi capaz de sobreviver nesse pH. Mesmo assim, com esse 

estudo, pôde-se observar que esses microorganismos possuem um considerável tempo de 

sobrevivência no meio (lixiviado) tornando-se então, potenciais agentes disseminadores de 

doenças. O Quadro 2 sumariza os resultados de Souza (2003).  
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Quadro 2 - Tempo sobrevivência de microorganismos encontrados em lixiviado. 

 

 

 

Assim como o lixiviado, os esgotos também se caracterizam por seu grande potencial 

poluidor. Por exemplo, contêm grande quantidade de matéria orgânica que, conforme Mota 

(1999) causa redução do oxigênio dissolvido na água que os recebe como resultado de sua 

estabilização pelas bactérias. Pode-se também ser observado o oposto: excessiva concentração 

de oxigênio dissolvido devido ao lançamento de esgotos. A supersaturação pode ocorrer, na 

zona fótica, pela presença em abundância de microalgas no meio líquido.  

 

Segundo Kato e Piveli (2005), uma água eutrofizada pode apresentar concentrações de 

oxigênio bem superiores a 10 mg/L, mesmo em temperaturas superiores a 20ºC, 

caracterizando uma situação de supersaturação. Eduardo (2007) verificou que, apesar do 

lixiviado apresentar grandes concentrações de microrganismos capazes de suportar variações 

de pH, essas concentrações são inferiores às normalmente encontradas no esgoto sanitário. O 

autor constatou que a incidência de microorganismos patogênicos encontrados em esgoto, 

chega a ser três vezes maior do que as encontradas em lixiviados. 

 

Dessa forma, esse lançamento de esgoto na água pode vir a causar doenças às pessoas 

que utilizam desse recurso. As fontes de contaminação antropogênica em águas superficiais e 

subterrâneas são em geral diretamente associadas, conforme Freitas & Almeida (1998), à 

despejos domésticos, industriais e ao chorume oriundo de aterros de lixo que contaminam tais 

recursos hídricos com microorganismos patogênicos e substancias tóxicas nocivas ao 

ambiente e ao homem. 
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Diante do exposto, conclui-se pela necessidade do controle do lixiviado que é gerado 

em lixões e em aterros bem como do lançamento de esgoto, visto que ambos possuem elevado 

potencial contaminador do ambiente e, consequentemente, do ser humano. 

 

 A água deve possuir determinadas características para ser classificada como “água de 

boa qualidade”, considerando, é claro, as características naturais da região onde se encontra e 

sua utilização. 

 

 A sociedade brasileira dispõe da Resolução do CONAMA nº 357/2005 que trata da 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dessa forma, classificar a água 

como de “boa qualidade” ou não. Entretanto, lembra-se que esses parâmetros adotados pela 

resolução são baseados em experiências internacionais e que, muitas vezes, não se enquadram 

com a realidade de um especifico corpo d’água. 

 

  Algumas dessas características, da água de boa qualidade, podem ser alteradas 

devido às ações antrópicas. A capacidade do recurso hídrico de diluir, assimilar e autodepurar 

a poluição é limitada devido à quantidade e à qualidade da água existente, as quais estão 

estreitamente relacionadas. Alguns desequilíbrios ecológicos têm ocorrido em locais onde a 

capacidade de assimilação natural é excedida (TCHOBANOGLOUS, 1993). Com o 

crescimento das cidades, consequentemente ocorre o crescimento da demanda pela água e 

surgem então os conflitos e as formas incorretas de utilização desse bem.  

 

A qualidade da água pode ser alterada mesmo em condições naturais, em função das 

inter-relações dos componentes ambientais. O uso intenso demandado pelas áreas urbanas, 

agrícolas e industriais também influenciam a qualidade do recurso hídrico. Assim, os 

efluentes lançados em córregos e rios devem ser previamente tratados, pois algumas 

substâncias podem se acumular na água e causar riscos à saúde pública, fauna e flora. 

 

Para Branco (1991), a expressão “qualidade da água” não se refere a um grau de 

pureza absoluto ou mesmo próximo do absoluto, mas sim a um padrão tão próximo quanto 

possível do “natural”, isto é, tal como se encontra nas nascentes, antes do contato com o 
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homem. Além disso, há um grau de pureza desejável, o qual depende do seu uso, que inclui 

abastecimento, irrigação, industrial, pesca, entre outros. 

 

2.2.1 Impactos do lançamento de percolado e efluentes nos recursos hídricos 

 

Alguns autores têm destinado estudos sobre os impactos ambientais e impactos na 

saúde humana provocados pelas áreas de disposição do lixo urbano, e conseqüente 

lançamento de percolado (MEDEIROS et al., 2008; SANTOS et al., 2008; ROCHA & 

HORBE, 2006; BELI et al., 2005;). Tais impactos são causados, basicamente, pela poluição 

dos corpos d’água, do solo e do ar. 

 

A prática de disposição final de resíduos sólidos em lixões ou aterros tem como 

conseqüências inevitáveis a geração de gás e lixiviado produzidos a partir da ação de 

microorganismos decompositores, das condições climáticas e o tipo de material. A migração 

desse lixiviado causa sérios problemas ambientais no entorno do mesmo. Além de grande 

perigo a saúde humana, pode causar, segundo El Fadel et. al  (2009), explosões/fogo, 

degradar a vegetação, maus odores, poluição de águas superficiais e/ou profundas, poluição 

do ar e aquecimento global. 

 

 Os resíduos sólidos podem poluir e contaminar o ar, o solo e as águas, pois podem 

conter matéria orgânica, materiais perigosos, como matéria termotolerante humana, lodos 

provenientes dos sistemas de tratamento de esgotos e os lodos industriais, entre outros 

(BIDONE & POVINELLI, 1999, p.5-6). 

 

 O metano liberado durante a decomposição da matéria orgânica pode ser tóxico e 

explosivo, dependendo da quantidade. Assim, recomenda-se que os gases gerados nos aterros 

sejam aproveitados como fonte de energia ou sejam queimados em equipamentos adequados, 

minimizando a poluição atmosférica.  

 

Segundo a Fundação Christiano Ottoni, de Belo Horizonte, a produção de metano em 

aterros em todo o mundo representa de 5 a 15% do metano total lançado na atmosfera. Além 

disso, o metano é de 20 a 25 vezes mais efetivo que o CO2 na absorção da energia 
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infravermelha, contribuindo significativamente para o aumento do efeito estufa 

(CATAPRETA et al, 2006). 

 

Outro aspecto importante de se ressaltar é que durante a decomposição da matéria 

orgânica, em aterros e lixões, é gerado o chorume, que contêm elevada carga orgânica, 

microrganismos, metais, entre outros compostos. Quando este líquido é misturado às águas da 

chuva, dá origem ao lixiviado (ou percolado) que pode escoar pelo solo, alterando a qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas. Como um aqüífero freático abastece córregos e rios, os 

aterros podem oferecer risco ao ambiente e à população, principalmente às propriedades 

vizinhas, visto que estas podem utilizar águas de córregos e minas para abastecimento, 

irrigação e dessedentação de animais. É possível também que não haja percolação e sim, 

escoamento superficial, contaminando da mesma forma os corpos d’água superficiais. 

 

De acordo com Christensen et. al., (apud CASTILHOS JR, 2006, p.07), a pluma de 

lixiviado pode conter cinco grupos de poluentes: 

 

 Matéria orgânica dissolvida (MOB) expressa pela demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO) ou pelo carbono orgânico total (COT), 

incluindo ácidos fólicos e húmicos; 

 Macrocomponentes inorgânicos Ca++, MG++, K+, NH4+, Fe++, Mn++, CL-, SO4-, 

HCO3; 

 Elementos de traço: Cd, Cr, Cu, PB, Ni, Zn; 

 Compostos orgânicos xenobióticos (COXs) presentes em baixas concentrações, 

incluindo hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, e compostos alifáticos clorados, e; 

 Outros componentes como boro, arsênio, bário, selênio, mercúrio e cobalto, que são 

encontrados em baixíssimas concentrações. 

 

Em ambientes aquáticos o percolado gerado pode reduzir a concentração de oxigênio 

dissolvido tendo como conseqüências a mortalidade de peixes. Nutrientes presentes no 

compsoto podem causar eutrofização.  

 

A eutrofização é o enriquecimento das águas superficiais por compostos nutrientes, 

como o nitrogênio e fósforo e, conforme Mota (1997, p.23), provoca o crescimento excessivo 
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de algas e de plantas aquáticas, causando problemas ao próprio ambiente e aos usos da água 

como sabor o odor desagradáveis, toxidez. Também pode causar formação de massas de 

matéria orgânica, cuja decomposição pode levar à diminuição do oxigênio dissolvido e 

conseqüentes prejuízos a vida aquática aeróbia; às atividade de recreação e navegação; 

entupimentos de tubulações e danos às bombas e turbinas hidrelétricas; prejuízos ao 

tratamento de água; assoreamento de reservatórios. 

 

O lançamento de matéria orgânica, em rios ou riachos, proveniente de resíduos sólidos 

ou liquidos – como efluentes de esgoto – pode provocar desequilíbrios ecológicos. 

Dependendo das características da vazão do corpo d’água, do lixiviado e do esgoto, o teor de 

oxigênio pode voltar ao normal ou pode reduzir-se a zero.  

 

É importante ressaltar que há uma grande interrelação entre os ambientes aquáticos e 

terrestres, pois boa parte dos organismos que habitam a água dependem de alimentos 

provenientes de ecossistemas terrestres vizinhos e assim, fornecem folhas, frutos, detritos, etc. 

Portanto, afetar esse ecossistema implicará em consequencias danosas ao equilíbrio 

ambiental.  

 

A vazão de água afluente aos reservatórios pode contribuir para a diluição de alguns 

elementos na água, dependendo da concentração da substância e do volume d´água. A 

diluição do lixiviado reduz a concentração de poluentes, por isso é considerada uma 

atenuação positiva, porém apenas quando pequenas quantidades de lixiviado são liberadas 

(CHRISTENSEN, 1992).  

 

De modo geral as áreas destinadas à disposição do lixo, sem a infra-estrutura adequada 

para evitar os danos conseqüentes dessa atividade, têm seu uso futuro comprometido e são 

responsáveis pela degradação ambiental das regiões sob a sua influência. Conforme estudo 

realizado por Medeiros et. al. (2008), os solos onde os resíduos sólidos são dispostos também 

são impactados e isso compromete o desenvolvimento da flora, consequentemente podendo 

afetar a fauna. 

 

Vale lembrar também que a concentração de metais pesados no meio ambiente, 

através de sua disseminação no solo, água tem sido motivo de crescente preocupação. Os 
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metais pesados podem ser percolados por meio do chorume e do lixiviado, e alcançarem os 

corpos d’água superficiais e subterrâneos.  

 

Por isso, a percolação do lixiviado não deve ocorrer. Nesse sentido, a seleção de áreas 

adequadas para a disposição final de resíduos sólidos merece destaque na gestão dos resíduos 

sólidos, pois visa à minimização dos impactos negativos. Entre algumas recomendações, os 

aterros devem ser construídos em solos pouco permeáveis, não alagáveis, distantes da área 

urbana, a fim de evitar usos conflitantes como presença de urubus em áreas aeroportuárias, 

reclamações de proprietários vizinhos quanto ao cheiro, trânsito de veículos, atração de 

vetores, entre outros.  

 

Contudo, no Brasil, a disposição adequada dos resíduos ocorre na minoria dos 

municípios, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2000). 

Pelo seu uso indiscriminado em vários municípios brasileiros, as áreas de lixão devem ser 

investigadas para se aferir os seus impactos e se formar um banco de dados para fins de gestão 

urbana e ambiental. 

 

2.2.2 Parâmetros de qualidade da água 

 

A qualidade da água pode ser representada por meio de diversos parâmetros que 

traduzem as suas principais características físicas, químicas e/ou biológicas. Do ponto de vista 

sanitário, as características químicas da água são de grande importância, pois a presença de 

alguns elementos ou compostos químicos pode inviabilizar o uso de certas tecnologias de 

tratamento. Esses parâmetros podem ser de utilização geral, tanto para caracterizar águas de 

abastecimento, águas residuárias, mananciais e corpos receptores. A seguir, efetiva-se a 

descrição dos parâmetros que deverão ser avaliados nesta pesquisa. 

 

 pH: representa a concentração de íons hidrogênio H
+ 

dando uma indicação sobre a 

condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. O  pH varia de 0 a 14.  Um pH igual 

a 7,0 indica uma solução neutra, nem ácida, nem alcalina. Se for menor que 7,0, indica uma 

condição ácida; maior que 7,0 corresponde a uma solução alcalina. O pH é uma importante 

variável na avaliação da qualidade da água influenciada por processos biológicos e químicos 

dentro do corpo da água. 
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 SALINIDADE: A salinidade afeta o sabor da água, sendo um importante indicador de 

classificação dos corpos hídricos. A resolução CONAMA n. º 20 de 18 de junho de 1986, do 

Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, estabelece a seguinte classificação:  

 

Águas Doces - com salinidade inferior a 0,5‰  

Águas Salobras - com salinidade variando entre 0,5 e 30‰  

Águas Salgadas - com salinidade superior a 30‰ 

 

 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO): este parâmetro reflete a 

quantidade de oxigênio necessária para degradar aerobiamente, a matéria biodegradável 

presente, transformando-a em formas químicas simples e inertes. Esse trabalho é realizado por 

microrganismos aeróbios (consumidores de oxigênio dissolvido). A DBO indica a intensidade 

de despejos de cargas poluidoras relacionadas a efluentes urbanos. A presença de um elevado 

teor de matéria orgânica pode levar ao consumo excessivo de oxigênio dissolvido da água, 

provocando mortandade de peixes e outros organismos. A água com DBO elevada pode 

apresentar odor e sabor desagradáveis. 

 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD): o oxigênio dissolvido é de essencial importância 

para os organismos aeróbios (que vivem na presença de oxigênio). Durante a estabilização da 

matéria orgânica, há microorganismos que fazem uso do oxigênio nos seus processos 

respiratórios, podendo vir a causar uma redução da sua concentração do meio e, 

consequentemente, causando prejuízos ambientais. Caso o oxigênio seja totalmente 

consumido, têm-se as condições anaeróbias (ausência de oxigênio), na qual a matéria orgânica 

é consumida pelos microorganismos anaeróbios com geração de maus odores. O oxigênio 

dissolvido é, portanto, um dos principais parâmetros de caracterização dos efeitos da poluição 

das águas por despejos orgânicos.   

 

 COLIFORMES: existem duas variáveis associadas e este parâmetro: os coliformes 

totais e os termotolerantes. Os coliformes totais são microorganismos presentes no intestino 

do homem e de animais de sangue quente, entretanto, podem também estar associadas à 

vegetação e ao solo. Algumas espécies podem se multiplicar no solo ou na água.  Os 

coliformes termotolerantes, constituindo subgrupo dos microorganismos coliformes, são 

comumente utilizados como indicador de contaminação fecal, dada a sua ocorrência restrita 
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em fezes humanas e de outros animais de sangue quente. A detecção desses microorganismos 

indica o risco da presença de agentes patogênicos. A E.coli, inclui-se entre os coliformes 

fecais, sendo um dos mais importantes indicadores devido ao seu alto poder reprodutivo e 

resistência à variações de temperatura. Os coliformes termotolerantes ingressam em aterros e 

lixões graças à disposição de papéis higiênicos, fraldas descartáveis, carcaças de animais 

mortos e algumas peças anatômicas humanas (FLECK, 2003). Sendo assim, sua identificação 

numa amostra seria um indício da possível presença de patógenos que habitam o intestino de 

animais de sangue quente. A validade das contagens de coliformes tem sido questionada, mas, 

como dito por Alcântara (2007), a simplicidade e o baixo custo fazem com que este método 

continue sendo amplamente usado. 

