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RESUMO

A alteração da qualidade dos corpos hídricos decorrente ao lançamento de efluentes oriundos
de sistema de disposição final de resíduos pode ocasionar alterações na qualidade da água,
verificada pelas mudanças de níveis dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água,
que podem restringir seus usos previstos, causando danos a vida aquática, riscos à saúde da
população e prejuízos econômicos.  Neste contexto,  a presente pesquisa buscar analisar os
resultados do monitoramento ambiental da qualidade do corpo hídrico receptor de efluentes
do Aterro Sanitário de Rio Branco-Acre, constituindo-se como uma Proposta de Intervenção
implantada  nos  anos  de  2016  e  2017.  O  corpo  hídrico  nasce  na  Área  de  Preservação
Permanente  existente  na  área  da  UTRE,  com  caráter  de  cabeceira  formado  por  treze
nascentes, configurando-se uma bacia pequena, pertencente a microbacia do Igarapé Quinoá,
este  afluente  do  Rio  Acre,  principal  fonte  de  abastecimento  local.  O  monitoramento  foi
realizado  mensalmente  com amostras  coletadas  no posicionamento  à  montante  (Ponto  1),
zona de mistura (Ponto 2) e à jusante (Ponto 3), onde foram investigas as seguintes variáveis:
Turbidez,  pH,  temperatura,  Oxigênio  Dissolvido,  Sólidos  Dissolvidos  Totais,  Demanda
Bioquímica de Oxigênio, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes.
A partir dos resultados obtidos, foi realizado uma análise de conformidade com os padrões de
qualidade  estabelecido  para  corpos  hídricos  de  Classe  2,  onde  conclui-se  que  apenas  os
parâmetros de Demanda Bioquímica de Oxigênio e Nitrogênio Amoniacal  desobedecem a
legislação. A variável DBO apresentou 45,8% das amostras fora do padrão para as duas séries
de monitoramento, sendo que as concentrações mais elevadas foram registradas no Ponto 3 da
série  de  monitoramento  de  2017,  com  máxima  de  7,0  mg/L  O2.  A  variável  Nitrogênio
Amoniacal apontou 37,5% das amostras fora do padrão para o conjunto das duas séries.  A
partir dos resultados desta análise de conformidade, recomenda-se a manutenção da proposta
de intervenção, fomentando a implantação de uma série histórica de acompanhamento das
condições  de  qualidade  do  corpo  hídrico,  bem  como  a  realização  de  um  estudo  de
autodepuração para avaliar a capacidade de suporte do manancial, delimitando a área da zona
de mistura e estimando as concentrações após a zona de mistura, consequentemente, sendo
subsídio para recomendar melhorias no Sistema de Tratamento de Efluentes, quanto a redução
da  matéria  orgânica  biodegradável  despejada  no  manancial,  bem  como  na  redução  de
nutrientes, como o nitrogênio.  

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Microbacia do igarapé Quinoá. Análise de Conformidade.
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ABSTRACT

Changes in the quality of water bodies due to the release of effluents from the final disposal
system can cause changes in water quality, as verified by changes in the physical, chemical
and biological parameters of water, which may restrict its intended uses, causing damage to
aquatic life, health risks to the population and economic losses. In this context, the present
research seeks to analyze the results of the environmental monitoring of the quality of the
water body receiving effluents from the Sanitary Landfill of Rio Branco-Acre, constituting
itself as an Intervention Proposal implemented in the years 2016 and 2017. The water body is
born in the Permanent Preservation Area, which exists in the UTRE area, with the character of
a  headwater  formed  by  thirteen  springs,  constituting  a  small  basin,  belonging  to  the
microbasin of the Igarapé Quinoá, this tributary of the Acre River, the main source of local
supply. Monitoring was performed monthly with collected samples in upstream positioning
(Point 1), mixing zone (Point 2) and in downstream (Point 3), where the following variables
were investigated: Turbidity, pH, temperature, Dissolved Oxygen, Dissolved Solids (Table 1)
Total,  Biochemical  Oxygen  Demand,  Ammoniacal  Nitrogen,  Total  Phosphorus  and
Thermotolerant  Coliforms.  From the  results  obtained,  an analysis  of  compliance  with the
quality standards established for Class 2 water bodies was carried out, where it was concluded
that only the Biochemical Oxygen Demand and Ammonia Nitrogen parameters disobey the
legislation.  The  BOD variable  presented  45.8% of  the  non-standard  samples  for  the  two
monitoring series, and the highest concentrations were recorded in Point 3 of the monitoring
series of 2017, with a maximum of 7.0 mg / L O2. The Ammonia Nitrogen variable indicated
37.5% of the non-standard samples for the two series. Based on the results of this compliance
analysis,  it  is  recommended  to  maintain  the  intervention  proposal,  encouraging  the
implementation of a historical series of monitoring of the water body's quality conditions, as
well as a self-purification study to evaluate the capacity of support of the source, delimiting
the  area  of  the  mixing  zone  and  estimating  the  concentrations  after  the  mixing  zone,
consequently, being a subsidy to recommend improvements in the Effluent Treatment System,
as the reduction of the biodegradable organic matter dumped in the well, as well as in the
reduction of nutrients, such as nitrogen.

Keywords: Solid Waste. Quinoa stream watershed. Conformity Analysis.
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1

1 INTRODUÇÃO

A  contaminação  dos  recursos  hídricos  decorrente  a  disposição  inadequada  dos

resíduos  sólidos  resulta  diretamente  no  comprometimento  da  qualidade  ambiental  dos

recursos naturais, sucessivamente a saúde pública. Substâncias perigosas que eventualmente

podem existir na massa de resíduos sólidos podem acarretar danos ambientais ao atingirem o

lençol freático ou águas superficiais, se estendendo as comunidades animal, vegetal aquática e

aos serem humanos que dela se utilizam (CASTILHOS, 2006, p. 209).

De  acordo  com  Giordano  (2011,  p.  2)  a  geração  de  chorume  é  o  principal

inconveniente da disposição de resíduos em solo, mesmo que em aterros sanitários. Portanto,

até  mesmo  aterros  sanitários  que  diante  da  falta  de  atendimento  aos  critérios  técnicos

operacionais também podem conferir consequências indesejáveis, como a contaminação de

um corpo hídrico pela ineficiência do tratamento dos lixiviados. 

A Política Nacional de Saneamento Básico1 (PNSB), estabelece diretrizes nacionais

para o saneamento básico2 no país. Em seus princípios fundamentais  para a prestação dos

serviços, o inciso III do Art.  2º da PNSB discorre que os serviços de saneamento básico,

incluindo limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos3 “[...] devem ser realizados de formas

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente” (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

Outros dois importantes instrumentos legislam sobre o saneamento e proteção do meio

ambiente no país, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)4, e Política Nacional de

Recursos Hídricos5 (PNRH) (BRASIL, 1997 e 2010). O Ministério do Meio Ambiente (2011,

p. 1) sugere que o gerenciamento dos resíduos sólidos não dever ocorrer de forma isolada,

pois está diretamente vinculada à manutenção da qualidade das águas. 

Assim, é fundamental para a gestão dos recursos hídricos analisar de forma integrada a

gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, em destaque neste, a gestão de áreas de

disposição final com vistas à manutenção da quantidade e qualidade das águas.

1. Lei nº11.445 de 05 de janeiro de 2007. Institui a Política Nacional de Saneamento Básico. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 05 de jan. de 2007. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm> Acesso em: 17 de abr. de 2018.
2. Consiste em saneamento básico o “conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: 
abastecimento de água potável; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas 
pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas” (Brasil, 2007). 
3. Consiste em “limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: o conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas” (Brasil, 2007).
4. Lei nº12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
5. Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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A Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (UTRE) tem por

objetivo  primordial,  solucionar  definitivamente  o  problema  do  destino  inadequado  dos

resíduos domiciliares no município de Rio Branco, pois considerou a implantação de aterro

sanitário, e consecutivamente o fechamento do aterro controlado operado há mais de vinte

anos (RIO BRANCO, 2007, p. 59). 

A  UTRE  ganhou  destaque,  sendo  referência  não  somente  em  nível  estadual,

considerando sua implantação em outubro de 2009 antecipando-se a promulgação da PNRS,

mas  regional,  perante  a  proposta  que  configura  várias  subunidades  para  a  recuperação  e

tratamento  de  resíduos:  unidade  de  compostagem;  unidade  de  triagem  de  materiais

recicláveis; unidade de tratamento de resíduos de serviço de saúde; unidade de recebimento

temporário  de  pneus  inservíveis;  aterro  sanitário;  sistema  de  tratamento  de  líquidos

percolados; e estruturas de apoio as ações de educação ambiental (MARTINS, et al. 2013, p.

237; BRASIL, 2010).

De acordo com Projeto Executivo da UTRE foi estimado uma produção de 199,76 m³/

dia de líquidos percolados, onde, após o tratamento, o efluente é conduzido por uma tubulação

de 341 metros, até ser despejado no manancial com extensão de aproximadamente 1900 m até

sua foz, o igarapé Quinoá (RIO BRANCO, 2007, p. 71). 

Nesta perspectiva de assegurar a inter-relação da gestão dos resíduos e gestão dos

recursos hídricos,  de modo a minimizar  os impactos  causados,  a presente pesquisa deseja

revelar as condições de qualidade do corpo hídrico receptor, considerando despejo de efluente

e suas supostas interferências  no meio.  A avaliação dos resultados do monitoramento das

águas  superficiais  desempenhado  ao  longo  dos  anos  de  2016  e  2017  serão  subsídios

norteadores para o confronto do atendimento dos padrões de qualidade das águas doces, bem

como propor ações mitigadoras que fluirão diretamente na proteção do meio ambiente e saúde

pública. 

1.1 Problema 

A atividade de disposição final de resíduos sólidos urbanos revela um cenário bastante

desfavorável  aos  municípios  brasileiros.  Segundo a  Associação  Brasileira  de  Empresa  de

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) as unidades inadequadas como lixões e

aterros controlados ainda estão presentes em todas as regiões do país e recebem mais de 81

mil toneladas de resíduos por dia, com elevado potencial de poluição ambiental e impactos

negativos a saúde (ABRELPE, 2017, p. 18). 
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No estado do Acre,  mesmo após a promulgação da Política Nacional  de Resíduos

Sólidos, Lei Nº12.305, de 02 de agosto de 2010, apenas a capital, Rio Branco, possui Aterro

Sanitário  para disposição  final  dos resíduos domiciliares  (ACRE, 2012. p.  113; BRASIL,

2010).  A concepção  do empreendimento  atende aos  critérios  de engenharia  e  a  partir  do

licenciamento  ambiental  é  previsto  o  monitoramento  ambiental  das  águas  superficiais,

subterrâneas e a eficiência do tratamento dos líquidos percolados (RIO BRANCO, 2007, p.

61; MARTINS, et al. 2013, p. 237).

Segundo Giordano (2011, p. 3) o “tratamento do chorume permite o lançamento de

efluente tratado com qualidade suficiente para não causar danos ambientais e compatibilizar a

técnica de aterramento de resíduos sólidos urbanos a legislação ambiental”.

Para  o  tratamento  dos  líquidos  percolados  foi  definido  o  emprego  de  lagoas  de

estabilização, almejando uma eficiência de 97,68% da remoção de Demanda Bioquímica de

Oxigênio  (RIO BRANCO, 2008a, p. 27-29). Entretanto, sabe-se que mesmo tecnologias mais

avanças,  podem  não  apresentar  a  eficiência  desejada  para  remoção  dos  poluentes  e

consecutivamente o atendimento dos padrões de lançamento em corpos hídricos, conforme

acrescenta Castilhos (2006, p. 210):

A variabilidade na composição, oscilações de vazão ao longo do ano e a falta de
parâmetros fiáveis para o dimensionamento fazem com que os poucos sistemas de
tratamento biológico de lixiviados implantados no Brasil apresentem desempenho
medíocre.  Na  prática,  muitas  instalações  foram  dimensionadas,  com  base  em
parâmetros  definidos  para  o  tratamento  de  esgotos  sanitários  domésticos,  cuja
composição  e  biodegradabilidade  se  diferenciam  muito  dos  lixiviados.
(CASTILHOS, 2006). 

A CETESB (2017b, p. 14) aponta que as alterações na qualidade da água, verificadas

pelas mudanças de níveis dos parâmetros de qualidade, podem restringir seus usos previstos,

causando  danos  a  vida  aquática,  trazendo  riscos  à  saúde  da  população,  e  prejuízos

econômicos.

Portanto,  monitoramento das condições de qualidade do corpo hídrico receptor são

aspectos relevantes para o planejamento da gestão dos recursos hídricos deste manancial, no

qual  pretende-se  realizar  uma  análise  de  conformidade  ao  atendimento  dos  padrões

estabelecidos pelas Resoluções nº 357, de 17 de março de 2005, e Resolução nº 430, de 13 de

maio de 2011, ambas do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA (CONAMA,

2005 e 2011).

1.2 Justificativa
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A água é um dos recursos naturais mais intensamente utilizados, portanto, deve estar

presente no ambiente em quantidade e qualidade apropriada,  estando isenta de substâncias

nocivas a manutenção dos ecossistemas aquáticos e as mais diversificadas atividades humanas

(CETESB, 2017a, p. 69). 

 A alteração  da  qualidade  das  águas  configurasse  um impacto  ambiental  negativo

decorrente de diversos tipos de empreendimentos (CETESB, 2017b, p. 54). Assim, quando

falamos da qualidade das águas nos corpos hídricos, além das condições naturais, também

devemos ponderar as atividades antrópicas presentes no entorno da bacia,  pois as mesmas

influenciam diretamente em seu estado natural. 

Segundo Braga et al.  (2005, p. 82) os efeitos do despejo de poluentes [pontual ou

difuso], em meio aquático dependem da natureza do poluente introduzido, no seu caminho

percorrido no meio e do uso que se faz do corpo d’água. Todavia, perante os instrumentos de

fiscalização para manutenção da qualidade do curso d’água, é fundamental que o lançamento

de efluentes de qualquer empreendimento,  atenda o padrão de qualidade do corpo hídrico,

segundo seu enquadramento, e também quanto ao padrão de emissão de efluente (BRAGA, et

al., 2005, p. 82; CETESB, 2017a, p. 71; CETESB, 2017b, p. 51). 

O manancial  a ser avaliado pertencente microbacia do Igarapé Quinoá, afluente da

margem  direita  da  bacia  do  Rio  Acre,  este  por  sua  vez  é  o  principal  manancial  de

abastecimento hídrico do município (RIO BRANCO, 2007, p. 30; ACRE, 2013, p. 99). 

Considerando sua importância para a população, faz-se necessário avaliar as ações de

monitoramento ambiental das condições de qualidade do corpo hídrico receptor, diante das

prováveis interferências do lançamento do efluente, oportunizando um diagnóstico favorável

para a adoção de medidas de proteção aos recursos hídricos.

1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo Geral

Monitorar  a  qualidade  da  água  do  corpo  hídrico  receptor  de  efluente  do  Aterro

Sanitário  de  Rio  Branco-AC,  microbacia  do  Igarapé  Quinoá,  levantando  as  prováveis

intervenções na qualidade do manancial.

1.3.2 Objetivos Específicos
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 Realizar, no período de 2016 e 2017, diagnósticos mensais das condições de

qualidade  da  água  da  microbacia  do  igarapé  Quinoá,  a  partir  da  coleta  de

amostras nos pontos à montante, ponto de lançamento (zona de mistura) e à

jusante;

 Analisar  os  seguintes  variáveis:  Turbidez,  pH,  Temperatura,  Oxigênio

Dissolvido  (O.D.),  Sólidos  Dissolvidos  Totais,  Demanda  Bioquímica  de

Oxigênio  (DBO),  Nitrogênio  Amoniacal  Total,  Fósforo  Total  e  Coliformes

Termotolerantes.

 Realizar uma análise de conformidade a partir da observação dos resultados

das análises  em comparação aos valores  máximos permissíveis  estabelecido

pela Resolução CONAMA Nº357/2005 e Resolução CONAMA Nº430/2011;

 Indicar  ações  de  intervenção  no  controle  da  melhoria  e  monitoramento  do

corpo hídrico receptor, pertencente a microbacia do Igarapé Quinoá.

1.4 Metodologia

A pesquisa foi realizada no corpo hídrico receptor, situado na área de abrangência da

Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos, localizado no município de

Rio Branco, Acre, este localiza-se a uma latitude 09º 58’ 29’’ Sul e a uma longitude 67º 48’

36’’Oeste, estando a uma altitude de 180 metros.

O caráter da pesquisa pode configura-se como exploratório, descritivo e explicativo

com  o  intuito  de  aprofundar  os  conhecimentos  na  gestão  de  resíduos  sólidos  ênfase  na

proteção da qualidade de corpos hídricos, onde também foram abordados os principais tópicos

que envolvem a temática proposta. 

1.4.1 Caracterização da Área de Estudo

Para caracterização da área foram utilizados os estudos desenvolvidos e apresentados

na fase de licenciamento ambiental da Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos

Sólidos  (UTRE),  a  saber:  Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA);  Relatório  de  Impacto

Ambiental (RIMA); e Projeto Executivo. 

Além dessas informações  preliminares,  o acompanhamento contínuo das atividades

desempenhadas na UTRE, contribuem com informações essenciais, como: identificação das
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principais atividades presentes no entorno da bacia; georreferenciamento dos pontos de coleta

de amostras e consecutivamente a elaboração do croqui de pontos de coleta; conhecimento in

loco das características do manancial; e acompanhamentos das coletas mensais realizadas no

período de estudo.

1.4.2 Localização dos Pontos de Coleta de Amostras

Como se pretende acompanhar  a  qualidade  da água de um corpo hídrico,  a  longo

prazo, o posicionamento do local de amostragem levou em consideração o lançamento de

efluentes  líquidos  do  Aterro  Sanitário,  bem  como  a  presença  de  tributários  na  área  de

influência do ponto de amostragem, pois estes devem alterar a qualidade do corpo hídrico

receptor (CETESB, 2011, p. 42).

A CETESB (2011, p. 31) destaca ainda que qualidade da água varia conforme o local

(espacial)  e  o  decorrer  do tempo (temporal).  Com isso,  para garantir  a  homogeneidade  e

representatividade definiu-se três pontos distintos de amostragem, objetivando apresentar as

condições do corpo hídrico receptor ao receber o efluente do Aterro Sanitário. Desse modo

foram considerados:

a) Ponto 01: amostras coletadas à montante do ponto de lançamento de efluente;

b) Ponto 02: amostras coletadas na zona de mistura, onde ocorre o lançamento

pontual do efluente;

c) Ponto 03: amostras coletas à jusante do ponto de lançamento de efluente.

As  coordenadas  dos  pontos  de  amostras  foram identificadas  com  o  auxílio  GPS6

(“Global Positioning System”), e as respectivas coordenadas geográficas são demonstradas na

Tabela 1.

Tabela 1 – Localização geográfica dos pontos de coleta de amostras de águas da microbacia do Igarapé Quinoá.
IDENTIFICAÇÃO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO

PONTO 01 10º 02’ 12.54’’Sul 67º 36’53.16’’ Oeste à Montante
PONTO 02 10º 02’ 14.17’’Sul 67º 36’52.59’’ Oeste Zona de Mistura
PONTO 03 10º 02’ 18.33’’Sul 67º 36’51.74’’ Oeste à Jusante

Fonte: Autora, 2016.

Para georreferenciar os pontos, foi utilizado software Civil 3D.2018®, posteriormente

AutoCad® e topoGRAPH SE®,  onde pode-se adaptar a imagem para melhor identificar os

pontos selecionados para coleta de amostras do manancial, conforme é possível visualizar a

partir da Figura 1. 

6. Sistema de Posicionamento Global consiste em uma tecnologia de localização por satélite. 
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Figura 1 – Identificação dos pontos de amostragem no corpo hídrico receptor, microbacia do igarapé Quinoá.

