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Ao longo de décadas, o crescimento das áreas urbanas vem acarretando uma série de 
problemas, onde um deles é a alta produção de resíduos sólidos, devido a esse crescimento 
desordenado e locais não apropriado para a colocação desses resíduos, acabam gerando 
grandes empecilhos ambientais. Um deles é a produção de chorume que é definido como 
líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos 
e físicos da decomposição de resíduos orgânicos na superfície do terreno (lixão). Este líquido 
pode penetrar em subsuperfície, atravessando o meio geológico e formando as plumas 
contaminação, que a depender de certos fatores (porosidade) podem acabar migrando para 
porções mais profundas e poluindo as águas subterrâneas. A área mapeada (lixão) está 
localizada na faixa nordeste do estado de Roraima, município de Bomfim, dista 
aproximadamente a 4,4 km da área urbanizada do município e as margens da BOM-060. O 
mesmo foi instalado aproximadamente a 5 km de distância entre dois rios, sendo eles, o Tacutu 
e Arraia. Fator este erroneamente equivocado, pois o rio Tacutu é o maior do município de 
Bonfim, onde a população se abastece diretamente dele. O terreno do lixão perfaz uma 
cobertura sedimentar, denominada de Formação Boa Vista (siltitos, argilito, arenitos, arenitos 
arcoseanos, conglomerados e concreções lateríticas). Os sedimentos que constituem a área de 
estudo, em análises superficiais possuem uma boa porosidade, propriedade está que de forma 
paulatinamente contribui para uma possível migração da contaminação em direção a corpos 
hídricos como águas subterrâneas e superficiais. O método geofísico utilizado para 
investigação da possível pluma de contaminação é da eletrorresistividade. Os valores de 
resistividades variam de acordo com a predominância do material geológico das camadas em 
subsuperfície, isto é, as resistividades aparentes altas (ρa) são atribuídas as camadas 
arenosas, enquanto, as baixas são atribuídas as camadas argilosas. Contudo, em áreas 
contaminadas, a resposta elétrica do material geológico tende a diminuir bruscamente, com 
valores de ρa até dez vezes menores que o normal. Dados obtidos de resistividade na área 
permitiram inferir preliminarmente uma possível contaminação superficial para a área do lixão 
do município de Bonfim, devido a valores de resistividades variando de 16 Ωm a 61 Ωm a 
profundidades menores que 2 m. Portanto, até o presente momento a área demonstra apenas 
contaminação estritamente superficial. 
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