 

 TRANPARÊNCIA DE SECCHI: A transparência da água pode ser observada e 

avaliada através de medições de profundidade do disco de Secchi. Este, é um método simples 

e bastante utilizado para estabelecer, com certas limitações, uma correspondência entre a 

transparência da água, a profundidade Secchi e o limite da zona eufótica.  

 

Nota-se, assim, a importância da realização de análises de água, visando não só 

adequar a legislação específica de cada uso requerido, como também prevenir danos à saúde 

humana e ao meio ambiente. Com isso, evitam-se sérios problemas econômicos e ambientais 

e possibilita o uso sustentável da água para as gerações atuais e futuras, considerando que a 

água é um bem finito e cada vez mais escasso. 

 

2.3. Aspectos epidemiológicos relacionados aos resíduos sólidos e líquidos. 

 

Concomitantemente à preocupação com o ambiente, há também a preocupação com os 

possíveis efeitos à saúde humana da poluição causada pelo tratamento e disposição 

inadequada dada aos resíduos sólidos e líquidos. Isso pode ocorrer tanto na forma direta – 

através do contato dos catadores com o lixo – quanto na forma indireta – através de vetores 

naturais e a água. 

 

Mais especificamente, a transmissão direta ocorre através de microorganismos 

patogênicos – bactérias, vermes, protozoários – que “alcançam” os resíduos sólidos e podem 
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sobreviver naquelas condições por algum tempo. Quando uma pessoa entra em contato com 

esse lixo, ela pode contaminar-se. 

 

A transmissão indireta é a mais comum e importante, pois pode afetar uma população 

maior e que não está, necessariamente, em contato direto com os resíduos. Ela pode ocorrer 

através da poluição da água, por exemplo, de moscas, insetos, roedores, alimentos, enfim, 

vetores de doenças. Resíduos sólidos contendo produtos químicos podem ser dispostos no 

solo, em locais inadequados, e alcançar a água, afetando à saúde do homem. 

 

Uma série de doenças são relacionadas, de forma indireta, com os resíduos sólidos, 

tais como: Amebíase, Ancilostomíase, Ascaridíase, Diarréias, Esquistossomose, Febre tifóide, 

Hepatite, Teníase, Leptospirose e Peste bubônica são as principais (MOTA, 1997; CDC, 

2002; MACHADO, 2004). 

 

Os resíduos sólidos, quando mal dispostos, proporcionam a proliferação de vetores, 

como moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outros. Estes vetores são responsáveis pela 

transmissão de doenças infecciosas como: Malária – transmitida por mosquitos do gênero 

Anopheles ssp – e Filariose – causada por vermes nematóides do gênero Filaria ssp. que se 

desenvolvem no organismo dos mosquitos transmissores que pertencem ao gênero Culex ssp.  

 

Estes mosquitos se reproduzem em águas poluídas, lagos e mangues. Dessa forma, sua 

presença está associada à falta de sistemas de drenagem e a carência de disposição adequada 

dos esgotos. 

 

Além da transmissão por contato direto com esses vetores, o homem também pode 

contaminar-se pela ingestão ou contato direto com água poluída. Entre as principais doenças 

ocasionadas pela ingestão da água, destacam-se: Cólera (agente etmológico: Vibrio choleras); 

Febre tifóide (agente etmológico: Salmonella typhi); Disenteria bacilar (agente etmológico: 

Shigella spp) e Hepatite infecciosa (agente etmológico: Vírus). 

 

Há também a possibilidade de transmissão através do contato com a água poluída que 

contêm hospedeiros, ou seja, aquelas em que o patogênico passa parte do seu ciclo de vida na 

água, em um hospedeiro aquático (Ex: caramujo) Um exemplo de doença é a 

Esquistossomose, em que, a água poluída com excretas e que contém caramujos aquáticos, 
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proporciona o desenvolvimento dos vermes de Shistosoma ssp.  no interior dos caramujos. 

Depois os vermes são liberados na água na forma infectiva (cercarias). O homem é infectado 

através da pele, quando entra em contato com a água contaminada. 

 

A associação da água como um importante fator na veiculação de diversas doenças ao 

homem, tais como parasitoses, hepatite A, leptospirose, dengue, etc. em áreas sem 

saneamento básico foi estudada por vários autores. 

 

Lippy & Waltrip (1984), a partir de estudos de epidemias veiculadas pela água entre 

1946 e 1980, categorizaram as principais deficiências que causaram ou contribuíram para 

essas epidemias: (1) uso de água superficial tratada ou não tratada; (2) uso de água 

subterrânea não tratada; (3)tratamento interrompido ou inadequado; (4) problemas na rede de 

distribuição; e (5) outros. Neste estudo concluiu - se que mais de 80% das epidemias foram 

associadas com deficiências no tratamento ou distribuição de água. 

 

Segundo Cvjetanovic (1986), os componentes de abastecimento de água (estação de 

tratamento de água, sistema de distribuição, etc.) são bem definidos e facilmente 

quantificados, enquanto que os fatores sociais (educação sanitária, desenvolvimento 

institucional, desenvolvimento de recursos humanos, etc.), o qual desempenha um importante 

papel sobre os efeitos na saúde, é muito mais difícil de se mensurar. Para o autor, embora, 

medidas de qualidade e quantidade de água liberada para o consumidor seja essencial, é ainda 

insuficiente para a avaliação própria dos seus impactos na saúde.  

 

Gross et al. (1989), estudaram os impactos do aumento da oferta de abastecimento de 

água e coleta de esgoto sobre diarréia e parasitoses intestinais em 254 crianças maiores de 6 

anos em duas favelas de Belo Horizonte, e verificou que a prevalência de diarréia diminuiu 

com o aumento da oferta de água e coleta de esgoto para 45% e 44% respectivamente, no 

entanto não foi observado o mesmo impacto significativo nos casos de parasitoses. 

 

A relação da qualidade da água com epidemias causadas por vírus entéricos humanos 

também foi evidenciada no estudo de Bosch et al. (1991), onde uma epidemia causada pelo 

vírus da hepatite A (HAV), foi notificada em um acampamento militar no nordeste da 

Espanha, onde 21 pessoas contraíram o vírus. Atribuiu-se a epidemia à água que abastecia o 
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acampamento,o qual possui um tratamento de água próprio (floculação, filtração e cloração) e 

capta água de um rio que recebe contribuições de esgoto doméstico e industrial. 

 

 Machado (2004) lembra que mesmo que não haja disposição de resíduos de serviços 

de saúde propriamente ditos, os aterros ou lixões recebem muitos materiais contaminados, 

como papéis e absorventes higiênicos, preservativos e fraldas descartáveis. 

 

 Sisinno (2002) argumenta que se fontes poluidoras como o lixiviado e os efluentes de 

esgoto atingirem corpos d’água superficiais ou subterrâneos, o uso dessas fontes poderá ficar 

comprometido, com risco de intoxicação de um grande número de pessoas. A autora teme 

principalmente as infecções por patógenos e os efeitos crônicos causados pela ingestão 

contínua de pequenas doses de poluentes pelas populações que usam fontes de água 

superficiais e subterrâneas localizadas nas proximidades das áreas de despejo.  

 

Os danos à saúde também poderiam ocorrer de forma indireta, pelo consumo de 

vegetais irrigados com água contaminada. No caso particular da contaminação de aqüíferos, 

além do risco de que a poluição atinja populações residentes longe das áreas de disposição, há 

o problema do longo tempo e dos elevados custos para a descontaminação. 

 

As parasitoses caracterizam-se por causar estados mórbidos prolongados, gerando 

grande número de enfermos, cujo tratamento eleva os orçamentos familiares e do estado pela 

improdutividade do individuo e pelos custos de assistência médica e hospitalar. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) relaciona cinco parasitoses entre as seis doenças 

infecciosas mais perniciosas que afligem a humanidade: malária, leishmaniose, 

tripanosomíase, oncocercose e esquistosomose. As helmintíases são as enfermidades mais 

comuns no homem: mas de 1.000 milhões de indivíduos a nível mundial estão infectados por 

Ascaris lumbricoides e, aproximadamente, 800 milhões por Necator americanus ou 

Ancylostoma duodenale, 500 milhões por Trichuris trichiura. Estes parasitos causam anemia, 

obstrução intestinal, prolapso retal, diarréia e morte de aproximadamente 100.000 

indivíduos/ano (TAY et al.,1991 apud JIMÉNEZ, 2001). 

 

As parasitoses apresentam alta incidência na América Latina pelos baixos níveis 

sóciais, econômicos e nutricionais da população, associadas com a deficiência de saneamento 

básico. A longa persistência e as doses infectivas baixas dotam os helmintos de maior 
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potencial de infecção que as bactérias patogênicas. Os nematóides Ascaris lumbricoides, 

Thichuris trichiura, Hymenolepis nana, Ancylostoma duodenale e Necator americanus, e os 

protozoários Entamoeba histolytica e Giardia lamblia são facilmente disseminados entre a 

população pela ingestão de água e alimentos contaminados e pelas deficiências higiênicas 

(WHO, 1989). 

 

No México, dados recentes (JIMÉNEZ, 2001) mostram que os helmintos intestinais de 

maior incidência em ordem decrescente relacionados à porcentagem de mortalidade são: 

Ascaris lumbricoides (33-90%); Trichuris trichiura (28-81%); Enterobius vermicularis (66% 

em escolares); Necator americanus e Ancylostoma duodenale (26%); Taenia solium e 

Hymenolepis nana (8%); T. saginata e Strongyloides stercolaris (3%). 

 

As infecções por enteroparasitas propagam-se em uma população pela dispersão do 

patógeno entre os indivíduos vulneráveis, sendo a contaminação da água por excretas o 

principal veículo tanto em comunidades com precárias condições de saneamento como nas 

cidades de países desenvolvidos, como ocorreu em Milwaukee (USA), onde uma epidemia de 

Cryptosporidioses em 1993, devido à contaminação da água potável, provocou 403.000 casos 

de diarréia e mais de 100 mortes numa população total de um milhão de habitantes 

(GELDREICH, 1996). 

 

Um levantamento feito por Pellon e Texeira entre 1948 e 1953 em escolares de 17 

estados brasileiros mostrou que dos 70 milhões de habitantes (censo de 1960), 65 milhões 

estavam parasitados por algum helminto, e destes 50 milhões tinham Ascaris lumbricoides; 25 

milhões ancilostomídeos; 30 milhões Trichuris trichiura; 6 milhões Schistossoma mansoni e 

cerca de 10 milhões Enterobius, Strongyloides, Taenia sp. e Hymenolepis sp. Não há 

inquéritos recentes com uma amostragem tão representativa, mas Pessôa & Martins (1999) 

considerando estudos regionais, observaram que não houve alterações significativas desse 

quadro.  

 

Moraes (1997) observou uma associação estatisticamente significante entre a 

disposição de lixo domiciliar em ambiente público e a prevalência de Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura e ancilostomídeos em crianças entre 5 e 14 anos de idade, e a incidência de 

diarréia e o estado nutricional das crianças menores de 5 anos residentes em áreas periurbanas 

de Salvador. 
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Entretanto, o controle da qualidade microbiológica da água ainda se baseia na 

determinação de coliformes (fecais ou termotolerantes e E.coli), recomendando-se a 

determinação de helmintos com avaliação de sua viabilidade somente em águas de esgotos 

tratadas e destinadas ao reuso (WHO, 1989). É importante estender essas determinações 

também para as águas superficiais destinadas a usos múltiplos, pela contaminação crescente 

destas águas, pelo seu uso em recreação de contato primário, irrigação irrestrita e até para 

consumo humano. 

 

No estado do Ceará são numerosos os rios e açudes poluídos com esgotos que escoam 

pelas bacias de drenagem, devido às deficiências das redes coletoras e dos tratamentos das 

águas residuárias, bem como da utilização de lixões como disposição final dos resíduos. Além 

de não ser a mais adequada forma de disposição, alguns municípios lançam seu lixo próximo 

a corpos d’água.  

 

2.4. Aspectos sociais relacionados aos resíduos sólidos e líquidos. 

 

 Os aspectos mais diversos (ambientais, epidemiológicos, econômicos, etc) 

relacionados ao lançamento de resíduos sólidos e líquidos perpassam pela dimensão social a 

todo o momento, já que o homem faz parte do meio. Contudo, tem se tornado comum o 

tratamento dessa dimensão de forma separada, como se não fizesse parte ou não existisse uma 

teia de relações entre eles.  

 

Nos lixões, a gênese da figura do homem catando material reciclável é sem dúvida a 

mais emblemática e representativa da exclusão econômica-social da sociedade do consumo 

bem como dessa teia de relações oriundas da problemática dos resíduos sólidos. Conforme 

Zaneti (2006), os resíduos são o elo entre o que não serve mais para uns e o que para outros 

representa trabalho e sobrevivência. Esse é o ponto mais agudo e manifesto, por exemplo, da 

relação dos resíduos com a questão social. 

 

 Os catadores de lixo estão presentes, na grande maioria, nos centros urbanos, apesar 

de uma parte ainda esteja catando resíduos nos lixões, em condições extremamente insalubres 

e com elevados riscos à saúde. Não obstante levam consigo crianças que ajudam na catação, 
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na segregação informal dos resíduos nos lixões, na busca por alimento, em condições 

insalubres e com elevados riscos à saúde. 

 

Entretanto, a importância dos catadores, para Abreu (2001) e Bursztyin (2000), é 

reconhecida como elo de uma cadeia econômica, entre as fontes geradoras e as indústrias 

recicladoras, tendo ainda contribuição na diminuição da quantidade de resíduos enviados 

diretamente para os aterros ou lixões. 

 

Contudo, os aspectos sociais não se restringem apenas aos catadores. Os lixões bem 

como os corpos d’água que recebem efluente de esgoto, também geram consequências às 

comunidades que residem em seu entorno. Trazem consigo odor desagradável, proliferação de 

insetos e roedores vetores de doenças e contaminação de reservatórios que refletem na saúde 

humana. Para Pardo (1999), o despejo no meio biofísico de enormes quantidades de resíduos 

produz danos irreparáveis nos ecossistemas em grande escala: contaminação dos solos, água e 

ar; envenenamento de animais e vegetais etc; e repercute em último extremo, na saúde 

humana. 

 

Diante disso torna-se imprescindível uma nova visão, que comece a perceber a 

problemática dos resíduos sólidos como uma teia de relações que perpassa pelas esferas 

ambientais, econômicas, políticas e sociais. Para Barbieri (1997), a nova maneira de perceber 

as soluções para os problemas globais, não é uma visão ambientalmente restrita, limitando-se 

apenas à degradação do ambiente físico e biológico, mas incorpora dimensões sociais, 

políticas e culturais, como a pobreza e a exclusão social. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE 

 

 O município de Itapipoca está localizado na região norte do estado do Ceará a, 

aproximadamente, 133km de Fortaleza, encontrando-se sob as seguintes coordenadas 

geográficas: 3° 29′ 38″ S; 39° 34′ 44″ W (Figura 4). De acordo com o IBGE (2009), o 

município possui uma área territorial de 1.615 km² e sua população é estimada em 114.441 

habitantes. Trata-se de um município cujas características geoambientais são bastante 

diversificadas e seus recursos naturais são fortemente impactados pelo processo de 

antropismo. Ao norte limita-se com o Oceano Atlântico, ao sul com Itapagé e Uruburetama, a 

leste com Trairi e Tururu e a oeste com Amontada.  