Fonte: Civil 3D.2018®, imagem Bing, 2018.

1.4.3 Procedimento de Coleta de Amostras

A amostra coletada, por definição, representará o próprio ambiente a ser estudado, e

assim, os procedimentos técnicos de coleta exigem conhecimento técnico e científico, com a

finalidade de que a fase operacional desempenhada em campo, não prejudique a finalidade do

estudo (CETESB, 2011, p. 31). 

Portanto, foram tomadas as precauções técnicas que antecedem a coleta, de modo a

evitar  qualquer  interferência  que  caracterize  qualquer  tipo  de  contaminação  ou  perda  da

amostra (Figuras 2 e 3), conforme sugere CETESB7 (2011, p. 51-52):

a) verificar a limpeza dos fracos e demais materiais  e equipamentos que serão

utilizados para coleta (baldes, garrafas, pipetas, etc.);

b) empregar somente os fracos e as preservações recomendadas para cada tipo de

determinação, verificando se os fracos e os reagentes para preservação estão

adequados e dentro do prazo de validade;

7. Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes 
líquidos. Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/
GuiaNacionalDeColeta.pdf>  Acesso em: 02 de fev. de 2017.

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/GuiaNacionalDeColeta.pdf
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c) certificar a parte interna dos fracos, assim como as tampas e batoques, para que

não sejam tocadas com a mão ou fiquem expostas ao pó,  fumaças  e outras

impurezas;

d) certificar  a  disponibilidade  de  uniformes  e  Equipamentos  de  Proteção

Individual (EPI) adequados, para o uso do(s) técnico(s), de acordo para cada

tipo de  amostra:  avental,  luva  cirúrgica  ou de  borracha de  látex,  óculos  de

proteção, entre outros; 

e) fazer a ambientação dos equipamentos de coleta com água do próprio local;

f) fazer todas as determinações de campo em alíquotas de amostras separadas das

que  serão  enviadas  para  laboratório,  evitando-se  assim  o  risco  de

contaminação;

g) colocar  as  amostras  ao  abrigo  da  luz  solar,  imediatamente  após  a  coleta  e

preservação;

h) realizar  o  registro  das  principais  informações  de  campo:  empreendimento

solicitante,  e  respectivo  endereço;  identificação  do  ponto  de  amostragem;

natureza da amostra: efluente ou água bruta; data e horário de coleta de cada

amostra;  medidas de campo: temperatura;  observações de campo: condições

meteorológicas das últimas 24 horas.

Figura 2 – A: Registro de informações em campo. B: Coleta de amostra de água superficial, ponto à montante do
lançamento de efluente.

 
Fonte: Autora, 2017.

Seguindo a padronização de Rice et al. (2012), em cada ponto de amostragem foram

coletas  amostras  simples,  em  volume  suficiente  para  a  determinação  dos  parâmetros

selecionados através de ensaios laboratoriais. Para cada ponto coletado foi utilizado um balde

de plástico (Polietileno de Alta Densidade – PEAD) independente,  após ambientação com

água do manancial,  foi imerso aproximadamente de 0 a 30 centímetros da lâmina d’água,

A B
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tomando-se cuidado para não causar suspensão de sedimentos, conforme demonstra a Figura

3. 

Figura 3 – A: Desprezo da primeira amostra para ambientar o recipiente; B: Imersão do recipiente para coleta de
amostras de água superficial no ponto de lançamento do efluente (zona de mistura); C: Acondicionamento da
amostra em recipiente de PEAD.

  
Fonte: Autora, 2017.

As amostras de cada ponto foram acondicionadas em recipientes de plásticos (PEAD),

com capacidade de armazenamento de até 5 litros, sendo as próprias informações (data, ponto

de  amostragem,  temperatura  aferida,  hora)  fixada  externamente  no  recipiente  através  de

etiquetas, de acordo com a metodologia endossada por Rice et al. (2012). 

A determinação da temperatura foi realizada logo após a coleta da amostra, com uso

do Termômetro com sonda fixa (SALVTERM 1200K®), devidamente calibrado.

A coleta de amostra para determinação de contaminação fecal ocorreu diretamente no

corpo d’água, em recipiente próprio e previamente preparado no laboratório. O transporte das

amostras ocorreu sob refrigeração até o momento do ensaio no laboratório.

1.4.4 Análises Laboratoriais 

Para a determinação dos parâmetros avaliados, as amostras foram submetidas à análise

no laboratório  QUILAB –  ACQUALIMP PRODUTOS QUÍMICOS LTDA que  atende  a

metodologia de Rice et al. (2012).

Este  laboratório  é  contratado  para  realizar  as  análises  mensais  de  monitoramento

ambiental  de águas superficiais,  águas subterrâneas e efluente da UTRE. E para atender a

finalidade  desta  Proposta  de Intervenção,  foram considerados  os  resultados  dos  analíticos

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros investigados e métodos empregados.
Parâmetro Método

Turbidez Turbidimetria

pH Potenciometria

A B C
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Temperatura Termômetro de sonda fixa

Continua...

Continuação da Tabela 2...

Oxigênio Dissolvido (O.D.) Potenciometria

Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O.) Incubação 

Sólidos Dissolvidos Totais Potenciometria

Nitrogênio Amoniacal Espectrofotometria

Fósforo Total Espectrofotometria

Coliformes Termotolerantes NMP

Fonte: Adaptado pela Autora; Rice et al., 2012; Laboratório QUILAB, 2016 e 2017. 

1.4.5 Obtenção dos Resultados

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC)8 é órgão executor da política de meio

ambiente no estado, desenvolvendo as ações de educação ambiental com intuito de prevenir e

incentivar  a  preservação  do  meio  ambiente,  e  ainda  ações  de  controle,  dentre  elas:

licenciamento, monitoramento e fiscalização.

Assim dentro da Licença de Operação da UTRE, foi estabelecido pelo IMAC algumas

condicionantes, dentre elas as análises para monitoramento ambiental de águas superficiais,

águas  subterrâneas  e  efluente  gerados  no  Aterro  Sanitário.  Os  ensaios  e  a  periodicidade

também foram fixados pelo órgão fiscalizador.

Com a finalidade de atender ao plano de monitoramento ambiental da UTRE e atender

as  exigências  do  IMAC,  a  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos  (SEMSUR) realiza

através  de  empresa  terceirizada,  a  contratação  de  laboratório  particular  para  realizar

mensalmente as análises físico-químicas e microbiológicas de onze pontos de coleta. 

Assim os resultados mensais realizados nos anos de 2016 e 2017, que compreendem as

análises  de  monitoramento  ambiental  do  corpo  hídrico  receptor,  foram  gentilmente

disponibilizadas pela SEMSUR, com vista ao incentivo a pesquisa e capacitação da equipe

técnica. 

1.4.6 Análise de Conformidade

8. Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC. Disponível em:<http://www.imac.ac.gov.br/quem-somos/ > 

http://www.imac.ac.gov.br/quem-somos/
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A  análise  de  conformidade  será  realizada  a  partir  dos  resultados  dos  parâmetros

analisados em confronto com as faixas de concentração permitidas na classe de qualidade do

corpo hídrico receptor, conforme define a Resolução CONAMA nº357/2005. 

Cabe destacar o Art.42 da Resolução CONAMA nº357/2005 que define “enquanto

não forem aprovados os respectivos  enquadramentos,  as águas doces serão classificadas

Classe 2”, característica que abrange o manancial estudado (CONAMA, 2005, grifo nosso).

Desse modo, a Tabela 3 apresenta os limites máximos permissíveis para os parâmetros da

Classe 2 e que serão alvo da análise de conformidade. 

Tabela 3 – Valores máximos permissíveis dos parâmetros de qualidade de água doce estabelecido para corpos 
hídricos enquadrados na Classe 2 - Resolução CONAMA nº357/2005.

Parâmetro Unid. CLASSE 2

Turbidez UNT ≤100
pH 6-9 6-9

Temperatura ºC ---
Oxigênio Dissolvido (O.D.) mg/L O2 ≥5

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L O2 ≤5
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L ≤500

Nitrogênio Amoniacal Totais mg/L N

3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,566

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5

0,5 mg/L N, para pH > 8,5
Fósforo Total (ambiente lótico e tributários de ambientes

intermediários)
mg/L P ≤0,1

Fósforo Total (ambiente intermediário e tributários de
ambientes lênticos)

mg/L P ≤0,050

Coliformes Termotolerantes NMP/
100ml

≤1000

Fonte: Adaptado pela Autora; CONAMA, 2005.

Como já mencionado, estes parâmetros de qualidade foram monitorados mensalmente,

e  para  melhor  interpretação  do  conjunto  de  dados  de  cada  variável,  foram  empregados

cálculos estatísticos que possibilitarão uma melhor avaliação dos resultados obtidos nas vinte

e quatro campanhas de amostragem realizadas nos anos de 2016 e 2017. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Disposição de Resíduos Domiciliares em Solo

2.1.1 Lixões a céu aberto

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009, p. 42) o lixão é a forma inadequada

de dispor os resíduos sólidos urbanos sobre o solo, considerando que não são empregados

nenhuma  medida  de  proteção  ao  meio  ambiente,  como:  impermeabilização,  sistemas  de
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drenagem de lixiviados e de gases, sem cobertura diária dos resíduos, e sem tratamento do

chorume9, e que por esse motivo, causa impactos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Segundo  Mavropoulos (2015, p. 6) destaca a ausência de semelhança entre o aterro

sanitário e o lixão, considerado que neste não são precedidas etapas de planejamento, como a

análise  de  sensibilidade  do  local,  e  de  engenharia,  como  a  implantação  do  sistema  de

revestimento  seja  implementada  antes  da  disposição  final  dos  resíduos,  sendo  notado

emissões descontroladas e favorecendo os impactos à saúde e ao meio ambiente. 

Tais  impactos  são  causados  pelas  emissões  geradas  a  partir  da  decomposição  dos

resíduos, conhecidos como chorume e o biogás10. O chorume é produzido pela decomposição

dos  resíduos  e  pela  percolação  da  água  da  chuva  na  massa  de  resíduos,  ao  lixiviar  os

constituintes  químicos  e  biológicos,  formando  uma  solução  poluente,  que  necessita  de

controle  adequado  para  não  contaminar  o  solo  e  mananciais  hídricos  (MAVROPOULOS

2015, p. 7).

Quanto aos lixiviados, Castilhos (2006, p. 210) também acrescenta a necessidade de

controle  e  tratamento  prévio antes  do descarte  em corpos de  água,  considerando as  altas

concentrações  de  nitrogênio  amoniacal  que  podem  estimular  o  crescimento  de  algas,  a

depleção do oxigênio dissolvido, além de serem tóxicos à biota do ecossistema aquático.

O biogás, também produzido pela decomposição dos resíduos, é constituído por uma

mistura de metano e dióxido de carbono. O metano é altamente inflamável, e ao ser liberado

na  atmosfera  afeta  diretamente  a  camada  de  ozônio,  induzindo  as  mudanças  climáticas,

considerando ser 21 vezes mais poluente que o dióxido de carbono. (MAVROPOULOS 2015,

p. 7-8). O autor ainda acrescenta que a prática de queima a céu aberto para diminuir o volume

dos resíduos, e a poluição do solo somam para os problemas causados pelos lixões. 

2.1.2 Aterro Controlado

De forma intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, está à disposição de resíduos

em aterro controlado, considerando a aplicação parcial de técnicas de engenharia e controle

ambiental para o confinamento dos resíduos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas

define Aterro Controlado como:

9. Também chamado de lixiviado, o chorume ou sumeiro, é definido pela ABNT NBR 8419:1992 como “líquido,
produzido pela decomposição de resíduos sólidos, que tem como caraterística a cor escura, o mau cheiro , e a 
elevada DBO (demanda bioquímica de oxigênio)”.
10. Gás bioquímico, gás de aterro ou biogás, é definido pela ABNT NBR 8419:1992 como “mistura de gases 
produzidos pela biológica na matéria orgânica em condições anaeróbicas, composta principalmente de dióxido 
de carbono e metano em composições variáveis.”
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Técnica  de disposição de resíduos sólidos urbanos em solo,  sem causar  riscos à
saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que
utilizada  princípios  de engenharia  para  confinar  os  resíduos sólidos,  cobrindo-os
com uma camada  de  material  inerte  na  conclusão  de  cada  jornada  de  trabalho.
(ABNT NBR 8849:1985, p. 2)

O aterro controlado apresenta características de controle preferíveis a de um lixão,

porém  continua  a  causar  a  poluição  ambiental,  se  mantendo  muito  inferior  ao  Aterro

Sanitário. A Tabela 4 se detém a apresentar as principais diferenças existentes entre as três

formas de disposição dos resíduos enfatizadas por Mavropoulos (2015, p. 7).

Tabela 4 – Diferenças técnicas e operacionais entre lixões a céu aberto, aterro controlado e aterro sanitário.

Critério Lixão a céu aberto Aterro Controlado Aterro Sanitário

Local de
instalação

 – local não planejado 
ou impróprio

 – condições hidrogeológicas 
às vezes considerada

 – local escolhido com base 
em fatores ambientais, 
comunitários e de custos

Capacidade
 – capacidade do local 
é desconhecida

 – capacidade planejada;  – capacidade planejada

Preparação das
células

 – não existe 
preparação das células;
 – o lixo é depositado 
indiscriminadamente
 – a face/área de 
trabalho não é 
controlada;

 – não há preparação das 
células, mas a face/área de 
trabalho é reduzida
 – a disposição se dá apenas 
em áreas designadas

 – desenvolvimento de 
células individuais
 – a face/área de trabalho 
está confinada na menor área
prática
 – a disposição se dá apenas 
em áreas designadas

Gestão do
Chorume e Gás

 – não há  – não há ou parcial  – total

Preparação do
local

 – pouca ou nenhuma 
preparação

 – terraplanagem da base da 
área de disposição
 – drenagem e controle das 
águas de superfície na 
periferia do local

 – preparação estendida no 
local

Aplicação de
cobertura de solo

 – cobertura ocasional 
ou nenhuma

 – implementação de cobertura
regular, mas não 
necessariamente diária

 – aplicação diária de 
camadas intermediárias e 
finais

Compactação
dos resíduos

 – não há  – compactação em alguns 
casos

 – compactação dos resíduos

Manutenção de
vias de acesso

 – não há manutenções 
adequadas

 – manutenção é limitada  – desenvolvimento e 
manutenção plenos das vias 
de acesso

Cercas  – não há  – há cercas  – há cercas e portões

Entrada de
resíduos

 – não há controle 
sobre a quantidade e/ou
a composição dos 
resíduos que chegam

 – controle parcial ou 
nenhuma, mas os resíduos 
aceito para descarte se limita a
RSU

 – controle total sobre a 
quantidade e/ou composição 
dos resíduos que chegam

Manutenção de
registros

 – não há  – manutenção básica  – registros completos de 
volumes de resíduos, tipos, 
fontes e atividades / eventos 
do local

Fechamento  – não ocorre o devido  – fechamento são limitadas à  – fechamento total e 
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fechamento após o 
encerramento das 
operações

cobertura com solo solto ou 
parcialmente compactado e 
replantio de vegetação

gerenciamento pós-
fechamento

Continua...
Continuação da Tabela 4...

Custos
 – baixo custo inicial, 
alto custo no longo prazo

 – custo inicial baixo a 
moderado, alto no longo prazo

 – custo inicial, operacional 
e de manutenção elevados, 
moderados a longo prazo

Impactos sobre
a saúde e o

meio ambiente

 – grande potencial de 
incêndios e efeitos 
adversos sobre a saúde e 
o meio ambiente

 – menor risco de impactos à 
saúde e ambientais se 
comparado ao lixão a céu 
aberto

 – risco mínimo de impactos 
adversos sobre a saúde e o 
meio ambiente

Fonte: Adaptado pela autora; Mavropoulos, 2015.

2.1.3 Aterro Sanitário

A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta o aterro sanitário como disposição

final  ambientalmente  adequada11,  caracterizando-se  como  um  lugar  adequado  para  o

confinamento  dos  resíduos  sólidos  domiciliares  e  urbanos,  a  partir  de  técnicas  e  normas

operacionais, permitindo reduzir os impactos ambientais, conforme conceitua a Associação

Brasileira de Normas Técnicas:

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde
pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, métodos este que se
utiliza de princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área
possível e reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de
terra  na  conclusão  de  cada  jornada  de  trabalho,  ou  a  intervalos  menores,  se
necessário. (ABNT NBR 8419, 1992, p. 1) 

Diferentemente do lixão e aterro controlado, para a implantação de um aterro sanitário

deve seguir  várias  etapas  e  critérios  condicionantes  no  licenciamento  ambiental,  vejamos

alguns evidenciados pelo Ministério do Meio Ambiente (2009, p. 38-42):

a) Seleção da área:

 o aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a inundação, em período de

recorrência de 100 anos;

 entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático, deve

haver uma camada natural de espessura mínima de 1,50 m de solo insaturado;

 o aterro deve ser instalado em uma área onde haja predominância de material

de baixa permeabilidade, com coeficiente de permeabilidade (k) inferior a 5 x

10-5 cm/s;

11. O inciso VII do Art. 3º da PNRS entende a disposição final ambientalmente adequada como: “distribuição 
ordena de rejeitos em aterro, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a amenizar os impactos ambientais adversos.”
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 deve-se atentar para a proximidade de aeroportos e aeródromos.

b) Quanto aos elementos mínimos do projeto:

 Sistema de drenagem de águas pluviais:  tem função de evitar a entrada de

água de escoamento superficial no aterro, evitando o aumento do volume de

lixiviados, instabilidade da massa de resíduos e terreno;

 Sistema de impermeabilização de fundo e de laterais: tem função de proteger

e impedir a percolação de chorume para o subsolo e aquíferos;

 Sistema de drenagem dos lixiviados: tem a função de evitar a acumulação de

líquidos dentro do aterro, devendo prever a execução de drenos internos, para

drenam o chorume até o sistema de tratamento;

 Sistema  de  tratamento  dos  lixiviados:  os  lixiviados  são  altamente

contaminantes, possuindo DBO de 30 a 150 vezes mais elevada que o esgoto

doméstico, portanto os sistemas de tratamento são necessários para atender

aos padrões estabelecidos pela legislação ambiental. 

 Sistema de drenagem dos gases: permite o controle da geração, migração e

queima  controlada  dos  gases,  a  partir  de  colunas  de  tubos  perfurados  de

concreto armado envoltos por uma camada de brita ou rachão, que é fixada à

coluna de tubos através de uma tela metálica;

 Cobertura intermediária e final: possui a finalidade de eliminar a proliferação

de vetores, diminuir a taxa de formação de lixiviados, reduzir a exalação de

odores e impedir a saída descontrolada do biogás;

 Componentes complementares: cercamento; vias de acesso interno; guarita;

balança para pesagem dos resíduos; cinturão verde; escritório para atividades

administrativas;  oficina  de  manutenção  e  guarda  de  equipamentos;

iluminação para operação noturna; identificação do local e acesso às frentes

de serviço.

c) Monitoramento ambiental: deve ser realizado de forma a atender aos órgãos de

controle ambiental e à legislação vigente:

 Controle  das  águas  superficiais:  consiste  realização  de  análises  físico-

químicas  e  bacteriológicas  em  prontos  determinados  tecnicamente,  à

montante e à jusante do aterro;

 Monitoramento das águas subterrâneas: instalação de poços, à montante e à

jusante no sentido do fluxo do escoamento preferencial do lençol freático;

 Estações pluviométricas: indicadas para aterros sanitários de grande porte;
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 Controle  da  qualidade  do chorume após o  tratamento:  através  de  análises

físico-químicas para caracterização do chorume;

 Controle da descarga de líquidos lixiviados no sistema de tratamento; e

 Monitoramento geotécnico.

Segundo  o  Ministério  do  Meio  Ambiente  (2009,  p.  38),  o  aterro  sanitário  é

considerado uma das técnicas mais eficientes e seguras de destinação dos resíduos sólidos,

pois permite um controle mais eficiente e seguro do processo e que sempre apresenta a melhor

relação custo-benefício, sendo uma alternativa adaptável a qualquer tipo de comunidade. 

2.2 Geração e Disposição Final de Resíduos Domiciliares no Brasil

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)12 divulgado anualmente

pelo Ministério das Cidades, compõem-se dos serviços de água e esgotos, e resíduos sólidos,

atuando como uma importante ferramenta de gestão municipal a partir do elevado grau de

objetividade dos dados divulgados (BRASIL, 2018, p. 3).

Para o componente de resíduos sólidos, o SNIS divulgou recentemente o Diagnóstico

do Manejo de Resíduos Sólidos de 2016, onde foi possível apurar o recolhimento de 49,5

milhões  de toneladas  de resíduos sólidos  domiciliares  e  urbanos declarados  pelos  3.67013

municípios participantes da pesquisa. Essa massa de resíduos quando relacionada a população

urbana resulta nos valores extremos, conforme demonstra a Tabela 5 (BRASIL, 2018, p. 3).

Tabela 5 – Estimativa de geração per capita de resíduos sólidos domiciliares e urbanos no Brasil.

População Per capita

Municípios até 250 mil habitantes 0,85 a 0,90 kg/hab./dia
Municípios acima de 250 mil habitantes 0,93 a 1,03 kg/hab./dia
Indicador médio do país 0,94 kg/hab./dia

Fonte: Adaptado pela autora; Brasil, 2018.

A  partir  dessas  informações,  o  Diagnóstico  estima  uma  massa  coletada  de  58,9

milhões de toneladas de resíduos sólidos domiciliares e públicos no país, ou 161,4 toneladas

por dia. 

12. SNIS – Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento é um importante bando de dados do setor de 
saneamento do Brasil, e abrange aspectos operacionais, administrativos, econômico-financeiro, contável, e de 
qualidade sobre a prestação dos serviços de saneamento básico. O diagnóstico do componente “Resíduos 
Sólidos” é elaborado anualmente, estado a publicação mais recente na décima quinta edição.
13. Esse quantitativo representa 65,9% do total dos municípios do país, todavia é oportuno ressaltar que tal 
parcela alcança 84,0% da população urbana e 80,4% da população total em 2016. Assim, vale realçar que o 
SNIS não possui abrangência censitária, mas tem se mantido abaixo dos 20% nos últimos quatro anos. 
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Quanto a coleta regular domiciliar, a pesquisa aponta índices satisfatórios, alcançado

98,6% da população urbana, o que aponta um deficit  de aproximadamente 2,7 milhões de

habitantes das cidades brasileiras (BRASIL, 2018, p. 3). 

O  Diagnóstico  também  apresenta  o  cenário  das  unidades  de  processamento  por

disposição final de resíduos em solo14, onde foram cadastradas 2.518 instalações, conforme

detalha a Tabela 6 (BRASIL, 2018, p. 129-130). 

Tabela 6 – Quantidade de unidades de processamento por região, quanto à disposição final de resíduos sólidos
domiciliares e urbanos em solo no Brasil, registrado no SNIS-RS 2016.

Disposição final
em solo

Região
Norte

Região
Nordeste

Região
Sudeste

Região
Sul

Região
Centro-
Oeste

Total de
Unidade

Lixão 160 705 108 39 191 1.203

Aterro
Controlado

30 48 459 49 42 628

Aterro Sanitário 18 57 366 212 34 687

Total 2.518
Fonte: Adaptado pela Autora; Brasil, 2018.

A Figura 4 demonstra a massa de resíduos sólidos domiciliares e urbanos recebida nas

unidades de processamento, porém incluindo as unidades de triagem e compostagem. Neste

podemos avaliar que parte significativa da massa de resíduos possui tratamento adequado,

todavia a parcela de 37,6% ainda demanda atenção dos serviços de saneamento básico.

Figura 4 – Gráfico de representação da destinação dos resíduos sólidos domiciliares e urbanos pela população
urbana no Brasil no ano de 2016, SNIS-RS.

Lixão; 10.31%

Aterro Controlado; 9.61%

Aterro Sanitário; 59.06%

Unidade de Triagem; 3.10%

Unidade de Compostagem; 0.20%

Sem informação; 17.72%
Lixão
Aterro Controlado

Aterro Sanitário

Unidade de Triagem
Unidade de Compostagem

Sem informação

Fonte: Adaptado pela Autora; Brasil, 2018.

Quanto aos instrumentos de gestão para a destinação final ambientalmente adequada

dos rejeitos,  a  PNRS traz  de forma muito  clara  a  possibilidade  de redução dos  impactos

14. Áreas que adotam a disposição no solo como forma definitiva de destinação final de resíduos domiciliares e 
públicos, podendo contar ou não com as diversas características físicas e operacionais que se constituem nos 
critérios para sua classificação em lixão, aterro controlado ou aterro sanitário. 
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ambientais e sociais, tendo como um dos maiores desafios a meta de eliminar os lixões, ao

estabelecer a implantação de aterros sanitário para a disposição até 201415(BRASIL, 2010). 

Ao analisarmos os dados após findar o prazo para implantação dos aterros sanitários

no território brasileiro, nota-se resultados positivos quanto a redução das áreas inadequadas de

disposição final de resíduos, todavia, quanto aos aterros sanitários, os resultados demonstram

tímida  piora,  conforme é  possível  verificar  a  partir  da  Figura  5  (BRASIL,  2016,  p.  110;

BRASIL, 2017, p. 124; BRASIL, 2018, p. 129). 

Figura 5 – Gráfico das unidades de disposição final em solo, cadastradas no SNIS-RS, 2014, 2015 e 2016.
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Fonte: Adaptado pela Autora; Brasil, 2016, 2017 e 2018.

2.3 Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Acre

O Estado do Acre é situado na reunião norte do país, faz limite com Peru, Bolívia,

Amazonas  e  Rondônia.  Possui  164.123,737 Km² de  extensão e  22  municípios,  com uma

população estimada de 829,619 mil habitantes (IBGE, 2018).

O Diagnóstico do Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos de 2016, divulgado pelo

Ministério  das  Cidades,  apontou que a  massa de resíduos coletados  quanto relacionada  a

respectiva população urbana, reflete a per capita de 0,99 kg/hab./dia para o Estado do Acre

(BRASIL, 2018, p. 50). 

 De acordo com o Plano Estadual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do

Estado  do  Acre  (PEGIRS)  o  gerenciamento  e  o  manejo  dos  resíduos  sólidos  não  estão

estruturados, apresentando risco intenso, sobretudo por causa da destinação inadequada dos

resíduos sólidos (ACRE, 2012, p. 39-40). Tal cenário demonstra a vulnerabilidade dos locais

de  disposição  inadequada,  estando  suscetível  contaminação  dos  recursos  naturais  e  seus

ecossistemas. 

15. O Art. 54 da Lei nº 12.305/2010 estabelece: “a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 
observando o disposto no § 1º do Art. 9º, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação 
desta lei.”
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Dos vinte e dois municípios acreanos, apenas Rio Branco possui Aterro Sanitário para

disposição final dos resíduos domiciliares, instalado UTRE, segundo demonstra a Figura 6.

Em agosto de 2013 o município de Bujari, distante 23 km da capital, passou a encaminhar

resíduos domiciliares para o Rio Branco (ACRE, 2012, p. 45; RIO BRANCO, 2018, p. 11). 

Figura 6 – Disposição final de resíduos no estado do Acre.

Fonte: Acre, 2012.

2.4 Impactos do Lançamento de Efluentes em Corpos Hídricos 

Segundo  Leme  (2010,  p.  25)  “um  curso  de  água  é  considerado  poluído  ou

contaminado quando a sua composição, estado ou a qualidade de suas águas são direta ou

indiretamente modificados pela ação antrópica”. 

A  Política  Nacional  de  Meio  Ambiente  –  Lei  nº6.938/1981  é  um  importante

instrumento  legal  que  objetiva  a  preservação,  a  melhoria  e  a  recuperação  da  qualidade

ambiental propícia a vida, e define o termo poluição em seu inciso III, do Art. 3º (BRASIL,

1981): 

III  –  poluição,  a  degradação  da  qualidade  ambiental  resultante  de  atividade  que
direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem  matérias  ou  energia  em  desacordo  com  os  padrões  ambientais

estabelecidos. (BRASIL, 1981)
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Apesar da similaridade, os conceitos de poluição e contaminação dos recursos hídricos

necessitam ser distinguidos, conforme é destacado por Braga et al. (2005, p. 82) a poluição da

água consiste na “[...] alteração de suas características por quaisquer ações ou interferências,

sejam elas naturais ou causadas pelo homem [...] estando associada ao uso que ser faz da

água[...]”, portanto, o estado de poluição está vinculado a aspectos estéticos e ambientais.  Já

o termo contaminação da água refere-se “a transmissão de substâncias ou microrganismos

nocivos à saúde pela água [...] não implicando a um desequilíbrio ecológico [...]” (BRAGA et

al. 2005, p. 82). 

Para Leme (2010, p. 26) os principais efeitos causados pela poluição e contaminação

nos recursos hídricos são:

a) redução  do  padrão  de  qualidade  da  água  usada  para  abastecimento  da

população, na irrigação, na indústria, na criação de peixes e outros usos;

b) destruição da fauna e flora aquática, resultado na redução do poder diluidor e

autodepuração dos rios;

c) redução do potencial hidráulico;

d) redução das atividades esportivas e de lazer;

e) redução do potencial de assentamentos urbanos e industriais;

f) perigo  potencial  à  saúde  pública,  resultando  no  aumento  das  doenças

veiculadas pela água; e

g) exigência  de  tratamento  mais  sofisticado  e  de  custo  mais  elevado  para

garantir o padrão de potabilidade da água.

Para Jordão e Pessôa (2014, p. 8) as principais fontes de poluição dos corpos de água

são: fontes naturais; água de áreas agrícolas; água servidas ou de esgotos; e fontes diversas.

Dentre as fontes diversas, destacam às áreas de influência de aterros sanitários:

[...] o lixiviado dos aterros sanitários de lixo urbano, ou de recebimento de despejos
perigosos, pode apresentar uma contribuição de poluição tipicamente orgânica, no
primeiro  caso,  e  tipicamente  tóxica,  no  segundo.  Este  tipo  de  poluição  pode
comprometer os aquíferos correspondentes, por longos períodos, e os rios aos quais
são afluentes. (JORDÃO; PESSÔA, 2014, p. 10)

Quanto  ao  processo  de  decomposição  biológica  das  cargas  orgânicas  lançadas  em

corpos  de  água,  os  autores  acrescentam  “[...]  se  dá  às  custas  da  depleção  do  oxigênio

dissolvido no corpo d'água, chegando eventualmente a condições de anaerobioses e perda da

vida aquática” (JORDÃO; PESSÔA, 2014, p. 12). 
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Segundo  Braga  et  al.  (2005,  p.  83),  a  matéria  orgânica  biodegradável  lançada  é

degradada por organismos decompositores nas seguintes condições: (i) se houver oxigênio

dissolvido  no  meio,  a  decomposição  será  feita  por  bactérias  aeróbicas,  que  consomem

oxigênio  dissolvido  existente  na  água,  todavia  se  o  consumo  for  mais  intenso  que   a

capacidade do meio para repô-lo, haverá seu esgotamento e a inviabilidade da existência de

vida para peixes e outros organismos que dependem de oxigênio para respirar; (ii) se não

houve oxigênio dissolvido no meio, ocorrerá a decomposição anaeróbia, com a formação de

gases, como metano e gás sulfídrico. 

O autor ainda acrescenta que o excesso de nutrientes, nitrogênio e fósforo, acarretam

prejuízos a determinados usos dos recursos hídricos, pois são responsáveis pela proliferação

acentuada de algas, ocasionando a eutrofização acelerada de corpos de água. Os nutrientes

podem  ser  inseridos  nos  mananciais  através  do  despejo  de  esgotos  domésticos,  esgoto

industrial  e fertilizantes  agrícolas,  ocasionado impactos  sobre o ecossistema aquático e na

qualidade da água (BRAGA et al. 2005, p. 86-98). 

Para  Jordão  e  Pessôa  (2014,  p.  15)  a  contaminação  dos  cursos  hídricos  por

microrganismos  patogênicos  também configura  consequências  indesejáveis  não  apenas  de

natureza de saúde pública como também econômica, como: a maior incidência de doenças; o

aumento da mortalidade infantil;  a redução de produtividade;  a redução da vida média;  o

aumento de custos hospitalares; e os incômodos próprios das doenças.

2.5 Tratamento Biológico de Efluentes: Lagoas de Estabilização

A  finalidade  do  tratamento  biológicos  dos  efluentes  consiste  na  remoção  e

biodegradação dos poluentes orgânicos, diante da magnitude do impacto que esses poluentes

podem resultar nos sistemas hídricos. Aplicam-se ainda a outros poluentes, como: nitrogênio

amoniacal, nitratos, nitritos e fósforo, conforme afirma Sant’Anna Júnior (2013, p. 23). De

acordo com Leme (2010, p. 409) as lagoas de estabilização podem alcançar uma eficiência de

remoção da DBO5 em torno de 80% a 95%.

De acordo com Castilhos et al. (2006, p. 213) o tipo de biodegradação que ocorre em

determinado  processo  biológico  de  tratamento  de  efluentes  líquidos  é  determinado  pela

tecnologia empregada, sendo condicionado pelas condições físicas, químicas do meio em que

ocorre o tratamento. O autor cita, que os processos anaeróbios geralmente empregam lagoas

anaeróbias, reatores de fluxo ascendentes ou fluxo horizontal, filtros biológicos anaeróbios. Já

os  processos  aeróbios,  ocorrem  em  lagoas  facultativas  e  aeróbias,  lagoas  aeradas,  lodos
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ativados e suas variações, sendo que, em ambos os casos, objetivam a remoção da matéria

orgânica, e eventualmente nutrientes (nitrogênio e fósforo) (CASTILHOS et al, 2006, p. 213).

Quanto as lagoas de estabilização, Jordão e Pessôa (2014, p. 756) caracterizam como

sistemas de tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica é realizada pela

oxidação  bacteriológica  (oxidação  aeróbica  ou  fermentação  anaeróbica)  e/ou  redução

fotossintética das algas. 

Os autores ainda classificam as lagoas de acordo com a forma predominante que se dá

a estabilização da matéria orgânica: anaeróbias, facultativas, estritamente aeróbias, maturação,

polimento, aeradas, e com macrófitas (JORDÃO; PESSÔA, 2014, p. 756). 

A construção das lagoas é simples, baseando-se principalmente em movimentação de

terra  (corte  e  aterro)  e  preparação  dos  taludes  (VON  SPERLING,  2017,  p.  288).  O

dimensionamento abrange vários critérios, tais como: tempo de detenção hidráulico, a taxa de

aplicação  de  carga  orgânica,  a  profundidade,  entre  outros.  Após  o  estabelecimento  do

equilíbrio  ecológico,  no  início  de  funcionamento,  a  operação  da  lagoa  ficará  limitada  a

exames de rotina, onde destaca-se três aspectos importantes (JORDÃO; PESSÔA, 2014, p.

763-764, p. 829): 

a) inspeção diária da lagoa;

b) coleta de amostras e avaliação do desempenho; e

c) identificação de possíveis fatores desfavoráveis e adoção de medias corretivas.

A partir das características da vazão e da concentração de DBO do efluente do aterro

sanitário  de  Rio  Branco  optou-se  pela  adoção  do  sistema  de  lagoas  de  estabilização,

considerando  a  eficiência  no  atendimento  das  normas  vigentes,  além  da  simplicidade

operacional.  O  arranjo  implantado  consiste  na  disposição  de  lagoas  em série:  anaeróbia,

facultativa e de maturação, conforme é detalhado nos tópicos a seguintes (RIO BRANCO,

2008a, p. 29). 

2.5.1 Lagoas Anaeróbicas

As  lagoas  anaeróbias  são  reatores  biológicos  projetados  para  receber  altas  cargas

orgânicas por unidade de volume do reator, fazendo com que a taxa de consumo de oxigênio

seja  muito  superior  à  sua  taxa  de  produção,  sendo,  portanto,  completamente  isenta  de

oxigênio dissolvido e atividade fotossintética (CASTILHOS et al., 2006, p. 217). 

O  autor  destaca  que  o  propósito  principal  das  lagoas  anaeróbia  é  transformar  e

estabilizar a altas cargas de matéria orgânica, e não tratar o efluente a deixá-lo em condições
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de descarga em corpos hídricos (CASTILHOS et al., 2006, p. 217). Dessa forma, para atender

aos critérios das normativas ambientais, faz-se necessário o tratamento seguido de uma lagoa

de maturação ou polimento. 

A digestão da matéria orgânica ocorre simultaneamente por meio dos processos de

sedimentação e digestão anaeróbica, sem o concurso de oxigênio dissolvido, predominando a

fermentação anaeróbia (LEME, 2010, p. 406).

Os princípios de funcionamento são muito bem abordados por Jordão e Pessôa (2014,

p. 760):

a) Primeiramente  os  microrganismos  facultativos,  bactérias  acidogênicas,  na

ausência de oxigênio dissolvido, transforma compostos orgânicos complexos

em substâncias e compostos mais simples, principalmente ácidos orgânicos. É

a fase chamada de “digestão ácida”, de produção de material celular (síntese) e

compostos  intermediários  malcheirosos  (gás  sulfídrico,  mercaptanas);  o  pH

diminui para 6, até 5.

b)  Em  seguida  as  bactérias  formadoras  de  metano  (estritamente  anaeróbias),

bactérias metanogênicais, transformam os ácidos orgânicos formados na fase

inicial  em metano  (CH4)  e  dióxido  de  carbono  (CO2);  é  a  fase  chama  de

“fermentação metânica ou alcalina”, quando o pH sobe para até 7,2 ou 7,5, os

maus odores desaparecem, havendo a formação de escuma, de cor cinzenta e

aspecto feio. Na fermentação metânica a temperatura deve manter-se acima de

15°C.

2.5.2 Lagoas Facultativas

As  lagoas  facultativas  possuem  uma  zona  superior  com  atividade  predominante

anaeróbia, onde a estabilização da matéria orgânica ocorre por oxidação aeróbia e a redução

fotossintética,  e  uma  zona  anaeróbia  na  camada  do  fundo,  onde  ocorre  a  fermentação

anaeróbia. A camada intermediária ente essas duas zonas são ditas facultativas, predominando

processos de oxigenação aeróbia e fotossintética (JORDÃO; PESSÔA, 2014, p. 765).

Os  autores  sintetizam  as  principais  reações  biológicas  de  degradação  da  matéria

orgânica nas lagoas facultativas (JORDÃO; PESSÔA, 2014, p. 767):

a) Oxidação da matéria orgânica carbonácea pelas bactérias;

b) Nitrificação da matéria orgânica nitrogenada pelas bactérias;

c) Oxigenação da camada superior da lagoa através da fotossíntese das algas; e
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d) Redução da matéria orgânica carbonácea por bactérias anaeróbia no fundo da

lagoa.

O  processo  em  lagoas  facultativas  é  essencialmente  natural,  não  necessitando  de

nenhum equipamento, todavia demanda elevada no período de detenção, usualmente superior

a  20  dias,  para  a  estabilização  da  matéria  orgânica.  Outro  fator  a  ser  considerado,  é  a

necessidade  de grandes  áreas  de exposição  para efetivar  a  atividade  de  fotossíntese,  pelo

aproveitamento da energia solar pelas algas (VON SPERLING, 2017, p. 288).     