 

 

 

Figura 4 - Localização do município de Itapipoca – CE e da área de estudo. 

 

 Por sua localização geográfica, o município apresenta uma elevada diversidade de 

condições naturais com implicações nas condições de uso e ocupação do solo. Identificam-se 

no território municipal ambientes com características sertanejas, serranas, pré-litorâneas e 

litorâneas, configurando condições de todo o contexto natural cearense, ou mesmo nordestino. 
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Não é à toa que Itapipoca é conhecida como “Cidade dos três climas”, em alusão às condições 

de serra, sertão e praia existentes no território municipal.  

 

De acordo com a Oliveira (1998, p.37) o município apresenta as seguintes unidades 

geológicas /geomorfológicas com suas respectivas áreas: Planície Litorânea, com área de 

3.664ha; Planície Fluvial, com área de 2.694ha; Glacis Pré-Litorâneo, com 54.985ha; 

Depressão Sertaneja, com 63.376ha e Maciço Residual, com área de 26.856ha; representados 

na Figura 5.  

 

Figura 5 - Unidades geoambientais do município de Itapipoca – CE com destaque de cores. Amarelo para a 

planície litorânea; Cinza para glacis pré-litoraneo; Róseo para depressão sertaneja; Verde para maciço residual. 

Destaque de vermelho para a zona urbana do município.  

(Fonte: Oliveira, 1998) 

 

 Como características geológicas, o município de Itapipoca apresenta terrenos 

pertencentes ao embasamento cristalino Pré-Cambriano. Próximo ao litoral o embasamento é 

coberto pelos sedimentos da Formação Barreiras e pelos depósitos Quaternários de origem 

marinha ou continental (Brasil, 1981; Funceme, 1997).  

 

3.1. Condições Hidroclimatológicas 

 

No que diz respeito ao clima, o município é submetido, em grande parte, aos efeitos do 

clima semi-árido, com acentuada irregularidade de chuvas – de Março à Junho – e balanços 

hídricos negativos ao longo do ano. (Funceme, 2009).  Segundo a classificação de Kopen, o 
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clima da área é do tipo “Bsh”, que significa um clima semi-árido quente com precipitações 

pluviométricas médias anuais baixas (em torno de 400 mm) e uma estação seca que pode 

atingir 8 meses. Dessa forma há a ocorrência de uma rede de drenagem cujos regimes fluviais 

são intermitentes sazonais.  

 

Itapipoca possui rios temporários, ligados à pluviosidade, cessando de correr no final 

da estação chuvosa. O relevo serrano é favorecido por precipitações mais elevadas, 

assegurando aos cursos d’agua uma maior permanência ao longo do ano. 

 

Itapipoca faz parte da região hidrográfica do Litoral; suas drenagens de maior porte 

são os rios Aracatiaçu, Aracatimirim, Cruxati e Mundaú, e o maior reservatório é o açude 

Poço Verde. A sub-bacia do rio Cruxati é a de maior importância para a área de pesquisa 

(comunidade do Borzeguim). Seus afluentes são os riachos dos Campos, do Sangue, das 

Lajinhas, das Tabocas, das Oiticicas, e Sororo.  

 

A disponibilidade de água no município esta concentrada nos açudes e lagoas 

existentes na região. Destaque para o açude do Poço verde, o de maior extensão da região. A 

principal utilização dessas reservas de água é para o abastecimento e suprimento da 

população. 

 

3.2. Geologia, Geomorfologia e Solos  

 

 A classificação e caracterização a seguir é baseada em Brasil (1973), IPECE (2009) e 

CPRM (2010). 

 

O município apresenta vários compartimentos geomorfológicos, tais como: campos de 

dunas móveis e fixas na faixa litorânea, zona dos tabuleiros sedimentares, depressão sertaneja 

e, nela destacados, os maciços residuais. As altitudes variam desde o nível do mar até cerca de 

500 m, nos maciços. Ocorrem nessa extensa área solos podzólicos, planossolos e areias 

quartzosas distróficas, com vegetação em zonas desde gramíneas e ervas nas dunas, mata à 

retaguarda das dunas, mescla de espécies de caatinga e mata serrana nos tabuleiros e caatinga 

arbustiva densa mais para o interior; no litoral também aparece a vegetação de mangue.  
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O substrato litológico da área é constituído por granitos, gnaisses e migmatitos do Pré-

Cambriano, sedimentos areno-argilosos com níveis conglomeráticos do Terciário/Quaternário 

e sedimentos arenosos inconsolidados, dunas e aluviões, do Quaternário. Solo 

predominantemente nas classes podzólico vermelho-amarelo eutrófico e distrófico, com 

potencialidade para o plantio de culturas alimentares, algodão, fruticultura (coco e caju), 

pastagens naturais e artificiais; 

 

As depressões sertanejas têm predominância de ocorrência e caracterizam-se por 

superfícies planas, rebaixadas e aplainadas. Os tipos de solos são extremamente variados e sua 

distribuição tem estreita relação com a compartimentação geomorfológica. Na depressão 

sertaneja encontram-se os solos Litolicos Eutróficos e Distróficos, Argissolos Vermelho-

Amarelos Eutróficos e Distróficos, Planossolos Solódicos, Lateritas Hidromórficas e Solonetz 

Solodizados.  

 

Mais precisamente na área de estudo, há o predomínio do tipo Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico.  Os Argissolos são solos com horizonte B textural mais comum no Brasil. 

Aparece predominantemente em áreas com relevo acidentado, principalmente nas porções 

inferiores das encostas. A profundidade, textura e fertilidade são variáveis. Não ocorrem em 

grandes áreas contínuas, mas sua presença é sempre frequente. A principal característica do 

Argissolo é o grande aumento de argila em profundidade. Na superfície do solo o teor de 

argila é muito baixo, mas em subsuperfície é médio/alto. Por esse motivo a velocidade de 

infiltração da água é muito rápida na superfície e lenta em subsuperfície, causando erosão 

severa. A coloração seria em função da presença de óxido de ferro entre os diversos silicatos 

presentes. 

 

3.3. Uso e ocupação do solo / atividades econômicas 

 

 O município apresenta uma diversidade de condições naturais que determinam 

condições próprias de aproveitamento e uso/ocupação territorial. O conhecimento do uso e 

ocupação da terra é de fundamental importância na orientação de planos de desenvolvimento 

sustentável regional. 
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  A agricultura que vem sendo desenvolvida (IPECE, 2009), apóia-se na exploração da 

cultura do côco-da-baia, caju, banana, e cana-de-açúcar. Por ordem de importância 

econômica, o côco-da-baia atinge 49% do valor da produção agrícola do município, ocupando 

o segundo lugar em área plantada e apresentando um bom rendimento. 

 

 As culturas de subsistência são também bastante cultivadas em todo o município 

principalmente nos tabuleiros litorâneos e na depressão sertaneja, embora venham 

apresentando um baixo desempenho devido principalmente, às irregularidades climáticas. 

Pode-se afirmar que um outro fator é a falta de apoio técnico e financeiro. 

 

 Com relação à pecuária (IPECE, 2009), destaca-se a exploração de bovinos, 

principalmente visando a produção de leite, que tem papel de destaque na economia rural do 

município. A criação de suínos também é bem explorada. Em menores proporções, 

apresentam-se as explorações de ovinos, caprinos, eqüinos e aves. 

 

 No que diz respeito aos indicadores sociais e econômicos municipais, Itapipoca 

apresenta IDH 0,659, índice de Gini 
1
0,63, renda per capita mensal que varia de R$ 69,69 à 

R$ 89,02 (IPECE, 2009) e um PIB per capita anual de R$ 3.778,00 (IBGE, 2009) 

 

3.4. Área de estudo 

 

O Lixão municipal dista, aproximadamente, 5 km do centro urbano, mais precisamente 

sob as coordenadas S 03° 27’ 41” e W 039° 34’ 57”. O mesmo foi instalado em 2002, no 

entorno de uma área que abriga, aproximadamente, 50 famílias – comunidade do Borzeguim – 

apesar de manifestações contrárias à sua operação.  

 

 

 

                                                 
1
 O índice de Gini é utilizado como um indicador econômico que mede a concentração de renda de um país, 

cidade ou região e indica desigualdade maior à medida que se aproxima de 1. 
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Figura 6 -Área de estudo com demarcações do riacho, lixão e lagoa. 

 

 Na Figura 6, é possível observar uma imagem mais detalhada da área de estudo. Nela, 

o lixão está demarcado por um contorno tracejado de cor amarela enquanto que o sistema 

hídrico em estudo está destacado de cor azul. É possível também visualizar as lagoas da 

estação de tratamento de esgoto (ETE), entretanto, seu vertedouro é subterrâneo e a saída 

localiza-se após a área de influência do lixão. A comunidade do Borzeguim reside no entorno 

da lagoa homônima e compreende uma comunidade vulnerável sócio-economicamente. O 

fluxo de água no riacho segue no sentido sul-norte.  

 

 A maior parte dos moradores sobrevive de atividades como a pesca e a agricultura 

enquanto que a minoria se dirige para a cidade para prestar serviços de mão de obra. A 

comunidade obtém água para beber através de carros pipas que são cedidos pela prefeitura 

municipal, quando suas cisternas não estão abastecidas pelas águas das chuvas. 

 

 As casas não possuem saneamento básico, sendo os rejeitos dispostos em fossas 

simples construídas nos fundos das casas. Os resíduos gerados são coletados esporadicamente 

por caminhões da prefeitura, e por esse motivo, a maior parte dos moradores queima o lixo 

para que o mesmo não inicie o processo de decomposição e exale mau cheiro. Entretanto, 
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eventualmente a comunidade é afligida com o mau cheiro originado no lixão (Figura 7), pois 

o mesmo localiza-se à barlavento.  

 

 

(a)        (b) 

Figura 7 - Vistas do lixão de Itapipoca-CE: (a) Rampa e balança de acesso; Janeiro, 2009. (b) Área do lixão; 

Julho, 2008. 

 

Ademais, no terreno demarcado para o lixão, a uma distancia de quinze metros de 

onde os resíduos são dispostos, localiza-se um importante afluente da lagoa do Borzeguim, 

que é um importante recurso hídrico ao sistema ambiental local e bastante utilizado pela 

comunidade em atividades de recreação, abastecimento, irrigação e pesca (Figura 8).  

 

 

(a)       (b) 

Figura 8 - Vistas da lagoa do Borzeguim: (a) Janeiro, 2009. (b) Março, 2009. 
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Dessa forma boa parte do chorume gerado no lixão escoa em direção ao referido 

afluente (Figura 9), um riacho, localizado na área do lixão, chegando à lagoa e assim, 

impactando o recurso hídrico local.  

 

 

(a)       (b) 

Figura 9 – Pontos de entrada do chorume no riacho . Março, 2009. 

 

 

Aliado a situação, em 2004, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE 

implantou, em um terreno ao lado do lixão, uma estação de tratamento de esgoto (ETE). A 

mesma é composta de uma lagoa facultativa e três de maturação e lança seus efluentes no 

mesmo riacho (em um trecho mais adiante) já impactado pelo chorume do lixão (Figura 10).  

 

 

(a)       (b) 

Figura 10 - Vistas da saída da ETE:  (a) Vista frontal; Março, 2009. (b) Vista lateral; Julho, 2008. 

 

 



56 

 

   Diante disso, torna-se urgente e necessário um estudo a fim de diagnosticar o 

real impacto que esses tipos de lançamento podem causar ao ambiente e à comunidade que 

reside em seu entorno para que planos de mitigação e recuperação da área sejam propostos.  
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4. IMPACTO SOCIAL 

 

...A visão de um mundo justo é tão 

essencial para a nossa sobrevivência 

como a de um mundo produtivo, e a de 

um meio ambiente sustentável. Discutir 

qual dos três é mais importante é não 

entender que não se trata de 

alternativas, e sim de objetivos 

articulados, onde conseguir o avanço de 

um em detrimento dos outros não 

constitui avanço, e sim recuo para todos. 

 

Ladislau Dowbor 

 

 

4.1. Material e métodos 

 

Para avaliar os impactos sociais decorrentes do lixão e da ETE sobre a população que 

reside no entorno, optou-se inicialmente por realizar uma série de visitas com a finalidade de 

observar diretamente o cotidiano dos moradores da comunidade do Borzeguim, bem como o 

trabalho dos catadores de lixo que atuam no lixão.  

 

Através de conversas informais, o intuito é penetrar nessa realidade, para adequar os 

instrumentos de coleta aos objetivos da pesquisa. Por essa razão, partiu-se da observação, por 

acreditar que através desta, o pesquisador deve ser livre para ver muitas coisas que um 

observador de fora jamais pode ver. Com isso, inicialmente pretende-se identificá-los para 

posteriormente avaliá-los dentro de seu contexto. 

 

Como a população-objetivo não pode ser comparada com um grupo experimental, para 

se eliminarem os efeitos exteriores não atribuíveis ao estudo de caso em questão, foram 

realizadas entrevistas semi-orientadas (Apêndice A) fundamentadas no modelo “antes” e 

“depois” de Cohen & Franco (1998).  

 

Assim, os tópicos abordados na entrevista foram elaborados de forma a diagnosticar 

como era o “antes”, quando a população residia antes da instalação do lixão e da ETE, e o 

“depois”, ou seja, o momento atual no qual já houve a instalação do lixão e da ETE. Dessa 
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forma, através da comparação das respostas referentes a dois momentos temporais distintos, 

pretende-se avaliar se houve modificação no modo de vida; a magnitude desta modificação; 

quais segmentos foram afetados em decorrência da instalação do lixão e da ETE; enfim, 

acredita-se que essas respostas revelarão uma complexa teia de impactos sociais. 

 

Diante disso, a pesquisa é de natureza qualitativa com o intuito de apreender a 

percepção que o grupo social em estudo possui com relação à questão em estudo. Com base 

nos relatos analisam-se as questões pertinentes à pesquisa, recorrendo também à literatura 

especializada sobre o tema. Conforme Strauss e Corbin (2008), os métodos qualitativos 

possibilitam ao pesquisador a obtenção de detalhes intimamente relacionados aos fenômenos 

(emoções, pensamentos, sentimentos, etc.), os quais não são captados pelos métodos 

quantitativos.  

 

A opção pela técnica da entrevista, ocorre devido à sua adequação para a obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, observam, crêem, sentem ou desejam a respeito 

de determinado assunto. Segundo Caldeira, (1984 p.189): 

 

Como instrumento metodológico, a entrevista se constitui num momento especial 

que se apresenta como discurso organizado, nos conduzindo a uma visão mais 

global (...) no cotidiano das experiências.  