2.5.3 Lagoas de Maturação

As lagoas de maturação possibilitam um polimento final do efluente em tratamento,

objetivando a remoção de organismos patogênicos, e não a remoção remanescente da DBO,

sendo uma alternativa econômica à desinfeção do efluente (VON SPERLING, 2017, p. 295). 

De acordo com Castilhos (2006, p. 222) a remoção dos patogênicos ocorre pela ação

de diversos fatores, tais como: temperatura elevada, sedimentação, tempo retenção hidráulica,

insolação, pH, oxigênio Dissolvido, entre outros.

São  utilizadas  no  final  de  um  sistema  clássico  de  lagoas  de  estabilização,  tendo

consideração  a  aspectos  de  proteção  à  saúde  pública,  ao  realizar  a  diminuição  de

concentrações de patogênicos nos corpos de água, e consequentemente a redução de doenças

de veiculação hídrica (JORDÃO; PESSÔA, 2014, p. 797). 

2.6 Classe de Qualidade dos Corpos de Água: aspecto legal

A CETESB pondera que a água é um dos recursos mais intensamente utilizados, e,

portanto,  deve  estar  no  meio  ambiente  em quantidade  e  qualidade  apropriada  (CETESB,

2017a,  p.  69).  Com  a  finalidade  de  proteção  e  conservação  dos  mananciais  hídricos,  a

legislação brasileira estabelece conceitos, padrões, normas e procedimentos para o tratamento

e lançamento de esgotos e águas residuárias, por meio de vários instrumentos, entre os quais:

classificação  dos  corpos  de  água,  o  padrão  de  lançamento  e  o  padrão  do corpo  receptor

(LEME, 2010, p. 37).

A PNRH, ou Lei das Águas, prevê em seus princípios, importantes instrumentos de

planejamento que buscam assegurar à atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade

de água, em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos. Um desses instrumentos de
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planejamento é o enquadramento dos corpos de água em classes de qualidade, segundo seus

usos preponderantes (Brasil, 1997). 

A Resolução CONAMA nº357/2005 é um instrumento regulador que “dispõe sobre a

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

estabelece  as  condições  e  padrões  de  lançamento  de  efluentes  e  dá outras  providências”.

Importantes definições são consideradas por esta resolução (CONAMA, 2005):

a) Classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de água

necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros;

b) Classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função dos

usos preponderantes (sistemas de classes de qualidade) atuais e futuros;

c) Condições de lançamento: condições e padrões de emissões adotados para o

controle de lançamento de efluentes no corpo hídrico receptor;

d) Condições de qualidade: qualidade apresentada por um seguimento de corpo

d'água,  num  determinado  momento,  em  termo  dos  usos  possíveis  com

segurança adequada, frente as Classes de Qualidade;

e) Parâmetro  de  qualidade  da  água:  substâncias  ou  outros  indicadores

representativos de qualidade da água; 

f) Padrão: valor limite  adotado como requisito normativo de um parâmetro de

qualidade ou efluente;

g) Monitoramento:  medição  ou  verificação  de  parâmetros  de  qualidade  e

quantidade  de  água,  que  pode  ser  contínua  ou  periódica,  utilizada  para

acompanhamento da condição e controle de qualidade do corpo d'água.

A resolução estabelece classes de qualidade necessários ao atendimento dos múltiplos

usos  da água,  que possuem diferentes  requisitos  de qualidade,  por  isso,  a  cada  classe de

qualidade consideram os usos mais ou menos exigentes, conforme detalha a Figura 7. 

Figura 7 – Classes de qualidade de água e relação com usos preponderantes, segundo Resolução CONAMA
nº357/2005.

Fonte: Costa, 2011 apud ANA, 2013b. p. 40; CONAMA, 2005.
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A Agência Nacional de Águas (2013b, p. 40) explica que cada tipo de usos pressupõe

uma menor ou maior  exigência  de qualidade,  assim,  usos mais  nobres  requerem água de

Classe especial, como o abastecimento para consumo humano, e usos menos restritos, como a

navegação, requerem águas de Classe 4 (CONAMA, 2005).

Em função dos usos previstos,  o CONAMA classifica os corpos de água em treze

classes16 segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes. Para cada classe

são fixados limites individuais para cada substância, que correspondem aos valores máximos

permissíveis  (VMP) para cada parâmetro  de qualidade  da água,  e  são estabelecidas  pois,

observando  a  desconformidade  no  atendimento  dos  limites,  o  manancial  poderá  conferir

características capazes de causar interferências aos ecossistemas aquáticos e os usos previstos

(CONAMA, 2005). 

Assim,  cada  classe  estabelece  um  nível  de  qualidade  que  deve  ser  alcançado  ou

mantido, em um seguimento do corpo de água de acordo com os seus usos pretendidos, e essa

qualidade é estabelecida através de “padrões de qualidade” (CONAMA, 2005, grifo nosso).

Considerando a abordagem desta pesquisa, pretende-se evidenciar a classificação das águas

doces, cujo detalhamento quanto aos usos preponderantes é apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Classes de enquadramento de corpos de água segundo as categorias de uso, em águas doces.

Fonte: CONAMA, 2005; COSTA, 2011 apud ANA, 2013b.

16. Águas doces são classificadas em: classe especial, classe 1 a 4; Águas Salinas são classificadas em: classe 
especial, classe 1 a 3; Águas Salobras são classificadas em: classe especial, classe 1 a 3.
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A Resolução CONAMA nº357/2005 também apresenta “padrões de lançamento de

efluentes” em corpos hídricos, sendo alterada e complementada pela Resolução CONAMA

nº430, de 13 de maio de 2011 (CONAMA, 2005 e 2011, grifo nosso). Esta resolução inova ao

distinguir os padrões de lançamento de efluentes oriundo de sistemas de disposição final de

resíduos sólidos, sistema de tratamento de esgoto sanitário e efluentes oriundos de serviço de

saúde.  Antes  as  regas  eram  as  mesmas  para  qualquer  empreendimento  que  descartavam

resíduos líquidos em corpos de água (ANA, 2018, p. 21).

Quanto aos padrões apresentados nas resoluções, Von Sperling (2017, p. 236) destaca

que  o  padrão  de  lançamento  deve  garantir  simultaneamente  o  atendimento  do  padrão  de

qualidade corpo hídrico. Nesta situação, o autor chama a atenção para a ocorrência de duas

situações:

(i) Caso o efluente satisfaça os padrões de lançamento, mas não satisfaça os padrões
do corpo hídrico receptor,  as  características  do lançamento  deverão  ser  tais  que,
necessariamente, atendam ao padrão do corpo receptor. [...] o lançamento deverá ter
características mais restritivas do que expressa pelo padrão usual. [...]. Esta situação
pode ocorrer no caso de corpos receptores com baixa capacidade de assimilação e
diluição.
(ii) Caso o efluente não satisfaça os padrões de lançamento, mas satisfaça os padrões
do corpo  receptor,  o  órgão  ambiental  poderá  autorizar  lançamentos  com valores
acima dos padrões de lançamento dos padrões de lançamento. [...].  Essa situação
pode ocorrer  no caso de corpos receptores  com boa capacidade de assimilação e
diluição.
  (VON SPERLING, 2017, p. 236)

Assim,  o  monitoramento  dos  parâmetros  de  qualidade  da  água,  a  partir  da

conformidade com valores máximos permissíveis para cada classe, trata-se de uma importante

ferramenta de controle, planejamento e gestão para preservação dos corpos hídricos, e deve

ser adotado pelo poder público.

2.7 Significado Ambiental dos Analíticos Avaliados

A Escola Superior da CETESB destaque que a qualidade da água é representada por

um conjunto de variáveis de natureza física, química e biológica, os quais são utilizados para

avaliar as características das águas (CETESB, 2017a, p. 71). 

Para  melhor  interpretação  dos  possíveis  efeitos  causados  ao  tributário  do  Igarapé

Quinoá, devido ao despejo de efluente proveniente do sistema de tratamento de efluente do

Aterro  Sanitário  de  Rio Branco,  é  essencial  o  conhecimento  do significado das  variáveis
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selecionadas  para  a  análise  de  conformidade,  que  por  sua  vez  serão  fundamentados  pela

CETESB (2017b, p. 21-33):

a) Turbidez: é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao

atravessar a água (essa redução dá-se por absorção ou espalhamento, uma vez

que  as  partículas  que  provocam  turbidez  na  água  são  maiores  que  o

comprimento  de  onda  da  luz  branca),  devido  à  presença  de  sólidos  em

suspensão, tais como partículas orgânicas e detritos orgânicos. A erosão em

margens dos rios em estações chuvosas, lançamento de esgotos domésticos e

efluentes  industriais  resultam  no  aumento  da  turbidez  das  águas.  Em

consequência, a turbidez elevada reduz a fotossíntese da vegetação enraizada e

submersa e algas.  Esse desenvolvimento reduzido das plantas pode, por sua

vez, suprimir a atividade dos peixes. Com isso, a turbidez pode influenciar nas

comunidades  biológicas  aquáticas,  e  torna-se  adversa  aos  usos  domésticos,

industriais e recreacional de uma água; 

b) Potencial  Hidrogeniônico  (pH)  :  representa  a  concentração  de  íons  de

Hidrogênio H+, dando uma indicação de condição de acidez, neutralidade ou

alcalinidade da água. As alterações de pH podem ter origem natural,  com a

dissolução de rochas, a absorção de gases da atmosfera, a oxidação de matéria

orgânica e a fotossíntese, ou antropogênicas, como o lançamento de esgotos

domésticos e industriais. Rios podem apresentar pH baixo naturalmente, como

acontece  com  o  Rio  Negro,  principal  afluente  do  Rio  Amazonas.  O  pH

apresenta-se elevado em corpos d’água eutrofizados. As variações do pH sobre

os  ecossistemas  podem  ser  diretas,  devido  aos  efeitos  que  têm  sobre  a

fisiologia das espécies, ou indiretos, contribuindo para a precipitação de metais

tóxicos; 

c) Temperatura:   corpos de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas,

bem como estratificação vertical. A temperatura superficial é influenciada por

fatores tais como a latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de

fluxo e profundidade. A elevação da temperatura em corpo d’água geralmente

é  provocada por  despejos  industriais  e  usinas  termoelétricas.  Apresenta  um

papel  crucial  no meio aquático,  acondicionando  influência  de  uma série  de

variáveis  físico-químicas.  Os  organismos  aquáticos  apresentam  limites  de

tolerância térmica superior e inferior, temperatura ótimas para o crescimento,
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temperatura preferida em gradientes térmicos e limitação de temperatura para

migração, desova e incubação de ovos; 

d) Oxigênio Dissolvido (OD):   a reintrodução do oxigênio dissolvido em águas

naturais  através  da  superfície  depende  das  características  hidráulicas  e  é

proporcional  a  velocidade  do  corpo  d’água.  Outra  fonte  importante  é  a

fotossíntese de algas, porém não sendo muito significativa em trechos de rios à

jusante  de  fontes  de  lançamento  de  esgotos,  assim  sendo  expressiva  após

grande parte da atividade bacteriana na decomposição da matéria orgânica ter

ocorrido. O oxigênio é um importante indicador de poluição de corpos d’água,

indicando  baixas  concentrações  de  oxigênio  dissolvido  (devido  ao  seu

consumo  na  decomposição  de  compostos  orgânicos).  Em águas  limpas,  as

concentrações são elevadas, chegando até um pouco baixo a concentração de

saturação.  Todavia,  em ambientes  eutrofizados,  o  crescimento  excessivo  de

algas pode mascarar a avaliação do nível de poluição, quando se toma por base

apenas a concentração de oxigênio dissolvido;

e) Sólidos Dissolvidos Totais:   corresponde a toda a matéria que permanece como

resíduo,  após  evaporação,  secagem  ou  calcinação  da  amostra,  a  uma

temperatura  preestabelecida  durante  um tempo  fixado,  operações  essas  que

permitem definir  as diferentes frações de sólidos presentes na água (sólidos

totais,  em suspensão, dissolvido,  fixo e voláteis).  Para o recurso hídrico,  os

sólidos podem causar danos aos peixes e a vida aquática. As diversas frações

de sólidos não são definitivas para se entender o comportamento da água ou de

efluentes.  Embora  as  concentrações  de  sólidos  voláteis  sejam associadas  a

presença de compostos orgânicos na água, não propicia qualquer informação

específica sobre as diferentes moléculas orgânicas;

f) Demanda  Bioquímica  de  Oxigênio  (DBO):   é  a  quantidade  de  oxigênio

necessária  que  os  microrganismos  aeróbicos  degradam  (oxidem)  a  matéria

orgânica  para  uma  forma  inorgânica  estável.  A  DBO5,20  é  normalmente

considerada com a quantidade de oxigênio consumido durante o período de

tempo 5 dias numa temperatura de incubação de 20 ºC, indicando uma forma

indireta,  o  teor  de  matéria  orgânica  nos  esgotos  ou  corpo  d’água,  sendo,

portanto,  uma  indicação  de  potencial  de  consumo  de  oxigênio  dissolvido.

Assim os  maiores  aumentos  nos  termos  de  DBO,  num corpo de  água,  são

provocados por despejos de origem predominantemente orgânica, onde altos
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teores  induzem ao completo  esgotamento  de oxigênio  na  água,  provocando

mortandade de peixes e outras formas de vida aquática;  

g) Nitrogênio Amoniacal:   as fontes de nitrogênio nas águas naturais são diversas,

mas possuem grande contribuição de esgotos sanitários,  lançando nas águas

nitrogênio orgânico, devido à presença de proteínas, e nitrogênio amoniacal,

pela hidrólise da ureia na água. A amônia é um tóxico bastante restritivo a vida

de peixes, sendo que muitas espécies não suportam concentrações acima de 5

mg/L. Além disso a amônia provoca o consumo de oxigênio dissolvido nas

águas naturais ao ser oxidada biologicamente, a chamada de DBO de segundo

estágio.  Por  esse  motivo,  a  concentração  de  nitrogênio  amoniacal  é  um

importante  parâmetro  de  classificação  de  águas  naturais  e  é  normalmente

utilizado na constituição de índices de qualidade das águas;

h) Fósforo Total:   aparece em águas naturais, devido, principalmente, as descargas

de esgotos sanitários, matéria orgânica fecal, detergentes em pó, efluentes de

indústria  de  fertilizantes,  pesticidas,  substâncias  químicas  em  geral,  assim

como as águas drenadas de áreas agrícolas e urbanas, podem apresentar fósforo

em  quantidades  excessivas.  Por  ser  um  nutriente  limitante  para  processos

biológico, o excesso de fósforo conduz a processos de eutrofização das águas

naturais;

i) Coliformes Termotolerantes:   são microrganismos do grupo coliformes, capazes

de  fermentar  a  lactose  a  44-45ºC,  sendo  representado  principalmente  pela

Escherichia  Coli e,  também,  por  algumas  bactérias  dos  gêneros  Klebsiella,

Enterobacter e Citrobacter. Dentre esses microrganismos, somente a E. Coli é

de  origem  exclusivamente  fecal,  estando  sempre  presente,  em  densidades

elevadas  nas  fezes  dos  humanos,  mamíferos  e  pássaros,  sendo  raramente

encontrada na água ou no solo que não tenha recebido contaminação fecal. Os

coliformes termotolerantes não são, dessa forma, indicadores de contaminação

fecal tão apropriados quanto a E. Coli, mas seu uso é aceitável para avaliação

da qualidade da água, sendo utilizado na legislação brasileira, os coliformes

fecais são utilizados como padrão para a qualidade microbiológica de águas

superficiais destinadas a abastecimento, recreação, irrigação e piscicultura. 

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
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3.1 Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Rio Branco

A Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (UTRE) surgiu da

necessidade de fomentar o correto gerenciamento dos resíduos sólidos em Rio Branco, sendo

implantada em 2009, com previsão de vida útil por 20 anos (MARTINS et al., 2013, p. 236-

238; RIO BRANCO, 2017a, p.  62).  A área selecionada para implantação da UTRE foi  a

melhor  classificada  dentre  dezoito  investigadas,  atendendo  aos  critérios  da  ABNT  NBR

13896:199717,  que  visam  assegurar  a  atividade  de  disposição  final  de  resíduos  o  menor

impacto possível ao meio ambiente e à saúde pública (RIO BRANCO, 2007, p. 19-29).

A área  total  da  UTRE compreende  80 hectares,  sendo antecedida  por  Estudos  de

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) (RIO BRANCO, 2007, p.

29). 

São partes integrantes  da UTRE: unidade de compostagem; unidade de triagem de

materiais  recicláveis;  unidade  de  tratamento  de  resíduo  de  serviço  de  saúde;  central  de

beneficiamento de resíduos da construção civil (britador); central de recebimento temporário

de pneus inservíveis; células de aterro sanitário; e sistema de tratamento de efluentes (lagoas

de  estabilização);  valas  sépticas  de  animais  mortos;  poços  de  monitoramento  do  lençol

freático;  unidades  complementares  de  apoio  administrativo  e  operacional;  e  de  educação

ambiental (RIO BRANCO, 2007, p. 60-61). 

A Figura 9 apresenta o layout geral da UTRE, com destaque as áreas destinadas à

disposição  final  de resíduos,  planejadas  para serem implantadas  por  fases,  sendo a Bacia

Norte  a  primeira  fase,  e  Bacia  Oeste  em  segunda  fase,  ambas  divididas,  em  fases  de

instalação, e ainda a APP, onde está presente a microbacia do igarapé Quinoá, objeto desta

pesquisa. 

Figura 9 – Layout geral de implantação da UTRE de Rio Branco – Acre.

17. Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos 
sólidos não perigosos, de forma a proteger adequadamente às coleções hídricas superficiais e subterrâneas 
próximas, bem como os operadores destas instalações e populações vizinhas (ABNT NRB 13896:1997, p. 1).
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Fonte: RIO BRANCO, 2008a. 

A  UTRE  também  abrange  unidades  complementares  de  suporte,  segurança  e

controle, tais como: salas administrativas e de apoio (escritórios, sala de educação ambiental,

auditório,  pátio  de  exposições,  instalações  sanitárias,  entre  outros);  prédio  de  apoio

(ambulatório, refeitório, cozinha e vestuário); guarita; balança de plataforma com capacidade

60  toneladas;  abrigo  de  máquinas  e  veículos  operacionais;  galpão  de  armazenamento  de

composto; estacionamento; cercamento e cortina verde; entre outros (RIO BRANCO, 2007, p.

60-61).

Na fase de investigação ambiental  da área de implantação do empreendimento,  foi

observado  a  ocorrência  significativa  de  área  de  pastagem  e  exploração  mineral,  com

exploração de piçarra, com solo exposto e predomínio de áreas desmatadas, com supressão de

38% do fragmento  florestal.  A Tabela  7 apresenta  os  percentuais  de vegetais  na área  de

preservação permanente (RIO BRANCO, 2007, p. 117).

Tabela 7 – Uso da terra na área de preservação permanente na UTRE.

USO DO SOLO ÁREA (M²) %

Árvore 1.908,1 3,6
Cobertura Florestal 32,308,7 61,7
Conjunto de árvores 322,7 0,6

Lago 241,6 0,5
Pastagem 7.537,2 14,4

Pastagem degradada 4.833,9 9,2
Pastagem velha 691,7 1,3

Solo exposto 971,6 1,9
Vegetação arbustiva 1.261,3 2,4
Vegetação rasteira 2.329,5 4,4

TOTAL 52.406,0 100
Fonte: RIO BRANCO, 2007.

3.1.1 Aterro Sanitário de Rio Branco

A área de disposição final de resíduos sólidos urbanos da UTRE atende as normas

ambientais  e  os  critérios  de  engenharia  que  o  definem  como  aterro  sanitário.  Além  da

preparação da base com compactação e aplicação de coeficiente de permeabilidade de K =10-7

cm/s,  como  medida  de  controle  ambiental,  foram  previstos  os  seguintes  sistemas:

impermeabilização, com emprego de manta de PEAD de 1,5 mm, sistema de drenagem de
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gases; sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados; e sistema de drenagem de

águas pluviais (RIO BRANCO, 2007, p. 64-71).

Considerando as condições topográfica,  econômica e operacional,  as duas fases do

aterro  sanitário  foram  projetadas  para  serem  implantados  em  etapas,  objetivando  não

acumular grandes volumes de solo escavado, o que dificultaria a estocagem e a ocupação de

grandes volumes de solo, e também devido a prevenir a ação de intempéries sobre a camada

de impermeabilização e sistemas de drenagens (RIO BRANCO, 2007, p. 61-62). 

A Bacia Norte, foi dividida em três etapas, abrangendo uma vida útil total de 13 anos

(Figura 10). Atualmente, está em operação a segunda etapa, uma célula de 1,5 hectares, onde

são  encaminhados  para  disposição  final  245  toneladas/dia  de  resíduos  domiciliares  (RIO

BRANCO, 2018, p. 11). 

Figura 10 – Fases de implantação da Bacia Norte.

Fonte: RIO BRANCO, 2008a. 
A parti da Figura 11A é possível visualizar a fase inicial de implantação da UTRE, em

destaque a primeira etapa da célula de aterro sanitário. A Figura 11B detalha a finalização

operacional da primeira célula, que possui 5 hectares, e alcançou uma vida útil de 6 anos e 6

meses, bem como a segunda etapa de implantação da célula de aterro sanitário, com previsão

de 1 ano e 6 meses de vida útil (RIO BRANCO, 2008, p. 26).

Figura 11 – Implantação da primeira fase das Células de Aterro Sanitário. A: primeira etapa da Bacia Norte. B:
segunda etapa da Bacia Norte.
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Fonte: SEMSUR, 2010 e 2016. 

3.1.2 Sistema de Tratamento de Efluentes

Vinculado as células de aterro sanitário da Bacia Norte, o projeto executivo da UTRE

optou  pela  adoção  de  lagoas  de  estabilização  em  série  para  o  tratamento  dos  líquidos

percolados,  considerando  o  atendimento  das  normas  ambientais  aliada  a  simplicidade  e

confiabilidade operacional (RIO BRANCO, 2007, p. 69). A Figura 12 apresenta uma vista

área do Sistema de Tratamento Efluentes implantados na UTRE. 

Figura 12 – Sistema de tratamento de efluentes (lagoas de estabilização em série).

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco, 2010.

O  sistema  foi  dimensionado  para  tratar  em  média  de  199,76  m³/dia  de  líquidos

percolados, composto por: gradeamento e caixa de areia, lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e

lagoa de maturação, e leito de secagem de lodos, cujo destino final será o aterro sanitário

(RIO BRANCO, 2008a, p. 33-35).

O sistema ainda inclui calha Parshall  para a medição da vazão dos percolados três

vezes ao dia, e sistema  bay pass que possibilita a realização de atividades de manutenção

periódica.  Como  medida  de  proteção,  a  base  das  lagoas  é  impermeabilizada  com  argila

A B
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compactada (K =1 x 10-7 km/cm²), espessura de 0,4 metro, e impermeabilização com manta

PEAD com espessura de 1,5mm (RIO BRANCO, 2008a, p. 38-42).

Após o tratamento, os efluentes são conduzidos através de uma tubulação de PVC, de

200 mm, e extensão de aproximadamente 341metros até o curso de água existente na área da

UTRE. Este curso de água possui uma extensão de aproximadamente 1900 metros até sua foz

no Igarapé Quinoá (RIO BRANCO, 2007, p. 69-71). 

Considerando uma carga  de lançamento  de  93,25ml/L de  DBO520ºC,  o  estudo de

autodepuração  do corpo  hídrico  receptor,  com base  nos  cálculos  e  curva  de  depleção  de

oxigênio (Figura 13), concluiu que o lançamento de efluente tratado nas águas do igarapé

formado pelas nascentes inseridas na área da UTRE, à jusante do empreendimento, não fere a

legislação ambiental, considerando o atendimento do  limite do valor da DBO5 (5 mg/L) em

torno de 4 a 5 dias (RIO BRANCO, 2008b, p. 11).

Figura 13 – Curva de depleção de oxigênio do corpo hídrico receptor de efluente do Aterro Sanitário de Rio
Branco, microbacia do igarapé Quinoá.

Fonte: RIO BRANCO, 2008b.

Para controle da eficiência do tratamento dos efluentes são realizados mensalmente

análises físico-químicas e microbiológicas para monitoramento do atendimento dos padrões

de lançamento. Da mesma forma ocorre o monitoramento do corpo hídrico receptor para o

controle do atendimento do padrão de qualidade do igarapé, objetivando o atendimento dos

aspectos legais de proteção do manancial hídrico. 

3.2 Recursos Hídricos
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Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (2007, p. 30) a área da UTRE está localiza-

se na Tri-bacia do Rio Acre, Sub-bacia do Quinoá, sendo este afluente do Rio Acre. A área

encontra-se no divisor de águas  da microbacia  do Igarapé Quinoá,  sendo o corpo hídrico

tributário deste. Da confluência dos dois mananciais até o Rio Acre cumpre uma distância de

29,80 km (RIO BRANCO, 2007, p. 30; RIO BRANCO, 2008b, p. 3). 

A partir da Figura 14 podemos visualizar os recursos hídricos existentes na área da

UTRE.

Figura 14 – Mapa dos recursos hídricos presentes na área da UTRE.

Fonte: RIO BRANCO, 2007; Google Earth, 2017.

A microbacia hidrográfica surgi na APP e quanto a hierarquização,  é formada por

treze canais  de 1ª  ordem, dois canais de 2ª  ordem, e um canal  de 3ª  ordem. A Tabela  8

apresenta dados de quantidade e comprimento total dos canais por ordem hierárquica (RIO

BRANCO, 2007, p. 134). 

Tabela 8 – Grandeza dos canais da microbacia existente na área de abrangência da UTRE.
ORDEM
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GRANDEZA 1ª 2ª 3ª

Quantidade 13 2 1

Comprimento  738,15 metros 684,69 metros 539,39 metros

Fonte: RIO BRANCO, 2007.

De acordo com o EIA (2007, p.134-136), os canais de 1ª e 2ª ordem apresentam maior

comprimento dentro da bacia,  acumulando maiores fluxos hídricos e representatividade na

formação da drenagem, confirmando o caráter de “cabeceira” de drenagem da área, devido a

captação primária  das águas pluviais  e área formada por nascentes.  Foram identificadas a

existência de treze nascentes conforme demonstra a Figura 15. 

Figura 15 – Identificação das nascentes na microbacia presente na área da UTRE.
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Fonte: RIO BRANCO, 2007.

Dentro da APP a bacia abrange uma área de 0,110 Km², sendo configurada como uma

bacia pequena, com drenagem dendrítica, sendo bem drenada e não sujeita a enchentes (RIO

BRANCO, 2007, p. 71). A partir da Figura 16 é possível visualizar algumas drenagens que

surgem dentro da APP da UTRE. 

Figura 16 – A: Início da drenagem formada pelo canal de 3ª ordem, formado por 10 nascentes. B: Rede de 
drenagem formado pela nascente nº11.

 
Fonte: Autora, 2012.

3.3 Monitoramento Ambiental dos Recursos Hídricos

Além das  técnicas  empregadas  na implantação e operação do aterro  sanitário,  que

objetivam mitigar os impactos ambientais causados pela instalação do empreendimento,  as

ações de monitoramento ambiental desempenhadas na UTRE foram definidas no EIA (RIO

BRANCO, 2007, p. 99):

a) Realização de análises físico-químicas trimestrais em amostras de percolados

coletadas nas lagoas de estabilização;

A B
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b) Realização  de  análises  físico-químicas  trimestrais  em  amostras  de  água

superficiais;

c) Realização de análises  físico-químicas  trimestrais  em amostras  de águas do

lençol freático, coletadas em poços de monitoramento. 

Já  o  órgão  ambiental  fiscalizador,  IMAC,  apresenta  na  Licença  de  Operação  nº

350/2016 da UTRE as seguintes condicionantes de monitoramento ambiental:

a) Encaminhar  boletins  semestrais  contendo  análises  físico-químicas  e

bacteriológicas representativas de todos os poços de monitoramento, com a

devida  interpretação  do  Laudo  de  Análise,  devidamente  assinado  pelo

Engenheiro Químico Responsável. 

b) Encaminhar  boletins  semestrais  contendo  análises  físico-químicas  e

bacteriológicas  representativas  do  afluente  e  efluente  contendo  a  devida

interpretação do Laudo de Análise,  devidamente assinado pelo Engenheiro

Químico Responsável.

Fundamentado na importância da conservação dos recursos hídricos, almejou-se com a

presente  Proposta  de  Intervenção,  aplicada  em  2016  e  2017,  ampliar  o  monitoramento

ambiental  das  águas  superficiais  presentes  na  área  de  abrangência  da  UTRE. A Proposta

refere-se  a  periodicidade  e  incremento  na  investigação  de  parâmetros  fundamentais  que

permitem qualificar as condições de qualidade do corpo hídrico receptor.

A Proposta compreende o acompanhamento mensal das condições do igarapé, criando

uma  série  mensal  de  monitoramento  das  condições  do  corpo  hídrico  receptor  ao  ser

influenciado pelo recebimento de efluente estabilizado. O manejo dos resultados em série,

além de auxiliar na sistematização dos resultados para melhor avaliar a conformidade com a

legislação ambiental, subsidiará a tomada de decisões técnicas, fundamentadas no princípio de

conservação do corpo d'água.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O monitoramento ambiental  corpo hídrico receptor,  microbacia do Igarapé Quinoá,

apresentam-se  como  Proposta  de  Intervenção  desempenha  nos  anos  de  2016  e  2017,

objetivando verificar o atendimento aos padrões exigidos para a Classe 2, conforme preconiza

o  Art.  42  da  Resolução  CONAMA  nº  357/2005  (CONAMA,  2005).  Os  resultados  das

variáveis investigadas  e respectiva interpretação quanto à conformidade estabelecida pelas

legislações vigentes, são apresentadas nos subitens a seguir.
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4.1 Temperatura 

Consiste em um parâmetro físico, e seu padrão deve ser inferior a 40 ºC, sendo que a

variação da temperatura no corpo hídrico receptor não deverá exceder a 3 ºC o limite da zona

de mistura (CONAMA, 2011). 

Os resultados  mensais  de 2016 constam na Tabela  9 e apontam o atendimento  do

limite estabelecido pela legislação, apresentando as seguintes médias 25,27 ºC, 25,03 ºC e

25,18 ºC, para os Ponto 01, Ponto 02 e Ponto 03, respectivamente. 

Tabela 9 – Resultados do parâmetro de Temperatura analisados em 2016 a partir de amostras de água do corpo 
hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá. 

2016
UND.

Pontos de Amostragem

data  À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE
08 de janeiro

ºC

26,40 26,20 25,80
08 de fevereiro 26,30 26,20 25,70

03 de março 26,70 26,80 26,20
12 de abril 26,10 25,90 25,60
03 de maio 24,40 23,90 23,00
07 de junho 25,40 25,20 26,10
08 de julho 23,80 23,00 24,00

03 de agosto 23,60 23,40 24,50
09 de setembro 23,70 23,40 24,80
08 de outubro 25,70 25,70 26,80

09 de novembro 25,80 25,50 24,80
08 de dezembro 25,30 25,10 24,80

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.

Da mesma forma, ao analisarmos os resultados de 2017 (Tabela 10), podemos conferir

que as amostras atendem integralmente a legislação vigente, apresentando as médias similares

ao ano anterior, a saber: 25,23 ºC, 25,21 ºC e 25,83 ºC, para os Ponto 01, Ponto 02 e Ponto 03,

respectivamente.

Tabela 10 – Resultados do parâmetro de Temperatura analisados em 2017 a partir de amostras de água do corpo 
hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá. 

2017
UND.

Pontos de Amostragem

data  À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

05 de janeiro

ºC

25,50 25,30 25,00
03 de fevereiro 25,30 25,60 25,30

09 de março 25,80 26,80 26,10
06 de abril 25,60 25,60 25,30
11 de maio 25,70 25,50 25,20
09 de junho 25,40 25,50 25,30
06 de julho 25,40 24,40 24,00

03 de agosto 22,30 22,00 21,60
06 de setembro 24,60 24,40 23,80
06 de outubro 25,40 25,70 25,30

23 de novembro 26,00 26,10 25,60
13 de dezembro 25,70 25,60 25,40
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Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.

4.2 Turbidez 

A turbidez é um parâmetro físico, e seu valor máximo permissível (VPM) em águas

doces de Classe 2 deve ser <100 UNT (CONAMA, 2005). As Tabelas 11 e 12 apresentam os

resultados mensais deste analítico para o ano de 2016 e 2017, respectivamente. 

Quanto  aos  resultados  do  analítico  Turbidez,  podemos  verificar  a  conformidade

integral  no atendimento  ao padrão da Classe 2 para todas  as  amostras  analisas  em 2016,

registrando médias de 9,97 UNT, 39,53 UNT e 20,19 UNT nos pontos à montante, zona de

mistura e à jusante, respectivamente. A máxima desta série, foi registrada em dezembro, no

ponto zona de mistura, como 68,30 UNT.

Tabela 11 – Resultados do parâmetro de Turbidez analisados em 2016 a partir de amostras de água do corpo 

hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá. 

2016
Und.

Pontos de Amostragem
data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

08 de janeiro

UNT

21,00 35,00 23,00
08 de fevereiro 7,50 23,90 9,90

03 de março 8,30 31,12 16,90
12 de abril 7,92 48,80 37,74
03 de maio 8,80 39,60 20,10
07 de junho 8,60 33,00 23,10
08 de julho 7,70 45,00 34,00

03 de agosto 7,00 16,00 11,30
09 de setembro 5,90 26,30 9,70
08 de outubro 6,30 49,10 8,90

09 de novembro 16,30 58,20 20,40
08 de dezembro 14,28 68,30 27,25

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.

Na série  de  2017 (Tabela  12)  registramos  duas  amostras  acima  do valor  máximo

permissível para o analítico de Turbidez. As concentrações fora do padrão foram registras em

novembro e dezembro no Ponto 2 – Zona de Mistura.

Tabela 12 – Resultados do parâmetro de Turbidez analisados em 2017 a partir de amostras de água do corpo
hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá. 

2017
Und.

Pontos de Amostragem
data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

05 de janeiro

UNT

21,20 65,30 28,60
03 de fevereiro 11,00 58,70 31,90

09 de março 14,30 61,10 26,40
06 de abril 9,10 26,90 14,70
11 de maio 12,30 32,10 17,00
09 de junho 13,10 36,20 24,30
06 de julho 12,10 22,00 14,50

03 de agosto 14,10 38,40 24,20
06 de setembro 16,50 32,10 19,90
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06 de outubro 12,90 23,16 19,40
23 de novembro 10,70 140,00 53,10
13 de dezembro 13,90 138,00 98,90

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.

Todavia,  é  fundamental  destacar  que  na  zona  de  mistura,  local  onde  ocorre  o

lançamento  pontual  do  efluente,  são  admitidos  valores  em  desacordo  com  a  legislação,

conforme é estabelecido no Art. 13 da Resolução CONAMA nº 430/2011:

Art.  13.  Na  zona  de  mistura  serão  admitidas  concentrações  de  substâncias  em
desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde
que não comprometam os usos previstos para os mesmos. (CONAMA, 2011). 

Nota-se  ainda  que  no  Ponto  3  –  à  jusante,  na  amostra  correspondente  ao  mês  de

dezembro,  o  resultado  chega  bem  próximo  ao  limite  estabelecido  pelo  CONAMA.  Tal

situação pode ter  influência das elevadas precipitações pluviométricas sobre a microbacia,

comum no período de novembro a abril. 

Todavia, analisando os resultados série de 2017, é possível assinalar que a variável

Turbidez atende ao padrão de qualidade, não comprometendo os usos previstos para Classe 2.

4.3 Sólidos Dissolvidos Totais

Os Sólidos  Dissolvidos  Totais  apresentam  valores  máximos  permissíveis  (VPM)

fixados  como  parâmetro  de  qualidade  pela  Resolução  CONAMA  nº  357/2005,  onde  as

amostras devem possuir valores inferiores a 500 mg/L (CONAMA, 2005). 

A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos na série mensal de monitoramento de

2016, os quais todos encontram-se dentro do padrão de qualidade para Classe 2, registrando

máximas de 19,23 mg/L, 139,70 mg/L e 120,60 mg/L nos pontos à montante, zona de mistura

e à jusante, respectivamente. 

Tabela 13 – Resultados do parâmetro de Sólidos Dissolvidos Totais analisados em 2016 a partir de amostra de 
águas do corpo hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá. 

2016

Und.

Pontos de Amostragem

data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE
08 de janeiro

mg/L 

19,23 78,49 70,30
08 de fevereiro 11,53 29,05 26,15

03 de março 11,30 81,06 39,36
12 de abril 10,23 139,70 120,60
03 de maio 7,77 79,63 36,43
07 de junho 11,01 51,67 18,47
08 de julho 15,46 76,65 26,68

03 de agosto 8,28 19,14 9,40
09 de setembro 8,47 12,43 16,32
08 de outubro 8,45 66,50 10,46

09 de novembro 18,81 85,49 73,45
08 de dezembro 16,14 126,50 98,39

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.
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Nas séries realizadas em 2017, verificamos as seguintes máximas de 38,54 mg/L,

287,10  mg/L  e  139,50  mg/L  nos  pontos  à  montante,  zona  de  mistura  e  à  jusante,

respectivamente. Apesar de apresentar máximas mais elevadas em relação ao ano anterior, o

resultado do conjunto de amostras analisadas em 2017 (Tabela 14) atendem ao padrão de

qualidade do corpo hídrico receptor. 

Tabela 14 – Resultados do parâmetro de Sólidos Dissolvidos Totais analisados em 2017 a partir de amostras de 
água do corpo hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá. 

2017

Und.

Pontos de Amostragem
data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

05 de janeiro

mg/L 

20,02 84,91 68,83
03 de fevereiro 33,99 205,40 139,50

09 de março 27,53 233,50 66,95
06 de abril 19,97 33,80 20,90
11 de maio 10,15 53,07 48,21
09 de junho 10,80 76,82 65,13
06 de julho 9,25 69,32 27,53

03 de agosto 38,54 95,61 59,30
06 de setembro 20,20 89,80 39,10
06 de outubro 17,10 43,50 28,70

23 de novembro 14,91 287,10 84,59
13 de dezembro 23,30 146,10 95,10

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.

4.4 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O pH é uma importante variável química de qualidade da água, relacionando-se com

outros parâmetros para quantificar as condições de qualidade do corpo hídrico. As amostras

devem apresentar condições de pH de 6,0 a 9,0 para Classe 2 (CONAMA, 2005). 

Analisando os resultados de setembro de 2016 (Tabela 15) nota-se que no ponto à

montante, e ponto à jusante, este parâmetro acusou fora da faixa limite de pH, todavia nos

meses seguintes, o analítico mantém-se dentro das condições de qualidade. 

 Tabela 15 – Resultados do parâmetro de pH em 2016 a partir de amostras de água do corpo hídrico receptor, 
microbacia do Igarapé Quinoá.

2016 Pontos de Amostragem
data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

08 de janeiro 7,21 6,36 6,67
08 de fevereiro 7,82 7,23 7,55

03 de março 7,13 6,81 6,90
12 de abril 7,43 6,27 6,96
03 de maio 7,88 7,18 7,71
07 de junho 6,75 6,09 6,59
08 de julho 6,90 6,71 6,67

03 de agosto 8,72 8,54 8,60
09 de setembro 9,50 8,82 9,19
08 de outubro 7,93 7,16 7,71
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09 de novembro 8,23 7,64 7,76
08 de dezembro 8,17 7,59 7,63

 Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.