 

Nas entrevistas semi-orientadas, o entrevistado “fala” sobre tópicos relacionados a um 

tema ou tópico específico, definidos previamente pelo pesquisador. Esse tipo de entrevista 

possibilita uma maior flexibilidade nas respostas e obtenção de falas que podem enriquecer 

ainda mais a pesquisa. (MATOS, 2001) 

 

Baseado em cálculos de amostragem sugeridos por Barbetta (1999), as entrevistas 

foram realizadas com trinta famílias definidas aleatoriamente e, preferencialmente, com os 

chefes de família (marido e/ou mulher), pois se acredita que os mesmos possam relatar com 

mais detalhes as mudanças ocorridas. Ademais, houve grande contribuição dos moradores 

mais antigos que residem nas casas das famílias entrevistadas. As entrevistas foram realizadas 

durante os meses outubro, novembro e dezembro de 2009. 

 

Como parte do processo de investigação, os catadores de lixo que atuam no lixão 

também foram entrevistados já que também são atores desse cenário. Optou-se pela mesma 
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técnica de entrevista supracitada com intuito de conhecer a realidade, a escolha e a atividade 

de catação no lixão. Também foi investigado a percepção que os catadores possuem com 

relação aos danos que a atividade pode causar à saúde e os danos que o lixão pode causar ao 

ambiente. 

 

Foram entrevistados dez catadores (total encontrado no lixão) durante os dias 23 e 24 

de outubro de 2009. Os tópicos das entrevistas realizadas, tanto para os catadores quanto para 

os moradores da comunidade do Borzeguim, encontram-se no Apêndice A. 

 

4.2. Resultados e discussão 

 

O olhar da comunidade 

 

A apresentação e discussão dos resultados a seguir não seguem a seqüência dos 

tópicos da entrevista, entretanto, as contemplam em sua totalidade. Isso se deve ao fato de que 

os entrevistados, por características do método aplicado, dialogavam à frente dos tópicos 

solicitados, pois existe de fato, uma conexão entre os assuntos. Diante disso, o intuito foi 

apresentar e discutir os resultados e fatos seguindo a lógica dos entrevistados.   

 

Dessa forma, tomando como base entrevistas realizadas com trinta famílias que 

residem na comunidade do Borzeguim, pôde-se constatar uma série de problemas sociais 

oriundos da instalação do lixão e da ETE no entorno da mesma, após o ano de 2000. Como as 

entrevistas tiveram ênfase em questões temporais – o intuito foi conhecer como era o “antes” 

e o “depois” da instalação do lixão e da ETE – não foi difícil perceber como a dinâmica da 

comunidade
2
 foi alterada em decorrência desse fato.   

 

É importante destacar de que em todas as casas das famílias entrevistadas foi 

percebida a presença de familiares idosos que residem ha mais de 60 anos na região e que 

deram uma grande contribuição para a compreensão da relação entre a comunidade e o 

ambiente – antes e depois da instalação do lixão e da ETE – bem como puderam destacar a 

Lagoa do Borzeguim como o recurso ambiental mais valorizado pela comunidade: além de 

                                                 
2
 Entende-se como o cotidiano de um grupo de pessoas, suas tarefas diárias, seus afazeres, seus costumes e suas 

relações com o ambiente. 
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oferecer água, alimento e ser muito importante para o desenvolvimento local, a lagoa também 

encanta pela beleza (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11 - Vista da Lagoa do Borzeguim. Agosto, 2009. 

 
 

Durante as entrevista foi muito comum ouvir dos moradores depoimentos como: 

 

[...] Nossa lagoa era a melhor coisa que tinha por essa região. (Entrevistado) 

 

Assim, foi percebida como é forte a relação dos moradores com a lagoa: a expressão 

“nossa lagoa” pode indicar um caráter de posse bem como uma forte afetividade pelo recurso 

hídrico local e que pode ser reflexo de um principio de zelo, fato este, realmente constatado 

durante as entrevistas. Os moradores a têm – referindo-se à lagoa – como um presente dado 

pela natureza. 

 

Outra questão que despertou atenção foi a percepção que os moradores tinham de que 

“todo mundo” – referindo-se às comunidades vizinhas – invejava a comunidade do 

Borzeguim por possuir essa lagoa, como observado na fala a seguir: 

 

[...] tinham duas coisas boas nesse lugar que todo mundo invejava: a lagoa e a 

igreja. (Entrevistado) 

 

De fato, o local possui uma paisagem privilegiada na qual, durante as observações de 

campo, notou-se a existência de um Hotel-Fazenda (Figura 12) às suas margens. 
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Figura 12 - Vista da entrada do Hotel-Fazenda situado às margens da lagoa do Borzeguim. Agosto, 2009. 

 

 

O hotel-fazenda era muito procurado por turistas durante os anos 90 e nas férias estava 

sempre lotado – conforme os moradores – mas que hoje encontra-se desativado, pois o 

principal atrativo local – a lagoa – está poluído. Durante um bom tempo da década 

supracitada, a lagoa sempre recebia visitantes oriundos da zona urbana de Itapipoca. Através 

de alguns depoimentos, constatou-se que o local era muito freqüentado por famílias durante 

os finais de semana: 

 

[...]Era muito comum muitas famílias da cidade vir até a lagoa fazer piqueniques. 

Todo final de semana tinha gente aqui. (Entrevistado) 

 

Entretanto, não se observa mais isso nos dias atuais: 

 
 [...]Assim que todo mundo ficou sabendo da instalação do lixão aqui pertinho, 

nunca mais apareceu turista nesse hotel, nunca mais apareceu turista nesse local. 

(Entrevistado)  

 

[...] Já não aparecia gente quando tinha só o lixão. Depois que colocaram o esgoto 

da CAGECE é que num aparece gente mesmo. (Entrevistado)  

 

 

Através dos depoimentos, também foi percebido que existia naquela região uma 

atividade lucrativa subsidiada pelo constante fluxo de turistas que iam ao local com a 

finalidade de tomar banho na lagoa e/ou apreciar a paisagem com suas famílias. Entretanto, a 

renda gerada desta atividade devido a esse fluxo de turistas não era originada pela cobrança 

do acesso ao recurso natural. Foi deixado bem claro – pelos moradores – que nunca foi 

cobrado dinheiro pelo acesso dos banhistas (turistas) à lagoa, pois se trata de um recurso 

público. Dessa forma, os moradores informaram que o que faziam era aproveitar o fluxo 
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constante de turistas para comercializar peixes que eram pescados na própria lagoa, como 

nota-se em depoimento de um antigo pescador: 

 
[...]Os turistas viam aquela água limpinha e transparente. Depois viam uma “ruma” 

de peixes passando de um lado para e outro e nos perguntavam se pescávamos. Nós 

dizíamos que sim e vendíamos os peixes. Era uma época de fartura. (Entrevistado) 

 

Hoje em dia essa época da fartura não existe mais. O que para alguns moradores servia 

como uma fonte de renda, já não serve mais devido a contaminação do corpo d’água após as 

instalações do lixão e da ETE. Não há procura por peixes pescados na lagoa do Borzeguim:  

 

[...]Hoje em dia, para tentar vender os peixes pescados aqui, é preciso dizer que 

não é da lagoa do Borzeguim; é preciso enganar as pessoas que irão comprar. 

(Entrevistado) 

 

Contudo, a prática da pesca ainda hoje tem sido constante na lagoa devido a carência 

da comunidade (Figura 13). Esta, bem como as comunidades vizinhas, sempre necessitaram 

dos bens ambientais – neste caso, os peixes – ofertados pela lagoa para alimentação. Porém, 

um fato importante a se destacar que foi percebido durante as observações de campo é que, 

atualmente, os pescadores que se utilizam da lagoa não são da comunidade do Borzeguim e 

sim, de comunidades vizinhas. 

 

Isso é explicado pelo fato de que os pescadores da comunidade supracitada possuem 

receio em entrar na lagoa; possuem certo medo de contrair alguma doença de pele, como pode 

ser observado na fala do morador a seguir: 

 
 [...]Hoje eu e um bocado de gente daqui da comunidade que pescava, não entra 

mais nessa lagoa para pescar. Só se a necessidade for muito grande; se a fome tiver 

apertando. Mas tenho muitos amigos das cidades vizinhas que vem pedir minha 

bóia emprestada para pescar. [...]E eles só conseguem vender os peixes daqui 

porque dizem que não pescaram aqui. (Entrevistado). 

 

Conclui-se então, que a prática da pesca e sua comercialização continua a ocorrer na 

região afetada pelos efluentes do lixão e da ETE, porém, a mesma só é realizada por 

pescadores de outras regiões e efetivada se houver uma omissão da origem do pescado. Se o 

pescador disser que o peixe foi pescado na lagoa do Borzeguim, ele não conseguirá vende-lo. 

Também notou-se que muitos desses pescadores – advindos de outras localidades – 

alimentam-se e alimentam suas famílias com esses peixes. Prática esta, que deixou de ser 

realizada pelos moradores do Borzeguim. Em todas as casas dos entrevistados foi questionado 
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o assunto do consumo dos peixes da lagoa e, 80 % dos entrevistados afirmaram que a família 

não consome dos pescados oriundos da região.  

 

Dessa forma verifica-se que a comunidade assimilou que o lixão e a ETE impactou a 

qualidade da água da lagoa, compreendendo os riscos à saúde humana que o usufruto desse 

recurso poderá causar. Essa compreensão e percepção adquiridas pela comunidade é o 

estopim necessário para que ocorressem futuras modificações na relação entre comunidade e 

lagoa, já que agora os moradores não a terão mais como um recurso que lhes proverá 

alimento, dinheiro e lazer.  

  

 
Figura 13 - Pescadores na Lagoa do Borzeguim. Junho, 2009. 

 

Ademais, durante as observações foi possível constatar que os pescadores só 

conseguiam capturar três espécies de peixes: Geophagus brasiliensis (Cará); Prochilodus 

vimboides (Curimatã) e Hoplias malabaricus (Traíra); ainda assim, os peixes pescados eram 

de tamanho diminuto e em mínimas quantidades, que é um reflexo da atual situação do 

recurso hídrico.  

 

Em entrevista, os moradores afirmaram que a lagoa era uma das mais férteis da região 

e que esse era um dos motivos pelo qual os vizinhos a invejavam. Entretanto, após a 

contaminação da água, foi tornado-se cada vez mais difícil pescar. A fala do pescador a seguir 

retrata bem essa questão: 

 

[...]Num sei se tem a ver, mas depois que esse lixão e a ETE chegaram, diminuiu 

demais os peixes daqui. Tinha época antigamente que cada pescador pegava de 

vinte peixes por dia aqui. Hoje eles sumiram. (Entrevistado) 
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Vale ressaltar que no ano de 2005 ocorreu uma grande mortandade de peixes na lagoa 

do Borzeguim (Figura 14) contribuindo assim, para a questão relatada pelo entrevistado.  

 

 
Figura 14 - Lagoa do Borzeguim. Fonte: Gelson. Ano: 2005. 

 

Outros dois problemas sociais foram percebidos durante as observações e entrevistas. 

O primeiro é a discriminação – reflexo do racismo ambiental
3
 - que a comunidade vem 

sofrendo tanto do poder publico local quanto de outras comunidades. Isso pode ser 

compreendido pela fala do morador a seguir: 

 

[...] Aqui na nossa região todo mundo acha que pode colocar tudo de ruim, e 

realmente eles conseguem e colocam. Trouxeram o lixão pra cá em um tempo. Não 

satisfeitos, deixaram a ETE ser instalada aqui. Eles não tão nem aí pra gente. Tudo 

de ruim vem pra cá. (Entrevistado) 

 

Os moradores da comunidade do Borzeguim já ficaram estigmatizados como pessoas 

que moram no lixão – devido ao fato de residirem nas proximidades – e bebem água do 

esgoto – por conta do efluente da ETE. A região em si sofreu e continua sofrendo com essas 

instalações. Houveram relatos de princípio de discriminação: 

 

[...] Quando vou à rua fazer compras e digo aonde moro, eu sinto que as pessoas me 

olham de uma forma diferente. Não consigo saber se eles sentem pena de mim ou 

nojo. (Entrevistado) 

 

Vale relatar que no período em que a pesquisa foi desenvolvida, foram realizadas 

constantes viagens ao município e, mais precisamente à comunidade do Borzeguim.  O 

                                                 
3
 O Racismo Ambiental é entendido como uma forma de discriminação causada por agentes públicos e/ou 

privados, mediante ação ou omissão que, voluntária ou involuntariamente, causam danos e afetam o meio 

ambiente e a qualidade de vida das comunidades[...] (SOUZA & OLIVEIRA, 2010) 
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deslocamento à comunidade sempre era realizado com mototaxistas ou pessoas que ofereciam 

carona. Durante esses deslocamentos ouvia-se de algumas pessoas as seguintes indagações e 

afirmações: “O que você vai fazer por lá, rapaz?”; “Aquilo ali num tem mais jeito não!”; “O 

que você quer ver na lagoa da bosta?”; “Cuidado, se você chegar ali perto pode pegar uma 

doença!”; “O povo de lá é cheio de doenças.” 

 

Diante disso, pode-se chegar à conclusão que a comunidade do Borzeguim vem 

sofrendo, de fato, um tipo de discriminação. A mesma discriminação que se tem pelos peixes 

oriundos de lá, ganhou uma maior expressão e foi transferida para seus moradores. Hoje, falar 

que reside no Borzeguim é sinal de morar no lixo e beber água de esgoto. É sinal de conviver 

dia e noite com mau cheiro. 

 

O segundo problema percebido foi o da depreciação imobiliária. É clara a forma como 

ocorreu grande desvalorização das terras no entorno da lagoa. Algumas pessoas já se 

mudaram da comunidade e outras tentam vender suas casas, entretanto, o problema tem sido 

encontrar quem as compre. 

 

[...] Antes disso tudo acontecer tinha muitos médicos da cidade que estavam 

construindo sítios por aqui. Hoje em dia eles estão vendendo seus terrenos. O difícil 

pra todo mundo é achar comprador. 

 

Assim, nota-se que além da desvalorização das terras existe aí uma problemática 

oculta: a comunidade está sendo “expulsa” de sua região. Com a implantação do lixão e da 

ETE e os conseqüentes impactos, alguns moradores da comunidade se vêem com necessidade 

de mudarem para outras localidades, já que, o lugar onde nasceram (Borzeguim) não oferece 

mais condições de moradia. 

 

Em contrapartida, da mesma forma que foi percebido que alguns possuíam vontade de 

vender suas casas e mudar-se para outra região, outros moradores dizem que não saem do 

lugar que nasceram e que vão sempre lutar pela melhora da qualidade de vida na região. 

 

[...] Meu filho, eu nasci e me criei aqui. Meu pai e meu avô também. Só saio daqui 

quando morrer. Não vai ser esse lixão que vai me tirar daqui. Um dia é ele quem 

vai sair! Você vai ver. (Entrevistado) 
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Diante disso, foi notado tanto pela fala de alguns quanto pelos dias de convívio 

durante as observações de campo, de que há um sentimento de que o Borzeguim não é mais 

um lugar para se morar. De fato, a situação pela qual passa a comunidade e o sentimento de 

abandono sentido por seus moradores, fruto da instalação do lixão e da ETE, originaram-se há 

nove anos e só vem se acentuando. 