Ao observarmos os resultados de 2017 (Tabela 16), nota-se que a variável está dentro

da faixa de condição de qualidade para a Classe 2, possuindo médias 7,73, 6,98 e 7,30 para as

amostras colhidas nos pontos à montante, zona de mistura e à jusante, respectivamente.

Tabela 16 – Resultados do parâmetro de pH em 2017 a partir de amostras de água do corpo hídrico receptor, 
microbacia do Igarapé Quinoá.

2017 Pontos de Amostragem
data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

05 de janeiro 8,77 7,51 7,95
03 de fevereiro 7,31 6,80 7,20

09 de março 6,72 5,64 6,64
06 de abril 8,90 7,35 7,87
11 de maio 7,75 7,13 7,36
09 de junho 6,70 6,00 6,07
06 de julho 8,10 7,73 7,82

03 de agosto 7,92 6,80 7,10
06 de setembro 6,90 6,70 6,76
06 de outubro 8,34 7,90 8,10

23 de novembro 7,10 6,59 7,01
13 de dezembro 8,30 7,56 7,68

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.

4.5 Oxigênio Dissolvido (OD) 

Para a condição de qualidade de corpos de água, o CONAMA fixa que os valores

Oxigênio  Dissolvido,  em  qualquer  amostra,  não  devem  ser  inferiores  a  5  mg/L  O2

(CONAMA, 2005). Os resultados mensais da variável Oxigênio Dissolvido realizados nos

anos de 2016 e 2017 constam nas Tabelas 17 e 18, respectivamente.  

Tabela 17 – Resultados do parâmetro de OD em 2016 a partir de amostras de água do corpo hídrico receptor, 
microbacia do Igarapé Quinoá.

2016
Und.

Pontos de Amostragem

data
À MONTANTE

ZONA DE
MISTURA À JUSANTE

08 de janeiro

mg/l O2

8,10 5,10 6,90
08 de fevereiro 9,80 7,60 7,90

03 de março 5,00 7,00 5,00
12 de abril 5,00 5,00 5,00
03 de maio 8,60 7,50 7,80
07 de junho 7,90 7,10 7,30
08 de julho 7,90 6,70 6,90

03 de agosto 7,10 6,20 6,70
09 de setembro 11,30 10,30 10,40
08 de outubro 10,20 9,15 9,75

09 de novembro 9,40 8,10 8,30
08 de dezembro 9,70 7,80 8,60

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.
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A  variável  de  Oxigênio  Dissolvido  em  2016  manteve-se  dentro  do  padrão

estabelecido pelo CONAMA, apresentando médias satisfatórias de 8,33 mg/L O2 no Ponto 1 –

à montante, 7,30 mg/L O2 no Ponto 2 – Zona de Mistura, e 7,55 mg/L O2 no Ponto 3 – à

jusante, conforme é possível visualizar a partir da Figura 17. 

Figura 17 – Gráfico de apresentação da variável de OD registrada mensalmente em 2016.
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Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.

Concomitantemente, os resultados obtidos nas campanhas de amostragem de 2017

(Tabela 18) também apresentam conformidade com legislação, mantendo níveis satisfatórios

de oxigenação do corpo hídrico receptor. 

Tabela 18 – Resultados do parâmetro de OD em 2017 a partir de amostras de água do corpo hídrico receptor, 
microbacia do Igarapé Quinoá.

2017
Und.

Pontos de Amostragem

data
À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

05 de janeiro

mg/L O2

9,00 5,20 8,50
03 de fevereiro 7,70 5,80 6,30

09 de março 7,00 5,50 6,90
06 de abril 8,10 6,90 7,30
11 de maio 9,30 6,70 7,50
09 de junho 8,30 7,50 6,60
06 de julho 8,70 7,10 7,90

03 de agosto 7,80 6,70 7,00
06 de setembro 7,80 6,70 7,30
06 de outubro 8,10 7,00 7,40

23 de novembro 8,30 5,90 6,00
13 de dezembro 8,00 6,30 6,90

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.

Valores mais elevados desta variável é sustentada no Ponto 1 – à montante, onde não

ocorre contribuição pontual ou difusa de lançamento de efluentes. Os resultados favoráveis

também acompanham os Ponto 2 – zona de mistura e Ponto 3 – à jusante, permanecendo
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condições adequadas, quanto a oxigenação, para a conservação da vida aquática, conforme

demonstra a Figura 18. 

Figura 18 – Gráfico de apresentação da variável de OD registrada mensalmente em 2017.
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Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.

4.6 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Como parâmetro de qualidade, a Resolução CONAMA fixa em 5 mg/L O2 o valor

máximo  permissível  (VMP)  para  Demanda  Bioquímica  de  Oxigênio  presente  em  corpos

hídricos de Classe 2 (CONAMA, 2005). Os resultados mensais desta variável analisadas em

2016 e 2017 constam nas Tabelas 19 e 20, respectivamente.

Os resultados de 2016 apontam desconformidade com a legislação, principalmente

ao considerarmos os resultados do Ponto 1 – à Montante, e Ponto 3 – à Jusante, onde 41,7%

das  amostras  apresentam  a  variável  acima  do  limite.  A  máxima  de  7,60  mg/L  O2,  foi

registrada em abril, no ponto à jusante. 

Tabela 19 – Resultados do parâmetro de DBO em 2016 a partir de amostras de águas do corpo hídrico receptor, 
microbacia do Igarapé Quinoá.

2016
Und. Pontos de Amostragem

data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE

08 de janeiro

mg/L O2

5,00 6,00 6,00
08 de fevereiro 3,00 5,00 4,00

03 de março 6,00 5,00 5,00
12 de abril 3,00 8,00 7,60
03 de maio 3,00 5,00 4,00
07 de junho 3,00 6,00 6,00
08 de julho 3,00 6,00 4,00

03 de agosto 5,00 6,00 6,00
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09 de setembro 6,00 8,00 7,00
08 de outubro 4,00 6,00 5,00

09 de novembro 5,00 7,00 6,00
08 de dezembro 6,00 8,00 7,00

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.

A Figura 19 demonstra o panorama desta variável ao longo da série de amostragem

de 2016, onde podemos notar que as amostras de março, setembro e dezembro coletadas no

Ponto 1 – à montante, registram resultados em desacordo. No Ponto 3 – à jusante, 58,3% das

amostras estão fora do padrão de qualidade para a Classe 2, e consecutivamente, sete amostras

demonstram que a qualidade a águas do corpo hídrico sofre influência de poluição orgânica

devido o lançamento do efluente do Sistema de Tratamento de Efluentes do empreendimento. 

Figura 19 – Gráfico de apresentação da variável de DBO registrada em 2016.
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Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016.

Os  dados  de  2017  (Tabela  20)  evidenciam  resultados  ainda  mais  negativos  em

detrimento ao ano de 2016, com 50% das amostras em desconformidade com a legislação. 

Tabela 20 – Resultados do parâmetro de DBO em 2017 a partir de amostras de águas do corpo hídrico receptor, 
microbacia do Igarapé Quinoá.

2017
Und.

Pontos de Amostragem

data À MONTANTE ZONA DE MISTURA À JUSANTE
05 de janeiro

mg/L O2

6,00 9,00 9,00
03 de fevereiro 3,00 7,00 6,00

09 de março 4,00 9,00 8,00
06 de abril 5,00 8,00 6,00
11 de maio 4,00 6,00 5,00
09 de junho 5,00 9,00 7,00
06 de julho 5,00 7,00 6,00

03 de agosto 4,00 6,00 5,00
06 de setembro 6,00 8,00 7,00
06 de outubro 5,00 8,00 6,00

23 de novembro 7,00 28,00 14,00
13 de dezembro 4,00 7,00 5,00

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.
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A Figura 20 demonstra o panorama dos resultados das amostras de 2017, onde no

posicionamento à montante,  os resultados obtidos em janeiro,  setembro e novembro estão

acima do limite permissível, tendo como máxima 7 mg/L O2. No posicionamento à jusante,

nove amostras estão em desconformidade, dentre estas a máxima de 14 mg/L O2, sendo a

maior registrada entre as séries de monitoramento desempenhadas no período de 2016 e 2017.

Figura 20 – Gráfico de apresentação da variável de DBO registrada mensalmente em 2017.
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Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017.

A  máxima  registrada  em  novembro,  Ponto  3,  pode  ter  influência  do  despejo  de

efluente acima do padrão de lançamento, devendo ser observada as condições operacionais do

sistema de tratamento. No Ponto 2 – Zona de Mistura, as amostras de 2016 e 2017 apresentam

simultaneamente  75% e 100% dos resultados  em desacordo com os  limites  permissíveis,

todavia estes podem ser alterados de acordo com a Resolução CONAMA nº430/2011. 

4.7 Nitrogênio Amoniacal 

Os  valores  máximos  permissíveis  (VMP)  que  regem  a  presença  desta  variável

química em corpos hídricos de Classe 2 são vinculados às condições  do pH (CONAMA,

2005). Os resultados analisados nos anos de 2016 e 2017 são exibidos nas Tabelas 21 e 22,

respectivamente. 

Tabela 21 – Resultados do parâmetro de Nitrogênio Amoniacal em 2016 a partir de amostras de água do corpo 

hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá.

2016
Und.

Pontos de Amostragem

data
À

MONTANTE
V.M.P.

ZONA DE
MISTURA

V.M.P.
À

JUSANTE
V.M.P.

08 de janeiro

mg/L 

3,80 3,7 8,00 3,7 5,00 3,7
08 de fevereiro 4,00 2,0 12,00 3,7 4,00 2,0

03 de março 3,60 3,7 4,20 3,7 3,60 3,7
12 de abril 2,80 3,7 3,10 3,7 3,00 3,7
03 de maio 2,00 2,0 2,20 3,7 2,00 2,0
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07 de junho 2,00 3,7 2,00 3,7 2,00 3,7
08 de julho 1,60 3,7 2,60 3,7 1,60 3,7

03 de agosto 1,60 0,5 2,00 0,5 1,50 0,5
09 de setembro 1,40 0,5 1,80 0,5 1,40 0,5
08 de outubro 1,40 2,0 1,40 3,7 1,40 2,0

09 de novembro 1,66 1,0 0,80 2,0 1,40 2,0
08 de dezembro  1,50 1,0 1,00 2,0 1,50 2,0

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016; CONAMA, 2005.

Os resultados de 2016, para o Ponto 1 – à montante, mostram 50% das amostras com

valores em desacordo com o padrão de qualidade, registrando uma máxima de 4,00 mg/L N

para um limite de 2,0 mg/L. Para o Ponto 3 – à jusante, a máxima é mais elevada, 5,00 mg/L

N, e no contexto geral, 33,3% das amostras encontram-se acima do valor máximo permitido. 

As inconformidades com os valores máximos permissíveis observados em resultados

de 2017 são pouco inferiores em relação aos percentuais da série de amostragem de 2016,

porém,  permanecendo  o  maior  índice  de  desconformidade  no  Ponto  1  –  à  montante  em

relação ao Ponto 3 – à jusante, ou seja, 41,7% das amostras no Ponto 1 estão fora do padrão,

enquanto 25% no Ponto 3 estão fora do padrão, conforme é possível conferir na Tabela 22. 

Tabela 22 – Resultados do parâmetro de Nitrogênio Amoniacal em 2017 a partir de amostras de água do corpo 
hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá.

2017
Und.

Pontos de Amostragem

data
À

MONTANTE
V.M.P.

ZONA DE
MISTURA

V.M.P.
À

JUSANTE
V.M.P.

05 de janeiro

mg/L 

1,20 0,5 1,00 2,0 1,30 2,00
03 de fevereiro 2,00 3,7 2,50 3,7 2,00 3,70

09 de março 2,80 3,7 3,00 3,7 2,80 3,70
06 de abril 2,90 0,5 4,00 3,7 3,00 2,00
11 de maio 1,80 2,0 2,60 3,7 2,00 3,70
09 de junho 1,50 3,7 2,00 3,7 1,50 3,70
06 de julho 2,00 1,0 2,60 2,0 2,30 2,00

03 de agosto 1,20 2,0 1,80 3,7 1,30 3,70
06 de setembro 2,00 3,7 2,40 3,7 2,20 3,70
06 de outubro 1,90 1,0 2,00 2,0 3,10 2,00

23 de novembro 1,60 3,7 1,80 3,7 1,60 3,70
13 de dezembro  2,00 1,0 5,00 3,7 2,00 2,00

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017; CONAMA, 2005.

4.8 Fósforo Total 

As concentrações limites determinados pelo CONAMA para a variável Fósforo em

corpos  de  água  de  Classe  2  é  vinculada  as  condições  de  movimentação  das  águas,  e

relacionando-se as características dos pontos de coleta de amostras configuram um ambiente

lótico  no manancial,  o  limite  adotado seria  0,1 mg/L P.  Todavia,  as  drenagens  do corpo

hídrico receptor formam um ambiente lênticos em uma faixa mais a jusante dos pontos de
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coleta,  configurando-se  como  tributário  de  ambiente  lênticos,  dessa  forma,  o  limite

empregado passa a ser adotado é < 0,050mg/L P (CONAMA, 2005; CETESBE, 2017a, p. 17).

Durante as campanhas de amostragem desempenhadas no período desta Proposta de

Intervenção, apenas quatro amostras acusaram a presença desta variável química, conforme

demostram as Tabelas 23 e 24. 

Tabela 23 – Resultados do parâmetro de Fósforo Total em 2016 a partir de amostra de águas do corpo hídrico 
receptor, microbacia do Igarapé Quinoá.

2016
Und. V.M.P.

Pontos de Amostragem

DATA
 À

MONTANTE
ZONA DE
MISTURA

À
JUSANTE

08 de Janeiro

mg/L ≤ 0,050 mg/L P

0,04 0,40 0,04
08 de Fevereiro 0,00 0,00 0,00

03 de Março 0,00 0,01 0,00
12 de Abril 0,00 0,01 0,00
03 de Maio 0,00 0,00 0,00
07 de Junho 0,00 0,00 0,00
08 de Julho 0,00 0,00 0,00

03 de Agosto 0,00 0,00 0,00
09 de Setembro 0,00 0,00 0,00
08 de Outubro 0,00 0,00 0,00

09 de Novembro 0,00 0,00 0,00
08 de Dezembro 0,00 0,00 0,00

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016; CONAMA, 2005.

Os resultados apontam que nenhuma amostra ocorre fora do padrão, a exceção da

amostra de janeiro de 2016, no Ponto 2 – Zona de Mistura, todavia, nota-se sua redução em

90% ao conferir o resultado do Ponto 3 – à jusante, e consecutivamente o atendimento do

padrão estabelecido pela norma.

Tabela 24 – Resultados do parâmetro de Fósforo Total em 2017 a partir de amostra de águas do corpo hídrico 
receptor, microbacia do Igarapé Quinoá.

2017
Und. V.M.P.

Pontos de Amostragem

DATA
À

MONTANTE
ZONA DE
MISTURA

À
JUSANTE

05 de janeiro

mg/L ≤ 0,050 mg/L P

0,00 0,00 0,00
03 de fevereiro 0,00 0,00 0,00

09 de março 0,00 0,00 0,00
06 de abril 0,00 0,01 0,00
11 de maio 0,00 0,00 0,00
09 de junho 0,00 0,00 0,00
06 de julho 0,00 0,00 0,00

03 de agosto 0,00 0,00 0,00
06 de setembro 0,00 0,00 0,00
06 de outubro 0,00 0,00 0,00

23 de novembro 0,00 0,00 0,00
13 de dezembro 0,00 0,00 0,00

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017; CONAMA, 2005.
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4.9 Coliformes Termotolerantes

O limite  de Coliformes Termotolerantes como padrão de qualidade em corpos de

água de Classe 2, com exceção do uso para recreação de contato primário, não deverá ser

excedido o valor de 1000 NMP/100ml, em 80% ou mais de, pelo menos, seis amostras coletas

durante o período de um ano, com frequência bimestral (CONAMA, 2005). A caracterização

microbiológica  realizada  nos  anos  de  2016  e  2017  são  exibidos  nas  Tabelas  25  e  26,

respectivamente.

Tabela 25 – Resultados do parâmetro de Coliforme Termotolerantes em 2016 a partir de amostras de água do 
corpo hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá.

2016
Und.

Pontos de Amostragem

data
V.M.P. À

MONTANTE
ZONA DE
MISTURA

À
JUSANTE

08 de janeiro

NMP < 1000

7,30 262,00 32,10
08 de fevereiro 6,30 235,00 29,10

03 de março 7,20 297,00 30,20
12 de abril 10,50 182,90 29,10
03 de maio 4,10 218,70 93,30
07 de junho 5,20 198,90 78,90
08 de julho 4,40 148,30 53,70

03 de agosto 8,40 189,20 68,40
09 de setembro 19,40 218,70 112,60
08 de outubro 19,60 195,50 149,60

09 de novembro 19,50 190,00 146,00
08 de dezembro 28,27 394,50 250,40

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2016; CONAMA, 2005.

Todas as amostras avaliadas em 2016 e 2017 estão em conformidade com o padrão

definido para a Classe 2. De forma unânime, os resultados no Ponto 1 – à montante, acusam

valores  mais  reduzidos,  em detrimento  aos  do  Ponto  2  –  zona de  mistura,  e  também os

resultados  do  Ponto  3  –  à  jusante,  sendo este  sutilmente  mais  elevados,  podendo indicar

influência do efluente lançado no manancial.

As médias registas na série de 2016 são 11,60 NMP/100ml no Ponto 1 – à montante,

227,56 NMP/100ml no Ponto 2 – zona de mistura,  e  89,45 NMP/100ml no Ponto 3 – à

jusante. 

As médias determinadas em 2017 são mais elevadas em detrimento as apresentadas

em 2016, sendo 38,51 NMP/100ml no Ponto 1 – à montante, 310,80 NMP/100ml no Ponto 2

– zona de mistura, e 193,86 NMP/100ml no Ponto 3 – à jusante.

 Tabela 26 – Resultados do parâmetro de Coliforme Termotolerantes em 2017 a partir de amostras de água do
corpo hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá.

2017

Und.

Pontos de Amostragem

DATA
V.M.P. À

MONTANTE
ZONA DE
MISTURA

À
JUSANTE
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05 de janeiro

NMP ≤ 1000

23,50 275,30 185,80
03 de fevereiro 16,30 198,10 141,70

09 de março 6,30 293,30 178,00
06 de abril 42,20 285,10 199,30
11 de maio 35,90 250,40 153,20
09 de junho 52,10 292,40 195,60
06 de julho 35,50 354,00 189,00

03 de agosto 28,80 259,00 176,00
Continua...

Continuação da Tabela 26...
06 de setembro 58,58 365,40 272,00
06 de outubro 85,90 535,00 248,00

23 de novembro 31,80 721,50 454,10
13 de dezembro 42,20 652,00 341,00

Fonte: Adaptado pela autora; Laboratório Quilab, 2017; CONAMA, 2005.

4.10 Conclusão

O monitoramento ambiental do corpo hídrico receptor, desempenhado mensalmente

no período de 2016 e 2017, revelou que o lançamento de efluente,  mesmo antecedido de

tratamento em lagoas de estabilização, indica alteração no padrão de qualidade da água da

microbacia do igarapé Quinoá. 

De modo geral, para as duas séries de monitoramento ambiental,  os resultados das

variáveis Temperatura,  Sólidos Dissolvidos Totais,  pH, Oxigênio Dissolvido e Coliformes

Termotolerantes apresentam conformidade com o padrão estabelecido para cada parâmetro de

qualidade em corpos de água de Classe 2. 

Em relação ao parâmetro de DBO, ao consolidarmos os resultados dos Ponto 1 e 3

(montante e jusante) das duas séries anuais de monitoramento, verificou-se que apenas 54,2%

das amostras encontram-se em conformidade com o padrão de qualidade para Classe 2, sendo

o maior percentual de desconformidade foi registrado na série de 2017, no Ponto 3 (jusante),

que constatou 75% de amostras acima do limite aceitável. Tais condições caracterizam uma

poluição tipicamente orgânica que afeta diretamente os usos preponderantes, e as condições

de vida aquática.