 

As mudanças (e por que não dizer, adaptações?) em seus cotidianos e as 

consequências foram grandes. A lagoa do Borzeguim era fonte de consumo de todas as 

famílias da comunidade. Algumas das utilidades deste recurso podem ser constatadas nos 

depoimentos a seguir:   

 

[...] Antes da lagoa ta doente, a gente bebia dessa água. (Entrevistado) 

[...] A gente cozinhava com a água que tirava da lagoa. (Entrevistado) 

 

Ademais, os moradores sempre destacaram que a qualidade da água da lagoa não era 

mais a mesma desde a instalação do lixão e da ETE e que a utilização da mesma foi 

comprometida. Em conseqüência disso, os moradores passaram a comprar água de carros-pipa 

e alguns construíram cisternas em suas casas. Entretanto a necessidade por água potável ainda 

é a grande preocupação dessa comunidade.  

 

As mudanças relacionadas à utilização do recurso hídrico foram mais impactantes 

ainda. A maior parte dos moradores do Borzeguim passou a tratar a lagoa da mesma forma 

como os “outros” a tratam: poluindo-a. Em outras palavras, os moradores percebiam que a 

lagoa já era poluída pelo lixão e pela ETE e passaram a utilizá-la de forma inconsciente; 

passaram a utilizá-la como um depósito de resíduos.  

 

Durante as observações de campo foi possível constatar uma série de atividades 

impactantes ao recurso hídrico local que invibializam o consumo da água e que não eram 

realizadas antes da instalação do lixão e da ETE. Algumas puderam ser retratadas na Figura 

15. 

 



67 

 

 

(a)       (b) 

Figura 15 - Atividades que invibializam o consumo humano da água: (a) Banho em animais; Agosto de 2009. (b) 

Limpeza de roupas; Janeiro de 2009. 

 

Cerca de 70% das famílias entrevistadas afirmaram que, atualmente, praticam essas e 

outras atividades na lagoa como, por exemplo: lavagem de motos, bicicletas e carros. 

Entretanto, esses mesmos 70% afirmaram que nem sempre foi assim, conforme o depoimento 

de um dos entrevistados: 

 

[...]Antes era proibido a gente lavar qualquer coisa dentro da lagoa. (Entrevistado) 

 

Nota-se então, que há uma correlação entre a instalação do lixão e da ETE e as 

mudanças de atitude da comunidade para com o recurso hídrico local: quando precisavam do 

recurso para o consumo de água, preservavam-no; porém, como não é mais viável a utilização 

da água da lagoa para o consumo, passaram a poluí-lo.  

 

Essa mudança de comportamento para com os recursos naturais foi percebida pela 

primeira vez em 1968 pelo biólogo Garret Hardin e recebeu o nome de “Tragédia dos 

comuns
4
”. De forma resumida, Garret acredita que grande parte dos problemas e situações 

ambientais que vivemos seguem a lógica do termo supracitado.  

  

 

Contudo, o lixão e a ETE foram, de certa forma, o “princípio criador” da situação 

ambiental pesquisada. Não fossem suas instalações no entorno da comunidade, provavelmente 

as atitudes dos moradores, para com o ambiente, seriam outras. 

 

                                                 
4
 Ver Hardin (2010) 
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Outros problemas sentidos pela comunidade em decorrência do lixão e da ETE são 

relatados nas falas a seguir: 

 

[...] Quando eles tocam fogo lá no lixão a fumaça vem todinha pra cá. É um fedor 

tremendo. (Entrevistado) 

[...] De vez em quando nós sentimos o cheiro daquela lagoa da CAGECE. 

(Entrevistado) 

[...] No inverno, nossa lagoa fica com a água da mesma cor do esgoto que sai da 

lagoa da CAGECE e ainda fica com um cheiro diferente. (Entrevistado) 

 

Diante disso, nota-se que a prática das queimadas ocorre frequentemente no lixão e 

causam transtornos à comunidade do Borzeguim emanando, além do mau cheiro, 

possivelmente gases tóxicos. Além disso, os moradores notaram que durante a estação 

chuvosa a coloração da água da lagoa torna-se semelhante a da saída da ETE e possui um 

odor parecido.  

 

Tal semelhança na coloração pode ser observada na Figura 16 e pode ser justificado 

pelo fato de que é no período chuvoso que há uma maior vazão de lançamento de efluente da 

ETE tornando a água com esta coloração esverdeada característica. Essa coloração, 

conseqüência do numero excessivo de microalgas, dificulta a penetração da luz no ambiente 

aquático e causa problemas ao ambiente. Esse impacto na penetração da luz será discutido no 

próximo capítulo desta dissertação, que trata dos impactos na qualidade da água. 

 

 
(a)       (b) 

 
Figura 16 – (a) Sangrador da Lagoa do Borzeguim; Março de 2009. (b) Saída do efluente da ETE; Março de 

2009. 
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Contudo, em qualquer época do ano, ainda é possível observar crianças tomando 

banho e brincando nas águas da lagoa do Borzeguim sem qualquer proteção ou impedimento 

de seus pais (Figura 17).  

 

 

 
Figura 17 - Criança se divertindo na lagoa. Setembro de 2009. 

 

As mães que não permitem mais que seus filhos entrem em contato com a água da 

lagoa informaram que tomaram tal atitude porque as crianças tiveram fortes crises de diarréia 

horas depois do contato com a água. 

 

[...] Os casos de diarréia em crianças daqui aumentaram depois da instalação da 

ETE. A partir daí nós proibimos nossos filhos de entrarem nessa lagoa. 

(Entrevistado) 

 

Vale ressaltar que casos de diarréia em crianças sempre foram citados pelos moradores 

entrevistados durante a abordagem das questões epidemiológicas. E os mesmos chegaram a 

uma conclusão de que a ETE tem agravado a situação da lagoa. Ademais os moradores 

puderam relatar sobre outros casos de doenças que tiveram conhecimento: 

 

[...] Aqui, de inicio, muita gente pegou coceira na pele. (Entrevistado) 

 

[...] Meu primo pegou hepatite. O medico disse que foi por causa da água que ele 

bebia. Ele bebia a água da Lagoa da Cruz. (Entrevistado). 

 

A comunidade da Lagoa da Cruz, na qual o entrevistado acima se referiu, localiza-se à 

jusante da comunidade do Borzeguim e também possui um importante reservatório de água. 

Conforme informaram, os moradores da comunidade da Cruz demoraram a perceber (e 

acreditar) que o lixão e a ETE pudessem interferir na lagoa da Cruz e continuaram a consumir 
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de sua água. Com isso, além de casos de diarréia, foram diagnosticados pelos agentes de 

saúde alguns casos de hepatite conseqüentes desse consumo. 

 

Diante de tudo que foi exposto é possível identificar uma rede de problemas sociais 

decorrentes da instalação do lixão e da ETE e que antes não haviam sido presumidos durante 

a elaboração dos tópicos das entrevistas, mas que foram relatados pela comunidade do 

Borzeguim. 

 

Dessa forma, conclui-se e reforça-se a hipótese de que, de fato, o lixão e a ETE têm 

causado sérios transtornos à comunidade do Borzeguim resultando desde o desconforto até 

injustiça e racismo ambiental. 

 

O olhar dos catadores de lixo do lixão 

 

Como agentes inseridos neste processo de impacto social, os catadores de lixo que 

trabalham no lixão (Figura 18) também foram entrevistados nesta pesquisa. Durante as visitas 

ao lixão foi percebida a presença de dez catadores de lixo adultos e seis crianças que os 

acompanhavam.  

 

 
Figura 18 - Catador de lixo do lixão. Julho de 2008. 

 

Os catadores aceitaram participar das entrevistas, mas solicitaram que não fossem 

tiradas fotos que facilitassem sua identificação. Justificaram esse pedido pelo fato de que 

trabalham para a prefeitura local e possuem receio em perder o “emprego”. Chegaram a 

pensar que o entrevistador estava realizando a atividade para prejudicá-los.  
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Diante disso, a princípio, foi possível identificar através da fala dos catadores um 

impacto positivo da instalação do lixão: geração de renda. Porém, esse impacto positivo 

ocorre em detrimento da saúde e das condições de trabalho a que os mesmos são expostos.  

 

Os catadores não possuem nenhuma proteção ao entrar em contato com o lixo e têm o 

conhecimento de que põem sua saúde em risco devido a isso, mas deixam bem claro que 

precisam realizar esta atividade. 

 

[...] Moço, a gente sabe que ficar sem luva aqui é perigoso, mas a gente precisa 

levar “o comer” dos nossos filhos que estão em casa esperando. (Catador) 

 

Alguns acidentes já ocorreram: 

 

 
[...] Já perdi as contas das vezes em que me cortei aqui. (Catador) 

 

 

Os catadores possuem, de fato, percepção de que são expostos aos mais diversos riscos 

de contrair alguma doença e informaram que o maior medo é serem perfurados por alguma 

seringa. 

 

[...] Aqui a gente encontra muita seringa de hospital e todo mundo morre de medo 

de ser cortado por elas. Por isso que a gente tem que olhar bem onde vai botar a 

mão. (Catador). 

 

A maior parte dos entrevistados realiza a atividade de catação no lixão desde a 

instalação do mesmo. Antes dessa atividade, de acordo com eles, sobreviviam de “bicos” 

como: conserto de bicicletas, pedreiro, auxiliar de pintor, etc.  

 

Assim, eles encontraram no lixão a esperança de uma rentabilidade maior e por isso 

optaram por trocar de atividade. 

 

[...] Aqui eu ganho mais e trabalho menos. Trabalho o tanto de hora que eu quiser. 

Quanto mais hora eu trabalhar mais eu ganho. Aqui é bom. (Catador)  

 

Conforme observado na Figura 19, os catadores realizam a triagem dos resíduos que 

chegam ao lixão e o repassam para uma empresa de reciclagem, cujo proprietário pertence ao 

poder publico local, como informaram. 
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Figura 19 - Triagem realizada pelos catadores do lixão. Julho de 2008. 

 

 

Quando indagados se possuem conhecimento sobre os danos ao ambiente que lixão 

causa, foram bem enfáticos: 

 

[...] Isso aqui num causa nada ao ambiente não. Isso é porque querem tirar o nosso 

emprego. (Catador) 

 

[...] O povo do Borzeguim fica dizendo que o lixão polui a lagoa, mas é mentira. 

Quem polui a lagoa deles lá é a “lagoa da bosta” da CAGECE. (Catador) 

 

 

É perceptível que os catadores possuem um grande receio em serem demitidos – já que 

são contratados pela prefeitura – por conta do impacto ambiental que o lixão causa à 

comunidade do entorno. Porém, não reconhecem e nem percebem nenhum dano ambienta que 

o lixão possa ocasionar.  

 

Fruto do sistema capitalista (e porque não dizer fruto do desenvolvimento 

desordenado?) os catadores de lixo são reflexos da exclusão social. Uns os vêem como 

“bichos” que regressaram à forma mais primitiva do Homo sapiens e buscam alimentos no 

lixo, outros os tratam com preconceito.  

 

Fato é que eles são postos àquelas condições devido a falta de oportunidade em outros 

setores. Durante as entrevistas, todos os catadores deixaram bem claro que se não fosse a 

atividade de catação estariam passando fome e pedindo esmolas. Emocionado, um catador 

disse: 

 

[...] Esse lixão é minha vida.(Catador) 
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Contudo a catação de lixo como ocorre no lixão de Itapipoca é um sub-emprego e 

mais um impacto social conseqüente da instalação do lixão no município. 

 

Ademais, durante as visitas e entrevistas observou-se a presença de crianças 

trabalhando no lixão. Esse é um dos lados mais nefastos da problemática dos resíduos sólidos. 

Em muitos momentos observou-se que as crianças ficavam responsáveis pela catação de 

restos de alimentos e que faziam a atividade com naturalidade.  
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 5. IMPACTO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

 

“O mundo muda constantemente, e, na 

Natureza, ser constante seria uma 

inconstância.” 

Abraham Cowley 

 

5.1. Material e métodos 

 

5.1.1. Determinação das análises 

 

Com relação à mensuração do impacto sobre a qualidade da água superficial no 

entorno do lixão, optou-se pela utilização do disco de Secchi – para aferir a transparência de 

Secchi (m) – nas campanhas e análise da qualidade da água, do sistema riacho-lagoa, 

referente a seis parâmetros: oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), salinidade, pH, coliformes termotolerantes (CT) e presença de E.coli. Os quatro 

primeiros foram processados e preservados no Instituto de Ciências do Mar – 

LABOMAR/UFC e os últimos no Laboratório Integrado de Águas de Mananciais e 

Residuárias – LIAMAR/IFCE.  

 

 As análises foram efetuadas conforme as metodologias referenciadas apresentadas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 - Parâmetros analisados e metodologias analíticas referenciadas. 

 

Parâmetro Metodologia Referência 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) Tubos múltiplos com meio A1 APHA, 1998 

Escherichia coli (NMP/100mL) Substrato cromogênico APHA, 1998 

pH pHmetro APHA, 1998 

Demanda bioquímica de oxigênio (mg/L) Frascos padrões APHA, 1998 

Oxigênio dissolvido (mg/L) Oxímetro APHA, 1998 

Salinidade (‰) Refratômetro APHA, 1998 

 

 

Ressalta-se que, as leituras das temperaturas da água foram determinadas por meio do 

oxímetro – o mesmo utilizado para a determinação de oxigênio dissolvido.  

 

Os dados obtidos dessas análises serão discutidos com base na Resolução nº 357/05 do 

CONAMA que dispõe sobre as classificações dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. Busca-se com isso, identificar quais destes parâmetros se encontravam fora dos 

limites estabelecidos, sendo, portanto, prejudiciais ao meio ambiente e, consequentemente, ao 

desenvolvimento sustentável. Os dados de DBO e OD serão posteriormente utilizados para a 

entrada no modelo de qualidade de água proposto por Streeter & Phelps (1925).  

 

5.1.2. Determinação dos pontos, seções e períodos de coleta 

 

Inicialmente, foi feito um levantamento da área para o estabelecimento dos seguintes 

pontos de coleta e seções, que levaram em consideração a localização estratégica e 

acessibilidade. As distâncias entre pontos de coleta, seções, ETE, lixão e lagoa – que são 

georeferenciados – foram aferidas utilizando-se de um curvímetro em um mapa da região com 

escala de 1:20619. Neste trabalho, considerou-se como “pontos (Ex: P1, P2, P3 e P4)” os 

locais de coleta de amostras de água e, como “seções” os locais onde foram aferidas variáveis 

hidráulicas. 
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 Ponto 1 e seção 1 (P1 e S1; à montante do lixão e da ETE) – o referido ponto foi 

alocado a, aproximadamente, 2 km antes do contato da água do riacho com o 

percolado do lixão e com o efluente da ETE. Vale ressaltar que o riacho, neste ponto, 

recebe águas residuárias domiciliares à sua montante (Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Vista do ponto 1. Junho, 2009. 

 

 Ponto 2 e seção 2 (P2 e S2) – o referido ponto foi alocado à jusante do lixão 

(aproximadamente, 100m depois do ultimo ponto de contato do percolado com o 

riacho) e à montante (à 20m) do vertedouro da ETE (Figura 21). 

 

 
Figura 21 - Vista do ponto 2 e do ponto de vertedouro da ETE. Junho, 2009. 

 

 Ponto 3 (P3) – este ponto de coleta foi alocado à jusante (100m) do ponto de 

lançamento de efluente da ETE e à montante (650m) da lagoa do Borzeguim. Como o 

local é de difícil acesso (caatinga densa), tornou-se inviável o registro de foto deste 

ponto.  
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 Ponto 4 (P4) – este ponto foi alocado no meio da lagoa do Borzeguim (até a 

profundidade em que a roupa de coleta oferecia segurança), ou seja, a jusante das 

contribuições do lixão e da ETE (Figura 22). 