Vale ressaltar  que a as concentrações elevadas na zona de mistura são aceitas pela

legislação, no entanto, estas não podem comprometer os usos previstos para o corpo hídrico

(CONAMA, 2011). 

De igual modo, ao reunirmos os resultados dos Pontos 1 e 3 (montante e jusante) das

duas  séries  anuais  de  monitoramento,  os  resultados  do  parâmetro  Nitrogênio  Amoniacal

apontam que 62,5% das amostras estão em conformidade com a legislação.
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As inconformidades  foram registras no posicionamento à montante do lançamento,

onde 50% e 41,7% das amostras estão fora do padrão em 2016 e 2017, respectivamente. Tal

constatação impõe a necessidade de investigar a existência de outras fontes de lançamento na

bacia, especificamente no posicionamento à montante do lançamento.

Ao analisarmos os dados do Ponto 3 – à jusante, constamos percentuais inferiores aos

obtidos no Ponto 1 – à montante, onde simultaneamente para as séries de 2016 e 2017, 33,3%

e 25% das amostras em desacordo com o padrão. 

5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

MONITORAMENTO AMBIENTAL DO CORPO HÍDRICO RECEPTOR DE EFLUENTE

DO ATERRO SANITÁRIO DE RIO BRANCO-ACRE

5.1 Identificação do Problema

Dentre as subunidades implantadas na Unidade de Tratamento e Disposição Final de

Resíduos  Sólidos  de  Rio  Branco,  está  o  Aterro  Sanitário,  este  vinculado  ao  Sistema  de

Tratamento de Efluente, que realiza a estabilização dos lixiviados gerados pela atividade de

disposição final de resíduos (MARTINS, et al. 2013, p. 237).

Os efluentes após o tratamento, são conduzidos por uma tubulação de 341 metros, até

ser despejado no manancial com extensão de aproximadamente 1900 m até sua foz, o igarapé

Quinoá (RIO BRANCO, 2007, p. 69-71). Assim, diante do uso do manancial para diluição de

efluente,  faz necessário a  implantação de campanhas  de monitoramento  das condições  de

qualidade  do  corpo  hídrico  receptor.  Tal  medida  vai  de  encontro  aos  condicionantes  da

licença de operação da Unidade, bem como permite acompanhar o padrão de qualidade da

água em que o corpo hídrico é enquadrado. 

Nesta  perspectiva  de  assegurar  a  inter-relação  da  gestão  adequada  dos  resíduos  e

recursos hídricos, a presente Proposta de Intervenção deseja monitorar de forma quantitativa,

as condições de qualidade do corpo hídrico, diante do despejo de efluente, e com isso, diante

das prováveis interferências nos padrões de qualidade, propor ações que busquem minimizar

os impactos causados pelo empreendimento no corpo hídrico receptor. 

5.2 Justificativa
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O Aterro Sanitário de Rio Branco está localizado na Tri-bacia do Rio Acre, Sub-bacia

do Quinoá, este afluente da margem esquerda do Rio Acre. A área encontra-se no divisor de

águas da microbacia do Quinoá, sendo o corpo hídrico receptor tributário direto deste (RIO

BRANCO, 2007, p. 30). 

Apesar da grande distância de confluência entre o Igarapé Quinoá o Rio Acre, este é o

principal manancial  hídrico de abastecimento da população do Rio Branco, sendo seu uso

considerando prioritário em uma bacia. Portanto, o monitoramento do corpo hídrico receptor

está diretamente relacionado ao controle da poluição e contaminação, objetivando a proteção

da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de

vida (RIO BRANCO, 2008b, p. 3; CONAMA, 2005).

5.3 Objetivo

Monitorar as condições de qualidade da água do corpo hídrico receptor de efluente do

Aterro Sanitário de Rio Branco-AC, microbacia do Igarapé Quinoá, levantando as prováveis

intervenções na qualidade do manancial.

5.3.1 Objetivos Específicos

 Realizar  diagnósticos  mensais  das  condições  de  qualidade  da  água  da

microbacia do igarapé Quinoá, a partir da coleta de amostras nos pontos à

montante, ponto de lançamento (zona de mistura) e à jusante;

 Analisar  os  seguintes  variáveis:  Turbidez,  pH,  Temperatura,  Oxigênio

Dissolvido  (O.D.),  Sólidos  Dissolvidos  Totais,  Demanda  Bioquímica  de

Oxigênio (DBO), Nitrogênio Amoniacal Total, Fósforo Total e Coliformes

Termotolerantes.

 Realizar uma análise de conformidade a partir da observação dos resultados

das análises em comparação aos valores máximos permissíveis estabelecido

pela Resolução CONAMA Nº357/2005 e Resolução CONAMA Nº430/2011;

 Indicar  ações de intervenção no controle  da melhoria  e monitoramento do

corpo hídrico receptor, pertencente a microbacia do Igarapé Quinoá.
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5.4 Resultados e Impactos Esperados

META
Indicador Físico

Resultados
Unid.

Qtd.p/
MÊS

Qtd. p/
ANO

1. Realizar análises quantitativas das condições de qualidade do corpo hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá, no posicionamento à montante do
ponto de lançamento de efluentes. 
1.1 Realizar a logística de coleta, preservação e transporte
de  amostras  coletadas  no  posicionamento  à  montante  do
ponto de lançamento. 

Mês 01 12
Coleta  de  amostras  para  realização  de  análises  físico-químicas  e
microbiológicas.

1.2 Realizar análises físico-químicas e microbiológicas das
seguintes  variáveis:  Turbidez,  pH,  Temperatura,  Oxigênio
Dissolvido  (O.D.),  Sólidos  Dissolvidos  Totais,  Demanda
Bioquímica  de  Oxigênio  (DBO),  Nitrogênio  Amoniacal,
Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes.

01 12 12

Laudos de resultados de análises físico-química e microbiológica das
variáveis emitido.

1.3 Elaborar  Relatório  Técnico  interpretativo  dos
resultados dos analíticos avaliados. 

01 12 12

Atendimento das Condicionantes ambientais da licença de operação.
Emissão de diagnóstico mensal das condições de qualidade do corpo
hídrico  no  posicionamento  à  montante  do  ponto  de  lançamento  de
efluente. 
Parecer  técnico  interpretativo  elaborado  por  Engenheiro  Químico
Responsável. 

2. Realizar análises quantitativas das condições de qualidade do corpo hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá, no posicionamento zona de mistura.

2.1 Realizar a logística de coleta, preservação e transporte
de amostras coletadas no posicionamento zona de mistura
(ponto de lançamento de efluente). 

Mês 01 12
Coleta  de  amostras  para  realização  de  análises  físico-químicas  e
microbiológicas.
Atendimento das Condicionantes ambientais da licença de operação.

2.2 Realizar  análises  físico-químicas  e  microbiológicas
das  seguintes  variáveis:  Turbidez,  pH,  Temperatura,
Oxigênio  Dissolvido  (O.D.),  Sólidos  Dissolvidos  Totais,
Demanda  Bioquímica  de  Oxigênio  (DBO),  Nitrogênio
Amoniacal, Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes.

Mês 01 12

Laudos de resultados de análises físico-química e microbiológica das
variáveis emitido.
Atendimento das Condicionantes ambientais da licença de operação.

2.3 Elaborar  Relatório  Técnico  interpretativo  dos
resultados dos analíticos avaliados. 

Mês 01 12

Atendimento das Condicionantes ambientais da licença de operação.
Emissão de diagnóstico mensal das condições de qualidade do corpo
hídrico no posicionamento da zona de mistura (do ponto de lançamento
de efluente). 
Parecer  técnico  interpretativo  elaborado  por  Engenheiro  Químico
Responsável. 
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3. Realizar análises quantitativas das condições de qualidade do corpo hídrico receptor, microbacia do Igarapé Quinoá, no posicionamento à jusante do ponto
de lançamento de efluentes.
3.1 Realizar a logística de coleta, preservação e transporte
de amostras coletadas no posicionamento à jusante do ponto
de lançamento. 

Mês 01 12
Coleta  de  amostras  para  realização  de  análises  físico-químicas  e
microbiológicas

3.2 Realizar análises físico-químicas e microbiológicas das
seguintes  variáveis:  Turbidez,  pH,  Temperatura,  Oxigênio
Dissolvido  (O.D.),  Sólidos  Dissolvidos  Totais,  Demanda
Bioquímica  de  Oxigênio  (DBO),  Nitrogênio  Amoniacal,
Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes.

Mês 01 12

Laudos de resultados de análises físico-química e microbiológica das
variáveis emitido;
Atendimento das Condicionantes ambientais da licença de operação.

3.3 Elaborar Relatório Técnico interpretativo dos resultados
dos analíticos avaliados. 

Mês 01 12

Atendimento das Condicionantes ambientais da licença de operação
Emissão de diagnóstico mensal das condições de qualidade do corpo
hídrico  no  posicionamento  à  jusante  do  ponto  de  lançamento  de
efluente, 
Parecer  técnico  interpretativo  elaborado  por  Engenheiro  Químico
Responsável. 
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5.5 Atores envolvidos 

Instituição Responsabilidade
Prefeitura Municipal de Rio Branco - PMRB

Endereço: Rua Rui Barbosa, 285, Bairro Centro.

CEP: 69.900-901, Rio Branco/Acre

Telefone (68) 3212 7093 

Web site: htpp:// www.riobranco.ac.gov.br

Titular  da  Licença  de  Operação  da  Unidade  de

Tratamento  e  Disposição  Final  de  Resíduos

Sólidos – UTRE de Rio Branco, Acre. 

Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos  -

SEMSUR

Endereço: Estrada da Sobra, 70 – Aeroporto Velho.

CEP: 69.911-114     Rio Branco/Acre

Telefone (68) 3225 5513 / 3225 1765

Entidade  responsável  pela  execução  da  Proposta

de Intervenção

Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  -

SEMEIA

Endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, s/n. 

CEP: 69.914-610     Rio Branco/Acre

Telefone (68) 3228-8977 / 3228-2894

Entidade responsável  pela aplicação das políticas

de meio ambiente no município. 

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

Rua Rui Barbosa, nº135 – Centro

CEP: 69.900-120     Rio Branco/Acre

Telefone: 3225-7570

Entidade responsável  pela aplicação das políticas

de meio ambiente no estado.

Órgão  ambiental  licenciador  e  fiscalizador  da

atividade.

http://www.riobranco.ac.gov.br/
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5.6 Ações de Intervenção

Etapa Ação Descrição
Período de
Execução

1ª ETAPA
Elaborar

Proposta de
Intervenção

Consiste na elaboração de projeto que busque diagnosticar as condições da qualidade do corpo hídrico receptor de efluente
do Aterro Sanitário de Rio Branco, com a implantação de monitoramento ambiental através de análises físico-químicas e
microbiológicas.  Tal  proposta,  constitui-se  como  medida  de  preservação  do  corpo  hídrico  receptor,  considerando  a
avaliação por efeito dos padrões estabelecidos pela legislação vigente e condicionantes da licença ambiental, deverá ainda
propor outras medidas que assegurem o uso sustentável do manancial. 

1 mês

2 ª ETAPA

Elaborar
Termo de
Referência

Consiste  na elaboração do documento norteador para a implantação da Proposta de Intervenção,  compondo elementos
(técnicos,  administrativos  e  financeiros)  fundamentais  para  o  processo  de  contratação  de  serviços  pela  administração
pública. O Termo de referência deverá ser aprovado pela autoridade competente, neste caso, o gestor da SEMSUR. 

2 meses

Elaborar Edital
de Licitação

Consiste na elaboração de instrumento que fixa as condições e regras aplicáveis ao desenvolvimento da licitação, bem como
a participação dos interessados e a contratação. Também chamado de Ato Convocatório, deve disciplinar quanto: ao local,
prazos, habilitação, julgamento, forma de pagamento, modalidade, e regime de execução e tipo de licitação, entre outros.
Deverá ser regido pela Lei 8.666/93 e contemplar: Termo de referência; Minuta do Contrato Administrativo de Prestação de
Serviços; Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

Licitar o
serviço

Considerando o valor do orçamento para implantação da Proposta de Intervenção, foi selecionado a modalidade de licitação
por Convite. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
- comprovante das publicações da entrega do convite (5 dias antes);
- ato de designação do responsável pelo convite;
- original das propostas e dos documentos que as instruírem;
- atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
- atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
- despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
- termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
- outros comprovantes de publicações;
- demais documentos relativos à licitação.
São fase do processamento da licitação:
 – habilitação (jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica e financeira, regularidade fiscal e trabalhista);
 – julgamento: melhor técnica e preço;
 – deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

Contratar
Essa etapa conclui-se com a assinatura da Ordem de serviço, acompanhando a:
 – Publicação do Extrato do Contrato (homologação);
 – Publicação da Portaria de Fiscalização e Gestão do Contrato.
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3ª ETAPA

Executar o
Contrato

Execução do objeto com base nas obrigações contratualmente assumidas (atendimento dos prazos, etapas de execução, de
conclusão e de entrega), devendo seguir da gestão, acompanhamento e fiscalização da Administração Pública. 12 meses, ou

ainda 24
meses
perante

renovação do
contrato.

Gerir,
acompanhar e

fiscalizar

A execução  do contrato  administrativo é  o  cumprimento do  seu  objeto,  dos  seus prazos  e  de  suas  condições,  sendo
gerenciado, controlado e fiscalizado pela Administração Pública. Após a publicação das portarias de fiscalização e gestão, o
contrato será acompanhado de acordo com os critérios estabelecidos no termo de referência,  contrato administrativo e
legislação vigente. Recomenda-se o acompanhamento periódico, exercida em prazo determinado, em que são avaliados os
resultados de etapas ou procedimentos pactuados. 

Avaliar os
resultados

Implantar métodos de avaliação dos resultados esperados, vinculando ao alcance das metas e objetivos estabelecidos na
Proposta de Intervenção, prezando pela eficiência, eficácia e efetividade no contrato. 

Mensalmente
e após a

finalização
do contrato

5.7 Recursos Necessários

Recursos Unidade Quant. Custo Unitário Custo Total
Período

Antes Durante Depois
Equipe Técnica da SEMSUR (servidores efetivos)
01 (um) Biólogo, M. Sc. Ecologia e Manejo de 
Recursos

Hora/Homem
288 R$19,00 R$5.472,00

X X X

01 (um) Téc. de C. de Meio Ambiente, Esp. 
Elaboração e Gerenciamento de Projetos para Gestão 
Municipal de Recursos Hídricos

Hora/Homem
288 R$21,00 R$6.048,00

X X X

01 (um) Ecólogo, M. Sc. Engenharia Ambiental. Hora/Homem 96 R$36,00 R$3.456,00 X X X
Diárias de Campo Diária 24 R$30,00 R$720,00 X
Estrutura de Suporte 
Veículo de passeio (locação) Hora/ano 192 R$10,00 R$1.920,00 X X X
Combustível L 120 R$4,47 R$536,40 X X X
Notebook Und. 01 R$2.800,00 R$2.800,00 X X X
Máquina fotográfica Und. 01 R$1.600,00 R$1.600,00 X X
GPS Und. 01 R$800,00 R$800,00 X
Impressora colorida a laser Und. 01 R$1.200,00 R$1.200,00 X X
Aquisição de literaturas Und. 06 R$140,00 R$840,00 X X X

TOTAL (RECURSOS PRÓPRIOS) R$ 25.392,40*

* - Valores já aplicados regularmente pela SEMSUR, não se tratando de recurso adicional para a composição do orçamento. 
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5.8 Orçamento

Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas do

objeto  deste  Termo  de  Referência  correrão  por  conta  da  Dotação  Orçamentária

Programa  de  Trabalho:  15.452.0104.2205.0000  -  Manutenção  das  Atividades  do

Departamento  de  Resíduos  Sólidos,  Elemento  de  Despesa:44.90.99.  Fonte:  01

(Recursos Próprios).

ESPECIFICAÇÃO Und.
Qtd. p/

Mês
Qtd. p/
ANO

Preço
Unitário

Valor Total

Monitoramento ambiental das condições de
qualidade  do  corpo  hídrico  receptor,
microbacia  do  Igarapé  Quinoá,  no
posicionamento à MONTANTE do ponto de
lançamento de efluentes,  através  de análise
físico-químicas e microbiológicas.

Mês 1 12 R$ 1.250,00 R$15.000,00

Monitoramento ambiental das condições de
qualidade  do  corpo  hídrico  receptor,
microbacia  do  Igarapé  Quinoá,  no
posicionamento  ZONA  DE  MISTURA
(ponto de lançamento de efluentes), através
de análise físico-químicas e microbiológicas.

Mês 1 12 R$ 1.250,00 R$15.000,00

Monitoramento ambiental das condições de
qualidade  do  corpo  hídrico  receptor,
microbacia  do  Igarapé  Quinoá,  no
posicionamento  à  JUSANTE  do  ponto  de
lançamento de efluentes,  através  de análise
físico-químicas e microbiológicas.

Mês 1 12 R$ 1.250,00 R$15.000,00

Logística  de  coleta,  transporte  e
armazenamento  de  amostras  coletas  no
posicionamento à montante, zona de mistura
e à jusante

Mês 1 12 R$ 260,00 R$ 3.120,00

Parecer técnico interpretativo, com ART de
responsabilidade técnica. 

Mês 1 12 R$600,00 R$7.200,00

TOTAL R$55.320,00

5.9 Viabilidade

Esta  proposta  de  intervenção  torna-se  exequível  diante  de  recursos  financeiros,

estruturais e humanos disponíveis para a execução dos serviços que deverão ser contratados,

bem como a disponibilidade de laboratórios locais, que ofertam os serviços de análises físico-

química e microbiológica de águas doce, tais como: 

 Laboratório  da  Unidade  de  Tecnologia  de  Alimentos  UTAL,  vinculado  a

Universidade Federal do Acre;

 Laboratório Quilab – ACQUALIMP PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Entretanto, é possível a identificação de fatores de vulnerabilidade que eventualmente

poderão ocorrer:
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 Imprevisto  durante  a  logística  de  coleta,  armazenamento  e  transporte  das

amostras;

 Condições climáticas desfavoráveis; 

 Rompimento integral ou parcial do contrato de prestação de serviços;

 Análise das variáveis fora da faixa de acuidade necessária para interpretação

dos resultados de acordo com os limites estabelecidos pela legislação;

 Crise financeira na administração púbica.

5.10 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

O acompanhamento, gestão e avaliação da execução adequada do objeto desta

Proposta de Intervenção é de competência da administração pública, através da equipe

técnica composta por servidores efetivos, conforme apresenta o quadro a seguir:

SERVIDOR CARGO FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO

Aline P. Ramos
Martins

Coord. Técnica
Ambiental da UTRE
Téc. de Controle de

Meio Ambiente
Pós-graduanda

Coordenação

Supervisionar  a  correta  execução  da
Proposta,  garantindo  o  cumprimento  dos
aspectos  quantitativos  e  qualitativos,  bem
como  acompanhamento  em  campo,  para  o
atendimento  às  normas  regulamentadoras
aplicáveis. 
Analisar  e  avaliar  os  resultados  das
companhas de monitoramento mensal. 
Conferir o atendimento das metas mensais.

Daisy A. Gomes
Silva

Coord. Educação
Ambiental 

Bióloga
M. Sc. Ecologia e

Manejo de Recursos
Naturais

Coordenação-
geral

Atuar na corresponsabilidade na coordenação
da Proposta, mantendo as mesmas atribuições
da Coordenação. 

Silmara C. Luciano

Diretora Dep.
Resíduos Sólidos
Ecóloga e M. Sc.