 

 
Figura 22 - Vista do ponto 4. Junho, 2009. 

 

A figura 23 a ilustra a localização dos pontos e seções. Nesta imagem a ETE é 

destacada com um circulo vermelho e seu vertedouro de saída representado pelo tracejado 

vermelho. 

  
Figura 23 -Sistema em estudo com a demarcação dos pontos e seções. 

 



78 

 

Dessa forma as coletas foram realizadas em quatro pontos distintos do sistema hídrico 

(riacho-lagoa) em estudo compreendendo uma época de transição da estação chuvosa para a 

estação seca, ocorrendo nas seguintes datas: 

 

 24 de junho de 2009. 

 22 de julho de 2009. 

 28 de agosto de 2009. 

 30 de setembro de 2009. 

 

As coletas foram realizadas sempre no período da tarde, transportadas em frascos ou 

recipientes adequados para cada parâmetro, acondicionados em caixas isotérmicas e, em 

seguida, encaminhadas aos laboratórios para o processamento imediato ou preservação, 

segundo diretrizes da APHA (1998). 

 

 

 

5.1.3. Determinações das variáveis topográficas e hidráulicas. 

 

Durante as campanhas realizadas para as coletas de água, foram cravadas estacas de 

madeira no leito do rio com o intuito demarcar o nível da água nas seções (S1 e S2). As 

estacas eram marcadas com um número que indicava a campanha na qual representavam. 

(Figuras 24 e 25) 

 

 
Figura 24 - Estacas de madeira. Junho, 2009. 
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(a)       (b) 

Figura 25 - Momento em que as estacas eram cravadas durante a campanha: (a) seção 1 e (b) seção 2. Junho, 

2009. 

 

Ao final das quatro campanhas, mais precisamente no dia 29 de outubro de 2009, foi 

realizado um levantamento topográfico do leito do riacho nas seções tendo como referencial 

as estacas cravadas, com o objetivo de obter a declividade, a altura da lâmina de água (H), a 

área molhada, o raio hidráulico e, assim, estimar a vazão do riacho durante as campanhas. 

Utilizou-se de teodolito e mira para a realização desta etapa.  

 

Dessa forma, a vazão foi estimada através da equação de Manning (Equação 1): 

 

2

1

3

2

SR
n

Am
Q          (1) 

 

onde “Am” é a área molhada (m²) da seção transversal; “R” (m) é o raio hidráulico; “S” é a 

declividade do fundo do canal (m/m); e “n” é o coeficiente de rugosidade de Manning, sendo 

este encontrado e tabelado para diversos tipos de cenários (constituição das paredes e do 

fundo do canal) em compêndios da literatura especializada. Dessa forma, adotou-se o valor de 

“n” proposto por Chow (1959, p.122). Considerou-se assim o valor de “n” como sendo o 

mesmo durante todo o trecho em estudo pois tratou-se de uma distância diminuta com 

características semelhantes.  

 

 Para o cálculo da velocidade (U) em m/s, utilizou-se da Equação 2: 

 

  2

1

3

2

SoRh
n

1
U          (2) 
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onde “n” é o coeficiente de rugosidade de Manning; “Rh” é o raio hidráulico (m) e “So” é a 

declividade do fundo do canal (m/m). 

 

5.1.4. Determinação dos coeficientes de reaeração (Ka) e desoxigenação (Kr). 

 

O coeficiente de reaeração (Ka) depende de características hidráulicas do corpo d’água 

em questão, tais como a velocidade (em m/s) e a altura (em metros). Rios rasos e com altas 

declividades – o que proporciona maior velocidade da massa de água – possuem elevadas 

taxas de reaeração enquanto que rios profundos de baixa velocidade possuem taxas de 

reaeração reduzidas. Diante disso, a altura e a velocidade são variáveis importantes para a 

mensuração desse coeficiente. 

 

Assim, o  coeficiente de reaeração (Ka) foi determinado através da equação sugerida 

por Owens et al (apud Von Sperling 2007, p.334) pois foi a equação que compreendeu a faixa 

de aplicação determinada pela altura (em metros) e velocidade (em m/s). (Equação 3). 

 

)(32,5 185,167,0 diaHUKa        (3) 

 

O coeficiente de desoxigenação (Kr) depende das características da matéria orgânica 

que é lançada no corpo d’água. Efluentes não tratados, por exemplo, possuem elevada taxa de 

degradação pelo fato de ter maior parte da matéria orgânica biodegradável ainda não 

assimilada.  

 

O sistema em estudo recebe esgoto bruto de baixa concentração no trecho inicial 

advindo da cidade, efluente bruto concentrado oriundo do lixão e um efluente primário 

originado da ETE. Diante disse, considerou-se o valor de Kr = 0,400 dia-1 como uniforme 

para todos os trechos em estudo, baseado no proposto por Fair et al e Arceivala (apud Von 

Sperling, 2007). 

 

 Ademais, para a simulação da autodepuração, utilizou-se de dados pluviométricos 

(anexo A) referentes aos dias das campanhas no ano de 2009. 
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5.2. Resultados e discussões 

 

5.2.1. Qualidade da água 

 

Os parâmetros de qualidade da água que foram analisados refletiram, sobretudo, a 

situação do sistema hídrico em estudo ocasionado pelo seu manejo inadequado. Os resultados 

analíticos obtidos foram tabulados e dispostos – para depois serem discutidos – de acordo 

com as campanhas realizadas e seus respectivos parâmetros.  

 

A Tabela 2 apresenta os resultados mínimos, médios e máximos das concentrações dos 

parâmetros avaliados bem como, os valores limites para a classe. Ressalta-se que, por nunca 

ter sido enquadrado, o sistema hídrico em estudo deveria obedecer às restrições da Classe II, 

como ordena a legislação em vigor. Ademais, ressalta-se que durante as campanhas, 

observaram-se variações de temperatura de 26,8°C a 32,6°C. 

 

 

 

 

Tabela 2 -Valores dos parâmetros medidos entre junho e setembro de 2009 no sistema hídrico riacho-lagoa e 

limites estabelecidos na resolução CONAMA 357/05. 

 

Parâmetro und. Mínimo Médio Máximo I II III

pH * 7,42 8,23 9,8 6-9 6-9 6-9

Salinidade ‰ 0 0 0.1 * * *

O.D mg O2/L 2,5 6,39 12,2 6,00 5,00 4,00

D.B.O mg O2/L 3 29 102,2 6,00 5,00 10,00

Coliformes 

termotolerantes NMP/100mL 200 10.537 46.000 200 1.000 2.500

Escherichia coli NMP/100mL 200 6.430 23.000 200 1.000 2.500

Valor medido Limite para a classe

 
 

Dessa forma, constata-se que três parâmetros se mostraram fora do padrão 

estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005: OD, DBO E pH 

 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

 

As concentrações de OD obtidas durante as quatro campanhas indicaram que o riacho 

foi impactado pelo lançamento de efluentes oriundos do lixão e da ETE e permitiram perceber 
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a ocorrência de um padrão no comportamento da depleção de oxigênio e reoxigenação. As 

figuras 26, 27, 28 e 29 apresentam as curvas de OD e DBO construídas a partir dos dados 

obtidos durante as campanhas realizadas. 

 

 

 

Figura 26 - Gráfico das curvas de OD e DBO - 1ª 

campanha (24/06/2009). 

 

 

Figura 27 - Gráfico das curvas de OD e DBO - 2ª 

campanha (22/07/2009) 

 

 

Figura 28 - Gráfico das curvas de OD e DBO - 3ª 

campanha (28/08/2009). 

 

 

Figura 29 - Gráfico das curvas de OD e DBO - 4ª 

campanha (30/09/2009) 

Nota-se que a quarta campanha possui apenas os dados referentes aos pontos 3 e 4. 

Isso se deve pelo fato de que nesta campanha a vazão nos pontos 1 e 2 foi nula, 

impossibilitando assim, a coleta de amostras de água e sua consequente análise. 

 

Em relação à concentração de oxigênio dissolvido, foi possível constatar que apenas 

na primeira campanha o riacho já possuía uma carga poluidora, no ponto 1, com valores fora 
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do padrão estabelecido pela CONAMA 357/2005. Em outras palavras, o riacho entrava no 

sistema em estudo com a concentração de OD inferior ao permitido pela legislação.  

 

O fato de que apenas nessa campanha encontrou-se baixa concentração de oxigênio 

dissolvido no ponto 1, provavelmente deve-se por conta de que no mês de junho (mês da 

primeira campanha) foram observados maiores índices de precipitação
5
. Isso faz com que haja 

maior turbulência, revolvimento do solo e passagem de sedimentos pelo ponto analisado, 

fazendo com que as concentrações de oxigênio dissolvido sejam menores. Não obstante, há 

um aumento de vazão das águas residuárias oriundas de residências à sua montante. 

 

Ainda com relação aos valores da concentração de OD obtidos nas campanhas 

realizadas, percebeu-se que há um padrão no comportamento da curva nas três primeiras 

campanhas, realizadas em junho, julho e agosto: há sempre uma depleção de oxigênio 

dissolvido após o trecho em que o corpo d´água recebe influência do lixão e uma 

reoxigenação após o trecho em que recebe o efluente da ETE. 

 

Entre os pontos 1 e 2 não existem residências e nenhum outro tributário. Assim, 

acredita-se que essa depleção na concentração de oxigênio dissolvido ocorra devido ao 

efluente que é lançado pelo lixão – lixiviado – que, por sua vez, detém elevada carga 

poluidora. Torna-se, portanto, um indicativo de degradação do lixão. Destaca-se que 2,5mg/L, 

foi a concentração mais baixa de oxigênio dissolvido encontrada nas campanhas e o referido 

valor foi aferido justamente no ponto 2 durante a primeira campanha (em junho), onde o 

regime de chuvas foi maior, gerando maior lixiviado que, consequentemente, atingiu o riacho. 

Valores baixos de O2 como este, são comumente encontrados em riachos de zona urbana 

densamente povoada, que não é o caso do riacho em estudo. Silva (2003), analisou a 

qualidade da água no complexo hídrico Papicu/Maceió em Fortaleza – zona densamente 

povoada – e encontrou concentrações de oxigênio dissolvido de 3,2mg/L nos riachos Papicu e 

Maceió. Isso mostra que os valores encontrados no afluente em estudo são realmente baixos. 

 

Já a reoxigenação que sempre ocorre após a influência da ETE, é reflexo da 

característica do efluente gerado. Segundo Mota (1999), no lançamento de esgoto – tratado ou 

não – pode ser observada excessiva concentração de oxigênio dissolvido. Dessa forma, o 

                                                 
5
 Ver apêndice “B” referente às campanhas. 
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riacho sempre é “alimentado” com oxigênio quando passa por esse trecho, ou seja, a ETE 

contribui para a reaeração do efluente. 

 

Entretanto esse processo de reoxigenação atinge elevadas concentrações de oxigênio 

dissolvido em água quando alcança a lagoa do Borzeguim. As maiores concentrações de O2 

aferidas foram justamente no ponto 4 (na lagoa). Os valores nesse ponto, durante as 

campanhas, variaram de 11,1mg/L a 12,2mg/L, indicando eutrofização do corpo hídrico. 

Segundo Kato e Piveli (2005), uma água eutrofizada pode apresentar concentrações de 

oxigênio bem superiores a 10mg/L, mesmo em temperaturas superiores a 20°C, 

caracterizando uma situação de supersaturação.  

 

Em estudo semelhante, Sousa et.al (2007) analisou a qualidade de água de duas lagoas 

de Fortaleza – Lagoa da Parangaba e Lagoa do Mondubim – com entorno densamente 

povoado e obteve valores máximos de OD de 9,7mg/L e 7,6mg/L, respectivamente, indicando 

elevada presença de microalgas e eutrofização. Assim, conclui-se que a concentração de 

oxigênio dissolvido encontrada na lagoa em estudo (Lagoa do Borzeguim) é bastante elevada, 

encontrando-se eutrofizada. 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

 

A demanda bioquímica de oxigênio, durante as campanhas, variou – de 3,0 mg/L a 

102,2 mg/L – como pode ser observado nas figuras 26, 27, 28 e 29; sendo que valor mínimo 

foi verificado no ponto 1 da terceira campanha, enquanto que o valor máximo ocorreu no 

ponto 4 da segunda campanha. A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como limite 

aceitável para essas águas, valores de DBO até 5 mg/L. Nota-se então, que apenas o ponto 1 

da terceira campanha, período de baixa pluviosidade, apresentou resultado de acordo com esta 

resolução. Os demais valores de DBO obtidos estão bem acima do limite estabelecido. 

 

 Ademais, foi possível observar nas campanhas 1, 2 e 3 que os valores de DBO obtidos 

no ponto 2 – após a influência do lixão – apresentaram-se fora do padrão estabelecido pela 

legislação, indicando que a quantidade de oxigênio requerida para a estabilização da matéria 

orgânica é alta e que, consequentemente, possa ter havido contribuição do lixão para o 

ocorrido. 
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 Não obstante, também constatou-se que no ponto após a saída do efluente da ETE 

(ponto 3), os valores de DBO foram sempre superiores aos obtidos à sua montante (ponto 2). 

Ressalta-se que a distância entre os dois pontos de coleta é de apenas 120m e não há nenhum 

outro tributário do riacho, a não ser, o próprio vertedouro da ETE. Dessa forma, acredita-se 

que o efluente da estação de tratamento possui elevada carga orgânica necessitando ser 

estabilizada. Os maiores aumentos em termos de DBO num corpo d’água, são provocados por 

despejos de origem predominantemente orgânica (Derisio, 2000). 

 

 Ademais, na lagoa do Borzeguim (ponto 4), o valor médio de DBO encontrado foi de 

151mg/L, indicando elevada carga orgânica necessitando de oxigênio para estabilização e 

forte indício de degradação do ambiente lêntico. Em estudos semelhantes, Silva (2003) 

encontrou DBO média de 26,6 mgL na lagoa do Papicu enquanto que Sousa et.al (2007) 

encontrou DBO média de 59 mg/L na lagoa da Parangaba e 32 mg/L na lagoa do Mondubim. 

 

pH 

 

Os valores de pH, de maneira geral, variaram de 7,42 a 9,8; com os valores mais altos 

sendo encontrados sempre na lagoa do Borzeguim (ponto 4). A resolução CONAMA 

357/2005 estabelece como limite aceitável para essas águas, valores na faixa de 6-9.   

 

Na primeira campanha os valores dos quatro pontos permaneceram dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação, entretanto, nas outras três campanhas, o ponto 4 (lagoa) sempre 

foi o único a exceder tais limites.  

 

O pH na lagoa sempre foi aumentando à medida em que a pluviosidade ia decrescendo 

e o riacho, consequentemente, passava a ser unicamente perenizado pelo efluente da ETE. Na 

última campanha – em setembro de 2009 – foi encontrado o maior pH na lagoa (9,8). 

Elevados valores de pH como este, podem afetar  a vida aquática refletindo em sérios danos 

para ambiente. Sousa et.al (2007) encontrou pH máximo de 8,6 na lagoa da Parangaba e  

atribuiu esse valor ao excessivo desenvolvimento fitoplanctônico com consumo elevado das 

espécies carbônicas, desequilibrando a capacidade tamponante do ecossistema. Ademais, é 

recomendável para a maioria das espécies de peixes que o pH se situe numa faixa de 6,5 a 8,6 

(CODEVASF, 2008), já que fora dessa faixa há um comprometimento no seu grau de 

atividade e no apetite. 
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De fato, o crescimento excessivo de (micro) organismos fotossintetizantes em 

ambiente um ambiente lêntico provoca alterações no equilíbrio físico-químico do sistema, 

dificultando a manutenção da vida. De acordo com Ceccarelli et al. (2000), grandes 

concentrações de vegetais, algas e fitoplâncton provocam acidificação do meio aquático à 

noite, ao passo que altas temperaturas podem acelerar o processo de fotossíntese elevando 

consideravelmente os valores de pH à tarde, que posteriormente se tornarão críticos durante a 

madrugada.   

 

SALINIDADE 

 

Este parâmetro foi utilizado como indicador de classificação dos corpos hídricos em 

águas doces, salobras ou salinas. Essa classificação torna-se importante para o 

estabelecimento de normas e padrões para o lançamento de efluentes. Conforme a resolução 

CONAMA n. º 20 de 18 de junho de 1986 classifica-se o sistema em estudo com sendo de 

água doce, pois os valores encontrados durante as campanhas variaram entre 0‰ e 0,1‰.  

 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES E Escherichia coli (CTT e Ec) 

 

Conforme Derisio (2000) os organismos do grupo coliforme têm se mostrado como os 

melhores indicadores da possível presença de organismos patogênicos. Dessa forma, a 

presença de coliformes na água indica a possível presença de outros organismos causadores 

de doenças ao homem. Esse indicador pode ser medido como coliforme termotolerante e 

fecal, sendo este ultimo indicador da presença de esgotos de origem sanitária.  

 

Pôde-se observar na Tabela 2 que os coliformes termotolerantes medidos nas quatro 

campanhas variaram de 200 NMP/100mL a 46.000 NMP/100mL enquanto que a E.coli variou 

de 200 NMP/100mL a 23.000 NMP/100mL, sendo a média dos dois parâmetros superior aos 

limites estabelecidos pela CONAMA 357/2005.  

 

Entretanto não se pode considerar este parâmetro como mais um fora dos padrões 

estabelecidos pela resolução supracitada, pois a mesma institui que sejam realizadas 6 análises 

durante o período de um ano com freqüência bimestral, metodologia que não foi desenvolvida 

por este trabalho.  
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Contudo, é possível perceber (ver Apêndice B) que os valores encontrados nas 

campanhas indicam um comportamento padrão: há sempre uma crescente no número de 

microorganismos por 100mL do ponto P1 ao P3 e uma redução desse número no ponto P4 

(Lagoa). Constata-se então que, tanto o lixão (P2) quanto a ETE (P3) contribuem com o 

aumento dessa carga de coliformes na água, enquanto que o ambiente trata-se de recuperar-se 

no trecho à jusante. Não obstante, esperava-se que a ETE não contribuísse com o aumento de 

coliformes termotolerantes e fecais no corpo d’água, pois apresenta tratamento 

microbiológico para o esgoto sanitário. Ademais, os maiores valores de CTT e Ec
6
 foram 

encontrados no período de maior pluviosidade (Junho/09) enquanto que os menores valores 

foram encontrados no período de estiagem (Setembro/09).   

 

Apesar de haver autodepuração no trecho entre os pontos P3 e P4, os valores de CTT e 

EC encontrados na lagoa durante as três primeiras campanhas, foram sempre superiores ao 

estabelecido pela legislação em vigor. Atribui-se isso à atual relação da comunidade com a 

lagoa que passou, por exemplo, a lavar animais e roupas na mesma.  

 

Mesmo assim, o fato de esse sistema hídrico em estudo receber efluente de ETE, o 

torna um ambiente contaminado, capaz de disseminar microorganismos patogênicos, causar 

perigo à comunidade – caso se consuma dessas águas – e representa um perigo para outros 

usos do ambiente aquático, como por exemplo, a recreação.  

 

TRANSPARÊNCIA DE SECCHI 

 

 O Disco de Secchi foi utilizado no ponto P4 (lagoa) durante as quatro campanhas com 

o objetivo de observar a transparência do corpo d’água. Na Tabela 3 são apresentados os 

resultados da variável analisada. 

 

Tabela 3 - Valores encontrados com a utilização do Disco de Sechi durante as campanhas. 

Campanha

1

2

3

4 0,13

Profundidade (m)

0,24

0,20

0,17

  

                                                 
6
 Ver apêndice B 
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 Os valores indicam que há uma diminuição na transparência da água na lagoa 

diretamente proporcional à aproximação do período de estiagem e conseqüente redução do 

regime pluviométrico.  

 

Vale lembrar que no período de estiagem, o riacho – único afluente da lagoa – 

basicamente é perenizado pelo efluente da ETE, que torna a água da lagoa rica em microalgas 

e faz com que a mesma fique de cor esverdeada (Figura 16) e mais escura, dificultando assim, 

a penetração da luz.  

 

 Em estudo semelhante realizado nas lagoas de Opaia e Sapiranga, Cordeiro et.al 

(2009) observou valores de transparência de Secchi nas faixas de 0,14m e 0,11m nas 

respectivas lagoas de zona urbana.  

 

 Valores de transparências baixos como os encontrados na lagoa do Borzeguim, são 

típicos de ambiente fortemente eutrofizados – como as lagoas urbanas de Opaia e Sapiranga – 

e dificultam a existência de vida aquática.  Tais ambientes possuem nutrientes em excesso que 

contribuem com o crescimento de microalgas na superfície de água, reduzindo a zona fótica e 

tornando a vida dependente da luz inviável no substrato.  

 

5.2.2. Simulações da autodepuração 

 

 Utilizou-se da modelagem de qualidade de água proposta por Streeter & Phelps para 

simular a autodepuração do sistema hídrico em estudo. Como o intuito foi de apresentar e 

discutir questões a respeito do comportamento do sistema diante dos impactos recebidos, não 

foi preocupação principal deste trabalho calibrar variáveis demandadas pelo modelo. Para 

isso, utilizou-se de sugestões da literatura especializada para admissão de valores. Dessa 

forma, serão apresentados os dados de entrada para o modelo e os resultados obtidos nas 

campanhas, para depois serem discutidos. 

 

Para uma melhor visualização e compreensão, os principais dados de entrada para 

aplicação no modelo serão apresentados em forma de diagrama. Cada diagrama trata-se de 

uma representação horizontal da situação que é estudada por este trabalho no decorrer das 
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campanhas. Os valores referentes à ETE foram cedidos pela CAGECE, que gerencia a 

estação. 

 

 

 

Assim, o diagrama que representa os dados de entrada para o modelo no mês de junho 

pode ser observado na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Diagrama com os principais dados de entrada - junho de 2009. 

 

 

Diante disso, foi possível construir o gráfico apresentado na Figura 31 que simula a 

autodepuração do sistema hídrico em questão. 
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Figura 31 - Simulação da autodepuração no sistema hídrico em estudo - junho de 2009. 

 

Para o melhor entendimento deste gráfico e dos demais, é importante destacar que a 

linha preta mais espessa representará a autodepuração do rio em decorrência da distância 

enquanto que, a linha preta tracejada indicará a concentração de saturação de oxigênio; as 

indicações de cor vermelha representadas por um círculo são os valores medidos de oxigênio 

dissolvido; os pontos de influência do lixão e da ETE serão representados por indicações de 

cor azul; o asterisco de cor vermelha indicará a concentração de oxigênio dissolvido medido 

na lagoa e a reta vermelha tracejada trata-se do comportamento da concentração de oxigênio 

dissolvido caso não houvesse as influências do lixão e da ETE. 

  

 Dessa forma observa-se que a concentração de oxigênio dissolvido no inicio do 

sistema é baixa e, quando o riacho recebe a influência do lixão, ocorre uma brusca depleção 

de oxigênio dissolvido no meio, caracterizando-se então como uma zona de degradação.  

 

Essa depleção é consequencia da alta concentração de matéria orgânica que é lançada 

pelo lixão. É a disponibilidade de matéria orgânica no ambiente aquático que faz com que os 

microorganismos decompositores existentes no meio, necessitem de mais oxigênio para 

realizarem suas atividades vitais. Portanto, na medida em que se aumenta o lançamento de 

carga orgânica no meio, o numero de microorganismos decompositores cresce fazendo com 

que a concentração de oxigênio dissolvido torne-se menor e, consequentemente, sua demanda 

seja maior.  
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Assim, o oxigênio disponível será consumido até que ocorra a estabilização da matéria 

orgânica, caracterizando-se como uma zona de decomposição ativa. Conforme Von Sperling 

(2007) nesta zona o oxigênio dissolvido atinge a sua menor concentração. Caso a quantidade 

de matéria orgânica lançada seja de elevada magnitude, o oxigênio dissolvido no meio pode 

vir a ser totalmente consumido pelos microorganismos decompositores, originando condições 

de anaerobiose, extinguindo assim, os organismos aeróbios. 

 

 Contudo, observa-se no gráfico da figura 31, que não houve depleção total de oxigênio 

no meio e sim, uma rápida reoxigenação consequente do lançamento de efluente da ETE. 

Portanto, a ETE possui elevada concentração de oxigênio dissolvido em seu efluente 

contribuindo assim com a reaeração do sistema hídrico em questão. Tratando-se de 

concentração de oxigênio dissolvido, o que ocorre a partir desse ponto faz parte da zona de 

recuperação do sistema, onde o déficit de oxigênio tende a ser menor no decorrer do percurso 

e caso não haja nenhum outro lançamento de poluentes. Em condições naturais, o sistema 

hídrico tenderá a restabelecer concentrações de oxigênio dissolvido observadas antes dos 

lançamentos de poluentes.   

 

 Entretanto é possível notar no gráfico que a concentração de oxigênio dissolvido na 

lagoa – indicada por um asterisco vermelho – foi muito elevada, caracterizando o processo de 

eutrofização no sistema. Contudo, essa elevada concentração de oxigênio dissolvido 

observada na lagoa ocorre também devido a processos externos a essa simulação e que não 

podem ser desprezados.  

 

Mesmo assim, pode tratar-se de uma consequência do excesso de nutrientes lançados 

pela ETE fazendo com que haja o crescimento excessivo de microalgas, o aumento na 

produtividade primária na lagoa e, consequentemente, ocorra supersaturação de oxigênio 

dissolvido. Contudo, não descarta-se a hipótese de que a comunidade que reside no entorno da 

lagoa também contribua com o processo de eutrofização, visto que – como demonstrado na 

Figura 15 – há utilização inadequada do recurso hídrico local. 

 

Ademais, foi observado que o comportamento da concentração de oxigênio dissolvido 

ao longo do sistema hídrico em questão é o mesmo nas simulações de julho e a agosto de 

2009.  
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As Figuras 32 e 33 representam, respectivamente, o diagrama com os dados de entrada 

e a simulação da autodepuração referente ao mês de julho de 2009. 

 

 

 

Figura 32 - Diagrama com os principais dados de entrada -  julho de 2009. 

 

 

 

Figura 33 -Simulação da autodepuração no sistema hídrico em estudo - julho de 2009. 

 

 

E as Figuras 34 e 35 representam, respectivamente, o diagrama com os dados de 

entrada e a simulação da autodepuração referente ao mês de agosto de 2009. 
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Figura 34 - Diagrama com os principais dados de entrada -  agosto de 2009. 

 

 

 
  Figura 35 -Simulação da autodepuração no sistema hídrico em estudo - agosto de 2009. 

 

Nota-se assim, que o lixão é responsável pela queda nos níveis de oxigênio dissolvido 

enquanto que a ETE recupera o oxigênio que sofreu depleção por parte do lixão. Caso a ETE 

não existisse, provavelmente a depleção de OD seria mais elevada e a chegada da zona de 

recuperação seria mais tardia. Com a existência da ETE, é como se houvesse uma 

compensação em relação às consequências que o lixão provoca.  

 

Outro ponto importante a se destacar é que os níveis de oxigênio na lagoa continuaram 

a ser sempre elevados em conseqüência, provavelmente, do que já foi discutido anteriormente, 

durante a simulação de junho. Em suma, pode tratar-se de uma consequência do excesso de 
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nutrientes lançados pela ETE, não descartando a hipótese de que a comunidade que reside no 

entorno da lagoa também contribua com esse processo. 

 

 Contudo, é imprescindível observar nas três simulações, o comportamento da curva de 

oxigênio dissolvido caso não houvesse as influências do lixão e da ETE (linha vermelha 

tracejada nos gráficos das Figuras 31, 33 e 35).  

 

Nota-se que a concentração de OD ao longo do riacho seria praticamente a mesma e 

percebe-se que haveria grande influência da carga que chega da cidade. Portanto, caso o lixão 

e a ETE não existissem, os níveis de OD seriam bastante influenciados pela poluição urbana.  

 

 Não obstante, acredita-se que o comportamento da autodepuração no trecho em estudo 

considerando-se a inexistência apenas do lixão, perpassaria por um comportamento 

semelhante ao observado com a existência do mesmo, ou seja, haveria uma elevada reaeração 

do corpo d’água provocada pela ETE sob as águas oriundas da cidade.  

 

 Mesmo diante de tudo que foi observado, torna-se indispensável a realização de 

simulações da carga de  demanda bioquímica de oxigênio (DBO) que chega na lagoa para 

uma melhor compreensão da questão em estudo. 

 

 A demanda bioquímica de oxigênio é reflexo indireto da concentração de matéria 

orgânica existente no meio e, reflexo direto do número de microorganismos que demandam 

oxigênio para decompor essa matéria orgânica. Diante disso torna-se importante construir as 

simulações do comportamento da carga de DBO que é transportada até a lagoa. 

 

Assim, considerando os mesmos valores para as variáveis utilizadas até o momento 

bem como os dados de qualidade de água relacionados à DBO obtidos nas campanhas, foram 

construídas tabelas que apresentam a simulação dos valores da carga de DBO na lagoa 

durante os meses de junho, julho e agosto – Tabelas 4, 5 e 6 respectivamente – onde: “L0” é a 

DBO inicial em mg/L; “t” é o tempo em dias; “Lr” é a DBO residual em mg/L; “Q” é a vazão 

em m³/s; e “Cr” é a carga em g/s. 
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Tabela 4 – Simulação da carga de DBO na lagoa no mês de junho de 2009. 

SIMULAÇÃO DBO - Junho/2009 

Fonte L0(mg/L) t (d) Lr(mg/L) Q(m3/s) Cr(g/s) 

Cidade / riacho 24,00 0,075 23,29 0,615 14,33 

Lixão 10,50 0,031 10,37 0,609 6,32 

ETE 32,86 0,026 32,52 0,739 24,03 

Carga de DBO que chega na lagoa com lixão e ETE (g/s)      44,67 

Carga de DBO que chegaria na lagoa sem lixão / ETE (g/s)         14,33 

Diferença entre as cargas (%)         32% 

 

 

 Observa-se que a simulação de junho apresentou os maiores valores de carga, tanto 

para o lixão quanto para a ETE, do que as simulações de julho e agosto. As chuvas que 

ocorreram nesse período justificam os valores encontrados já que pode ter havido uma 

“lavagem” na microbacia do sistema hídrico em estudo. É durante o período de chuvas que o 

lixão gera maior lixiviado e a ETE maior vazão no efluente. Ademais, nota-se que a carga da 

ETE é maior do que as cargas do lixão e da cidade, somadas.  

 

Nesse mês, observa-se que chegou uma carga relativamente alta de 44,67 g/s de DBO 

na lagoa. Essa elevada demanda por oxigênio na lagoa do Borzeguim faz com que a 

competição intra e interespecífica pelo recurso torne-se mais acentuada. E essa competição, 

em muitos casos, pode vir a ser desleal, pois a população de microorganismos aeróbios dentro 

de uma lagoa poderá ser “n” vezes maior – devido às suas altas taxas de reprodução – do que 

a população de peixes, na luta por oxigênio. É por isso que apesar das concentrações de OD 

serem elevadas dentro do reservatório, eventualmente presencia-se a mortandade de peixes, 

pois a competição por oxigênio nesse ecossistema é grande.  

 

Contudo, é importante perceber que, se não existisse lixão e ETE, a carga de DBO que 

chegaria na lagoa seria de apenas 14,33 g/s, o que representa apenas 32% da carga total que 

chegou com lixão e ETE. Em outras palavras, a carga de DBO seria reduzida em 68% caso 

não houvesse a contribuição desses dois fatores. Dessa forma, apenas carga de DBO originada 

na cidade é a que chegaria ao reservatório. 
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Tabela 5 - Simulação da carga de DBO na lagoa no mês de julho de 2009 

SIMULAÇÃO DBO - Julho/2009  

Fonte L0(mg/L) t (d) Lr(mg/L) Q(m3/s) Cr(g/s) 

Cidade / Riacho 46,90 0,101 45,05 0,209 9,39 

Lixão 30,00 0,034 29,60 0,220 6,51 

ETE 24,77 0,033 24,45 0,100 2,44 

Carga de DBO que chega na lagoa com lixão e ETE (g/s)     18,35 

Carga de DBO que chegaria na lagoa sem lixão / ETE (g/s)         9,39 

Diferença entre as cargas (%)         51% 

 

Nas simulações do mês de julho (tabela 5), nota-se que as cargas totais foram menores 

que o mês anterior devido a pouca ocorrência de chuvas na região e, consequente, “lavagem” 

do solo. A diminuição do regime de chuvas faz com que sejam geradas menores quantidades 

de lixiviado e ocorra redução na vazão do efluente. Esses dados podem ser observados na 

tabela supracitada. 

 

Portanto, em julho, a carga total de DBO que chegou ao reservatório (lagoa do 

Borzeguim) foi de 18,35 g/s e destaca-se que a maior contribuição foi oriunda da cidade. Sem 

lixão e ETE a carga representaria 51% do total (9,39 g/s), ou seja, a carga de DBO que 

chegaria na lagoa seria 49% menor. 

 

A simulação do mês de agosto (Tabela 6) apresentou resultados semelhantes a julho, 

porém, em menores proporções. A carga total de DBO que chegou na lagoa foi de 0,20 g/s 

sendo a maior contribuição também oriunda da cidade. Sem as contribuições do lixão e da 

ETE a carga representaria 54% do total (0,11 g/s), em outras palavras, 46% menor do que a 

carga total.  

 

Tabela 6 - Simulação da carga de DBO na lagoa no mês de junho de 2009 

SIMULAÇÃO DBO - Agosto/2009 

Fonte L0(mg/L) t (d) Lr(mg/L) Q(m3/s) Cr(g/s) 

Cidade / Riacho 3,00 0,259 2,70 0,040 0,11 

Lixão 7,50 0,045 7,37 0,010 0,07 

ETE 16,82 0,044 16,53 0,001 0,02 

Carga de DBO que chega na lagoa com lixão e ETE (g/s)     0,20 

Carga de DBO que chegaria na lagoa sem lixão / ETE (g/s)         0,11 

Diferença entre as cargas (%)         54% 

 

Diante disso, torna-se perceptível a real influência que lixão e a ETE provocam no 

ambiente. De acordo com as três simulações, a carga de DBO média (em %) que chegaria à 

lagoa caso lixão e ETE não existissem, seria 62% menor do que o atual nível de lançamento. 
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Trata-se, portanto, de um valor relativamente alto se for pensado em benefícios para os 

processos ecológicos que poderiam vir, caso houvesse essa redução na contribuição. 

 

A DBO mostrou-se um parâmetro importante para se avaliar as contribuições da 

cidade, do lixão e da ETE para o desequilíbrio sócioambiental provocado na lagoa do 

Borzeguim. Não obstante, percebe-se que, mesmo se não houvesse lixão e ETE instalados, a 

carga oriunda da cidade já causaria impacto sensível no sistema ambiental, pois se observou 

que ela foi a maior contribuinte em dois dos três meses simulados.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“O homem não teceu a teia da vida, ele 

é dela apenas um fio. O que fizer à teia 

estará fazendo a si mesmo.” 

 

Fritjof Capra 

  

 

O desenvolvimento sustentável tão amplamente discutido atualmente força a 

necessidade de uma relação de justiça social, com qualidade de vida e equilíbrio ecológico de 

cada município. A destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos é um grande desafio 

para o poder publico e para a sociedade em geral. Uma gestão adequada desses resíduos, 

certamente, reduziria e evitaria desperdícios dos recursos naturais. 

 

Dentro dessa sistemática é que se observa a importância da interdisciplinaridade na 

busca por compreender e propor soluções ou formas de gerenciamento, frente às questões 

sócioambientais que se fazem presentes no estado do Ceará. 

 

A problemática originada pelo lixão e pela ETE no município de Itapipoca- CE é 

extremamente complexa e não é um fato isolado. Trata-se uma questão complexa, pois além 

de passar pela questão ecológica, possui uma dimensão social em decorrência das implicações 

que o destino final inadequado impõe à sociedade. Odor desagradável, presença de ratos, 

racismo ambiental e depreciação imobiliária são apenas alguns reflexos dessa situação. E 

mesmo considerando apenas estes reflexos, já são demandados estudos mais aprofundados de 

outras áreas do conhecimento. Ademais, a construção de uma estação de tratamento de esgoto 

no entorno da comunidade que já afetada pelo lixão, contribuiu mais ainda com a situação 

ambiental vigente no local. 

 

Não obstante, suas instalações (lixão e ETE) em uma área de fragilidades 

sócioambientais - como é o caso do semiárido cearense – são de certa forma, crimes 

ambientais que não se justificam, a não ser pela falta de respeito dos gestores públicos, não só 

para com o meio ambiente, como também para com a população, que tem sua qualidade de 

vida ameaçada. 
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Assim, com esse trabalho pôde-se concluir que: 

 

1. A comunidade do Borzeguim sofre impactos advindos da instalação do lixão e da ETE 

em seu entorno: as relações entre a comunidade e a lagoa, o modo como a comunidade se 

utiliza desse recurso hídrico modificou-se em decorrência da instalação do lixão e da ETE; as 

atividades econômicas (pesca e turismo local) foram afetadas; há depreciação imobiliária das 

terras no entorno da lagoa e a comunidade vem sofrendo com o racismo ambiental. Ademais, 

os catadores que “trabalham” no lixão, não possuem nenhum tipo de proteção ao exercer a 

atividade de catação; não percebem os danos ao ambiente que o lixão pode causar e 

reconhecem a catação como uma importante atividade geradora de renda para si mesmo.     

 

2. O lixão e a ETE causam danos ao ambiente e ao sistema hídrico em estudo, causando 

desequilíbrio ecológico e alterações nos padrões de qualidade da água. Neste estudo, foi 

possível observar que três parâmetros de qualidade de água – oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio e pH – estavam em desacordo com a legislação ambiental brasileira. 

Não obstante, a média do número de coliformes termotolerantes durante as campanhas 

mostrou-se superior aos limites estabelecidos pela CONAMA 357/2005, indicando assim, que 

o corpo hídrico encontra-se com seu uso restrito. 

 

3. A autodepuração do sistema hídrico em estudo apresentou comportamento similar 

durante as campanhas com a ETE recuperando os índices de oxigênio dissolvido no riacho 

que sofreram depleção por conta do lixão, porém, a supersaturação de oxigênio dissolvido que 

foi observada na lagoa pode vir a ser consequencia do excesso de nutrientes lançados por ela 

(ETE), promovendo a eutrofização do corpo d’água e consequentemente, aumentando a 

produtividade primária no meio.  

 

4. O maior impacto provocado pelo lixão e pela ETE – no que diz respeito aos aspectos 

físico-químicos da água – relacionou-se com a demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Ao 

mensurar a carga de DBO que chegou à lagoa, pôde-se constatar que lixão e ETE 

contribuíram para degradação do ecossistema aquático, alterando a demanda de oxigênio já 

existente no meio e fazendo aumentar a competição por este recurso. Destaca-se ainda que, 

caso não existissem lixão e ETE, toda a carga poluidora derivaria da cidade e que, 

provavelmente, continuaria havendo desequilíbrio ambiental na lagoa, pois se observou que a 
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carga derivada da cidade foi superior às cargas do lixão e da ETE em dois dos três dias 

estudados.  

 

Diante disso, afirma-se que o lixão e a ETE causam sérios danos a qualidade das águas 

superficiais provocando desequilíbrios no ecossistema aquático e desencadeiam problemas 

sociais, que afetam a qualidade de vida da população que reside em seu entorno. 

 

Ademais, notou-se que as questões ambientais precisam ser observadas, entendidas e 

compreendidas como parte de uma teia complexa de relações que transita pelas diversas áreas 

do conhecimento. Entendê-las, significa dialogar com esses conhecimentos e dialogar com 

eles, significará um avanço. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

 

TÓPICOS DA ENTREVISTA 

Comunidade do Borzeguim em Itapipoca – CE 

 

Amostra: 30 famílias (aos “chefes de família”) 

 

 

 

 

 Identificação do entrevistado. 

 Tempo de residência na localidade. 

 Origem da água para consumo.  

 Relação da comunidade com a lagoa.  

 Atividade de pesca. 

 Lixão e ETE. 

 Questões epidemiológicas.  
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TÓPICOS DA ENTREVISTA 

Catadores de lixo (lixão de Itapipoca – CE) 

 

Universo: 10 catadores 

 

 Identificação do entrevistado. 

 Tempo em que realiza este trabalho. 

 Ocupação antes da atividade de catação. 

 Opção pela catação. 

 Percepção dos danos à saúde decorrentes dessa atividade. 

 Percepção dos danos ao ambiente. 
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APÊNDICE B – Parâmetros e variáveis obtidos nas campanhas. 

 

1ª CAMPANHA 

 

Resultados de qualidade de água nos pontos alocados 

 

Temp. (°C) 31 30 30 32,6

CTT (nº/100ml) 23.000 33.000 46.000 9.400

Ec (nº/100ml) 13.000 17.000 23.000 2.600

OD (mg/L) 4,05 2,5 3,82 11,2

DBO (mg/L) 24 10,5 17,7 8,5

pH 7,48 7,42 7,72 8,35

Salinidade (%) 0 0 0,1 0,1

1ª Campanha - Resultados (24/06/2009) - 10:00h

Parâmetros P1 P2 P3 P4

 
 

Resultados das variáveis hidráulicas nas seções alocadas 

 

Kr (dia-¹) 12,744 10,038

U (m/s) 0,458 0,424

Kd (dia-¹) 0,400 0,400

Q (m³/s) 0,621 0,609

H (m) 0,47 0,52

n 0,08 0,08

So 0,0051 0,0051

Pm (m) 3.607 4.372

Rh (m) 0,372 0,328

S- 01 S- 02

Am (m²) 1.344 1.435

 
 

Resultados da qualidade de efluente (fonte: CAGECE) 

 

DBO (mg/L) 32,86

ETE

Q (m³/s) 0,13

OD (mg/L) 9,35

 
 

Pluviometria no período de coleta (fonte: FUNCEME) 

 

23/6 24/6 25/6

24mm 5,4mm 43mm

Chuvas (dias)
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2ª CAMPANHA 

 

Resultados de qualidade de água nos pontos alocados 

 

2ª Camapanha - Resultados (22/07/2009) - 16:00h

Parâmetros P - 01 P - 02 P - 03 P - 04

Salinidade (%) 0.1 0.1 0.1 0.1

pH 7.65 7.58 8.81 9.72

DBO (mg/L) 46.9 30 35.5 102.2

OD (mg/L) 5.58 4.70 5.6 12.2

Ec (nº/100ml) 7.000 9.000 10.300 2.000

CTT (nº/100ml) 8.000 9.100 10.300 2.000

Temp. (°C) 29.5 27 28 30  
 

Resultados das variáveis hidráulicas nas seções alocadas 

 

Kr (dia-¹) 42,345 23,762

U (m/s) 0,338 0.337

Kd (dia-¹) 0,400 0,400

Q (m³/s) 0.197 0.220

H (m) 0.22 0.30

n 0.08 0.08

So 0.0051 0.0051

Pm (m) 2.861 2.826

Rh (m) 0.215 0.231

S- 01 S- 02

Am (m²) 0.616 0.655

 
 

Resultados da qualidade de efluente (fonte: CAGECE) 

 

ETE

Q (m³/s) 0.10

OD (mg/L) 7.67

DBO (mg/L) 24.77  
 

Pluviometria no período de coleta (fonte: FUNCEME) 

 

21/7 22/7 23/7

0,0mm 3,4mm 19,2mm

Chuvas  (dias)
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3ª CAMPANHA 

 

Resultados de qualidade de água nos pontos alocados 

 

3ª Camapanha - Resultados (28/08/2009) - 16:00h

Parâmetros P - 01 P - 02 P - 03 P - 04

Salinidade (%) 0.1 0.1 0.1 0.1

pH 8.55 7.46 7.76 9.75

DBO (mg/L) 3 7.5 9.2 23.2

OD (mg/L) 5.4 2.61 4.45 11.57

Ec (nº/100ml) 680 1.000 2.300 2.000

CTT (nº/100ml) 680 1.100 2.300 2.000

Temp. (°C) 32 27.4 26.8 29.1  

 

Resultados das variáveis hidráulicas nas seções alocadas 

 

Kr (dia-¹) 90,984 80,521

U (m/s) 0.132 0.076

Kd (dia-¹) 0,400 0,400

Q (m³/s) 0.069 0.010

H (m) 0.10 0.025

n 0.08 0.08

So 0.0051 0.0051

Pm (m) 2.253 1.6

Rh (m) 0.133 0.025

S- 01 S- 02

Am (m²) 0.3 0.04

 

 

Resultados da qualidade de efluente (fonte: CAGECE) 

 

ETE

Q (m³/s) 0.001

OD (mg/L) 10.48

DBO (mg/L) 16.82  
 

Pluviometria no período de coleta (fonte: FUNCEME) 

 

27/8 28/8 29/8

0,0mm 0,0mm 0,0mm

Chuvas (dias)
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4ª CAMPANHA 

 

Resultados de qualidade de água nos pontos alocados 

 

4ª Camapanha - Resultados (30/09/2009) - 16:00h

Parâmetros P - 01 P - 02 P - 03 P - 04

Salinidade (%) - - 0.0 0.0

pH - - 7.6 9.8

DBO (mg/L) - - 19.0 70.0

OD (mg/L) - - 4.7 11.10

Ec (nº/100ml) - - 450 200

CTT (nº/100ml) - - 450 200

Temp. (°C) - - 26 29  

 

Resultados da qualidade de efluente (fonte: CAGECE) 

 

DBO (mg/L) não informado

ETE

Q (m³/s) 0.001

OD (mg/L) não informado

 