Engenharia Ambiental

Gestora

Acompanhar  a  execução  da  Proposta,  sua
vigência,  a  fim  de  proceder  as  diligências
administrativas  de  prorrogação,  se  possível
vantajoso for, ou ao encerramento, de modo a
garantir o atendimento do interesse público

 A efetivação das metas mensais serão acompanhas e geridas mensalmente pela

equipe técnica, onde serão avaliadas mensalmente os seguintes produtos:

a) A logística de coleta,  preservação das amostras,  em conformidade com as

instruções  estabelecidos  pelas  normas  da  ABNT  e  no  Guia  Nacional  de

Preservação de Amostras da Agência Nacional de Águas;

b) A  conferência  da  realização  das  análises  das  variáveis  físico-químicas  e

microbiológicas listadas como metas, bem como se os resultados atendem a

faixa de leitura que permitam a quantificação de valores exatos, e permitam
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de forma conclusiva, a interpretação de acordo com os padrões de qualidade

do corpo hídrico, fixados na legislação ambiental em vigor;

c) Conferência dos laudos por ponto de amostragem, bem como a análise do

Parecer técnico.

Os  resultados  (laudos  e  parecer  técnico)  das  companhas  amostrais  para  o

monitoramento  do corpo hídrico  receptor,  serão encaminhados  ao órgão ambiental

fiscalizador,  bem  como  lançados  em  planilhas  para  melhor  manipulação  das

informações e confronto com a legislação. 
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5.11 Cronograma

ATIVIDADE Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15

Elaboração da Proposta de Intervenção. X

Elaboração do Termo de Referência. X X
Elaboração do Edital de Licitação. X X

Licitação
X X

Contratação (ordem de serviço). X
Gestão, acompanhamento e Fiscalização X X X X X X X X X X X X
Avaliação dos resultados X X X X X X X X X X X X
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6 TERMO DE REFERÊNCIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO

CORPO HÍDRICO RECEPTOR DE EFLUENTE ATERRO SANITÁRIO DE RIO

BRANCO, ACRE

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR

Responsável: Kellyton Silva Carvalho

Representante Técnico: Aline Paiva Ramos Martins

CNPJ: 04.034.583/0019-51

Estrada José Rui da Silveira Lino, nº70 – Sobral

CEP: 69911-114 Rio Branco – Acre

OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de empresa especializada

para  execução  dos  SERVIÇOS  DE  MONITORAMENTO  AMBIENTAL  DAS  ÁGUAS

SUPERFICIAIS  EXISTENTE  NA  ÁREA  DA  UNIDADE  DE  TRATAMENTO  E

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RIO BRANCO, ACRE, situada na

Rodovia BR 364, margem esquerda do Km22, sentido Rio Branco-Porto Velho.

JUSTIFICATIVA

A Contratação deste serviço é motivada a garantir o cumprimento das condicionantes

de controle ambiental estabelecidas na Licença de Operação da UTRE, fixadas pelo órgão

ambiental fiscalizador, Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), quanto ao cumprimento

dos padrões de qualidade do corpo hídrico receptor de efluente do Aterro Sanitário de Rio

Branco. 

O Aterro Sanitário de Rio Branco está localizado na Tri-bacia do Rio Acre, Sub-bacia

do Quinoá, este afluente da margem esquerda do Rio Acre. A área encontra-se no divisor de

águas da microbacia do Quinoá, sendo o corpo hídrico receptor tributário direto deste (RIO

BRANCO, 2007, p. 30). 
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Apesar da grande distância de confluência entre o Igarapé Quinoá o Rio Acre, este é o

principal manancial  hídrico de abastecimento da população do Rio Branco, sendo seu uso

considerando prioritário em uma bacia. Portanto, o monitoramento do corpo hídrico receptor

está diretamente relacionado ao controle da poluição e contaminação, objetivando a proteção

da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de

vida (RIO BRANCO, 2008b, p. 3; CONAMA, 2005).

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Monitoramento ambiental da qualidade da água do corpo hídrico receptor, microbacia

do  igarapé  Quinoá,  localizado  na  área  de  abrangência  da  UTRE,  consiste  nos  seguintes

serviços:

a) Realização mensal de análise físico-químicas e microbiológica das seguintes variáveis:

Turbidez, pH, Temperatura, Oxigênio Dissolvido (O.D.), Sólidos Dissolvidos Totais,

Demanda Bioquímica  de Oxigênio  (DBO),  Nitrogênio Amoniacal,  Fósforo Total  e

Coliformes Termotolerantes;

a) Deverá ser realizada a coleta de amostras de água do corpo hídrico receptor de acordo

com  as  instruções  de  procedimentos  de  coleta,  armazenamento  e  preservação  de

amostras, estabelecidos pelas normas da ABNT e no Guia Nacional de Preservação de

Amostras da Agência Nacional de Águas; 

b) As amostras deverão ser coletadas em três pontos distintos, sendo: no posicionamento

na zona de mistura (ponto de lançamento do efluente),  e nos pontos à montante e

ponto à jusante, em relação ao local de lançamento do efluente, conforme especificado

no quadro a seguir:
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS PONTOS DE COLETA DE AMOSTRAS NO

CORPO HÍDRICO RECEPTOR, MICROBACIA DO IGARAPÉ QUINOÁ
IDENTIFICAÇÃO LATITUDE LONGITUDE LOCALIZAÇÃO

PONTO 01 10º 02’ 12.54’’Sul 67º 36’53.16’’ Oeste À Montante

PONTO 02 10º 02’ 14.17’’Sul 67º 36’52.59’’ Oeste Zona de Mistura

PONTO 03 10º 02’ 18.33’’Sul 67º 36’51.74’’ Oeste À Jusante
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c) Todos os pontos de coleta no corpo hídrico receptor deverão ser georreferenciados,

não sendo facultado à CONTRATADA a possibilidade de alteração dos pontos de

coleta;

d) Fica a critério da CONTRATANTE a modificação dos pontos de coleta, a partir de

justificativa técnica, ou ainda diante das instruções do órgão ambiental fiscalizador; 

e) As  coletas  de  amostras  de  águas  do  corpo  hídrico  receptor  deverão  ocorrer  com

periodicidade  mensal  e  de  acordo  com  o  calendário  estabelecido  pela

CONTRATANTE; 

f) Os  resultados  das  análises  dos  parâmetros  listados  na  letra  “a”  deverão  ser

apresentados com faixa de leitura que permitam a quantificação dos valores exatos, e

permitam de forma conclusiva, a interpretação de acordo com os padrões de qualidade

do corpo hídrico, fixados na legislação ambiental  em vigor,  bem como obedecer a

metodologia para investigação dos analíticos conforme padroniza o Standard Methods

for the Examination of Water and Wastewater (RICE et al. 2012);

g) O conjunto  de laudos que  apresentam os  resultados  das  análises  físico-químicas  e

microbiológicas realizadas nas amostras coletadas no manancial deverá acompanhar o

respectivo  Parecer  Técnico,  que  apresentará,  com  base  na  legislação  ambiental

pertinente,  as  interpretações  das  atuais  condições  de  qualidade  do  corpo  hídrico

receptor. Este laudo deverá ser emitido por profissional legalmente habilitado.

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo de Referência fundamenta-se na Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de

1993, que institui as normas para licitação de contratos da Administração Pública, bem como:

i. Lei Nacional nº 6.938, de 31 de agosto 1981, dispõe sobre a Política Nacional de Meio

Ambiente,  seus  fins  e  mecanismos  de  formulação  e  aplicação,  e  dá  outras

providências;

ii. Lei  Nacional  nº  9.433,  de  08  de  janeiro  de  1997,  institui  a  Política  Nacional  de

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e

dá outras providências;

iii. Lei  Nacional  nº12.305  de  02  de  agosto  de  2010,  institui  a  Política  Nacional  de

Resíduos Sólidos e dá outras providências;

iv. Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 357, de 17 de

março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais
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para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento

de efluentes, e dá outras providências; 

v.  Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, dispõe sobre as condições e

padrões de lançamento e efluente, complementa e altera a Resoluções nº 357, de 17 de

março de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA; 

vi. Lei Estadual nº 1.500, de 15 de julho de 2003, institui a Política Estadual de Recursos

Hídricos, cria o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado

do Acre, dispõe sobre infrações e penalidades aplicáveis e dá outras providências.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

OBJETO Und. MÊS ANO
Valor

Unitário
TOTAL/ANO

Serviços de Monitoramento Ambiental

das Águas Superficiais,  microbacia do

Igarapé  Quinoá,  existente  na  área  de

abrangência da UTRE – Rio Branco. 

Mês 01 12 R$4.610,00 R$55.320,00

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço

e técnica  para execução do OBJETO deste  Termo de Referência,  devendo contemplar  os

seguintes critérios:

Critério Comprovação Pontos
Qualificação

técnica

Apresentar  Acervo  técnico  que  comprovem

experiência  no  desempenho  da  atividade  ou

equivalente, conforme descrição do objeto.

10 por ano

Comprovação de

regularidade de

funcionamento do

laboratório.

Apresentar  certidões  e/ou  certificado,  atestados  de

calibração  de  equipamentos,  e  alvarás  que

comprovem  a  autorização  de  funcionamento  pelo

Órgão Fiscalizador. 

10 por

comprovante

PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA
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I. O prazo para a execução e respectiva contratação será de 12 (doze) meses, havendo a

possibilidade de prorrogação por igual período.

II. Os serviços de campo para a coleta de amostras deverão ser realizados na Unidade de

Tratamento  e  Disposição  Final  de  Resíduos  Sólidos,  conforme  letra  “c”  da

DESCRIAM  DO  OBJETO.  As  análises  das  variáveis  deverão  ser  realizadas  em

laboratório,  devidamente  autorizado  e  certificado  para  o  desenvolvimento  de  tal

atividade, devendo apresentar as certidões, atestados de calibração de equipamentos, e

alvarás que comprovem a autorização de funcionamento pelo Órgão Fiscalizador. 

III. A Campanha Mensal de Monitoramento Ambiental das águas superficiais (conjunto

de  laudos  dos  resultados  dos  analíticos  analisados  e  parecer  técnico)  deverá  ser

apresentada  mensalmente,  com  a  devida  anotação  de  responsabilidade  técnica  de

profissional legalmente habilitado.

IV. O  produto  final  do  OBJETO  deverá  ser  apresentado  em  duas  vias  impressas

(impressão colorida e papel A4) e encadernada. 

V. O produto final do OBJETO deste serviço, deverá ser entregue mensalmente nos dias

30/31 de cada mês (ou dia útil  que anteceda)  na Secretaria  Municipal  de Serviços

Urbanos (SEMSUR):

Responsável: Kellyton Silva Carvalho
Representante Técnico: Aline Paiva Ramos Martins
CNPJ: 04.034.583/0019-51
Estrada José Rui da Silveira Lino, nº70 – Sobral
CEP: 69911-114 Rio Branco – Acre

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) O cumprimento do objeto deste Termo de Referência, de forma adequada, conforme

padrões técnicos e de qualidade descriminados na DESCRIÇÃO DO OBJETO;

b)  Manter,  durante  toda  a  execução  deste  Contrato,  em  compatibilidade  com  as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato

convocatório;

c)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes  da  execução  ou  de  materiais  empregados,  bem  como  assumir  integral

responsabilidade por todos os riscos inerentes à execução dos serviços contratados,



69

excetuados unicamente aqueles em que o contrário resulte expressamente do presente

contrato;

d) Admitir  todo  o  pessoal  necessário  para  o  desempenho  dos  serviços  contratados,

correndo por sua conta os encargos sociais, seguros, uniformes, vestuários e demais

exigências das leis trabalhistas;

e) Ser  a  única  responsável,  na  vigência  deste  contrato,  perante  terceiros,  pelos  atos

praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material, não respondendo o Município de

Rio Branco, em hipótese alguma, subsidiária ou solidariamente, por ressarcimentos e

indenizações, seja a que título for;

f) Atender  às  determinações  do  CONTRATANTE  para  fornecer,  quando  solicitada,

todos os dados e elementos referentes aos serviços;

g) Sujeitar-se à fiscalização dos Órgãos e setores competentes do CONTRATANTE, em

todos os aspectos da contratação, em especial a quantidade, localização e qualidade

dos serviços prestados e, inclusive no que for pertinente à integridade física de seus

empregados;

h) Comunicar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade

que venha interferir na execução dos serviços.

II. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação disponível referente

aos serviços existentes;

b) Fiscalizar  a execução dos serviços  contratados,  zelando pela  sua boa qualidade.  A

execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da

Administração especialmente designado, observando-se os termos do art. 67 da Lei de

Licitações e Contratos Públicos; 

c) O executor designado pelo CONTRATANTE tem poderes para fiscalizar a ação da

CONTRATADA, desenvolvida por seus empregados e prepostos, no desempenho da

prestação  dos  serviços  objeto  do  presente  Contrato,  podendo  para  tanto  tomar  as

medidas julgadas necessárias ao fiel cumprimento da obrigação;

d) Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas;

e) Promover, caso comprovada a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro,  o  reajustamento  dos  preços  dos  serviços  a  serem  cobrados  pela

CONTRATADA, de acordo com os critérios estabelecidos neste instrumento;
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f) Intervir  na  execução  dos  serviços,  quando  necessário,  a  fim  de  assegurar  o  fiel

cumprimento do Contrato e das normas legais pertinentes;

g) Providenciar a publicação do contrato nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei

Federal nº 8.666/93;

h) Fiscalizar as dependências da CONTRATADA, reservando-se no direito de a qualquer

momento,  verificar  se  as  condições  estão  sendo  integralmente  cumpridas  e

acompanhar  a  execução  dos  serviços,  zelando  pela  sua  boa  qualidade  e  emitindo

relatórios, notificações etc. sobre irregularidades porventura constatadas.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

De acordo com o Art.  67,  da Lei  Federal  n°  8.666/93,  “A execução do contrato

deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações

pertinentes  a  essa atribuição”  (BRASIL,  1993).  Assim,  A CONTRATANTE,  competirá  à

fiscalização,  o  acompanhamento  da  execução  e  do  controle,  inclusive  tecnológico,  dos

serviços objeto deste Termo de Referência, designando:

i. FISCAL  DO  CONTRATO  (Titular):  funcionário  designado,  com  atribuição  de

supervisionar a correta execução do objeto do contrato, garantindo o cumprimento

dos  aspectos  quantitativos  e  qualitativos,  bem  como  o  atendimento  às  normas

regulamentadoras  aplicáveis  ao  objeto  do  contrato.  Realizar  a  orientação  geral,

controle e fiscalização de campo, sem que isso reduza as responsabilidades legais e

contratuais da CONTRATADA;

ii. FISCAL  DO  CONTRATO  (Substituto):  atuar  em  substituição  ao  Fiscal  Titular,

quando se fizer necessário, mantendo as mesmas atribuições;

iii. GESTOR  DO  CONTRATO:  funcionário  designado,  com  atribuição  para

acompanhar a execução processual do contrato, sua vigência, a fim de proceder as

diligências  administrativas  de  prorrogação,  se  possível  vantajoso  for,  ou  ao

encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público. 

As  decisões  que  ultrapassarem  a  competência  do  Fiscal  e  Gestor  do  Contrato,

deverão  ser  encaminhadas,  por  escrito,  ao  Secretário  Municipal  de  Serviços  Urbanos  –

SEMSUR, para adoção das medidas convenientes.

PAGAMENTO
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Será  pago  parceladamente,  cujos  desembolsos  serão  determinados  em  função  dos

serviços  executados  mensalmente.  O  Valor  a  ser  pago  mensalmente,  pela  execução  dos

serviços  objeto  desta  licitação,  será  correspondente  às  medições  realizadas  no  período,

obedecendo ainda:

a) As medições dos serviços serão apuradas mensalmente através do cumprimento do

OBJETO, que servirão de base para o cálculo da remuneração;

b) As medições serão realizadas no período de 1º a 30/31 de cada mês, com faturamento

no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. Para fim de

faturamento, o período base de serviços prestados a ser considerado será o mês civil,

sendo que os valores do documento de cobrança deverão estar expressos em Real.

c) Somente  serão  considerados  pela  administração  pública  Municipal  os  Serviços

executados com a devida emissão de O.S.- Ordem de Serviço expedida pela Secretaria

Municipal  de  Serviços  Urbanos  (SEMSUR),  não  cabendo  reclamação  alguma  por

parte da licitante pela execução de serviços por sua própria iniciativa;

d) No  processamento  para  pagamento  das  medições,  a  CONTRATADA  deverá

obrigatoriamente  encaminhar  mensalmente,  concomitantemente  com  o  Documento

Fiscal, e atendidas as condições de apresentação, os seguintes documentos:

i. Comprovante de recolhimento mensal do imposto sobre o serviço (ISS).

ii. Guia  de  recolhimento  atual  das  contribuições,  referentes  ao  INSS  e  FGTS,  dos

empregados que estiverem prestando os serviços, devidamente quitadas, referente ao

mês anterior da medição do objeto.

e)  Deverá constar do Documento Fiscal o número do Processo Licitatório e Contrato de

prestação  de  serviços,  bem como banco,  agência  e  conta-corrente  sem os  quais  o

pagamento ficará retido por falta de informação fundamental;

f) O pagamento correspondente às medições ocorrerá mensalmente e será efetuado no

prazo de 10 (dez) dias corridos, da data do recebimento da fatura, através de crédito

em conta bancária indicada, valendo o comprovante de depósito como recibo;

g) A CONTRATANTE deverá se manifestar quanto à correção ou não dos documentos

cobrados até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da sua apresentação;

h) Havendo  erro  na  Nota  Fiscal,  incorreção  nos  documentos  de  cobrança  ou

circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a documentação será devolvida e

o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
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Nesta hipótese o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou

a representação do documento, não acarretando qualquer ônus.

SUBCONTRATAÇÃO

 

É  vedado ao licitante  vencedor  SUBCONTRATAR ou transferir  no todo o objeto

deste Termo de Referência, podendo, no entanto, fazê-lo parcialmente mediante autorização

prévia  e  expressa  do  CONTRATANTE,  ficando  mantida  a  responsabilidade  solidária  do

mesmo em relação  à  SUBCONTRATADA tanto  em relação  ao  CONTRATANTE como

perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato,

destacando-se:

a) Os  contratos  que  vierem  a  ser  firmados  pela  CONTRATADA  com  terceiros,

relativamente ao desenvolvimento das atividades pertinentes aos serviços contratados,

serão de  direito  privado,  não  tendo os  seus  contratados  quaisquer  relações  com o

CONTRATANTE;

b) Ainda  que  o  CONTRATANTE  tenha  aprovado  os  termos  de  qualquer  contrato

assinado(s)  pela  CONTRATADA  com  terceiros,  por  força  do  estabelecido  neste

Termo  de  Referência  ou  no(s)  contrato(s),  a  CONTRATADA  não  poderá  alegar

qualquer  ato  ou  fato  decorrentes  desses  contratos  para  pleitear  ou  reivindicar  do

CONTRATANTE  qualquer  alteração  no  cumprimento  de  suas  obrigações,

ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios.

SANÇÕES

Pela  inexecução  parcial  ou  total  das  obrigações  estabelecidas  no  contrato,  A

CONTRATANTE poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  o  contraditório  e  o  devido  processo

legal,  aplicar  à(s)  CONTRATADA(S)  as  sanções  previstas  no  Art.  87  da  Lei  Federal  nº

8.666/93, a saber (BRASIL, 1993):

I. Advertência;

II. Multa nos valores estabelecidos no ANEXO VI – Minuta do Contrato;
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III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87, da Lei de Licitações.

As sanções previstas nos itens “a”, “c” e “d” supra, poderão ser aplicadas juntamente

com a do item “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis.

A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  poderá  ensejar,  também,  a  rescisão

contratual, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, observado na hipótese o

disposto nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

A critério exclusivo da Administração Municipal de Rio Branco, a quitação das multas

aplicadas poderá ocorrer deduzindo-se do pagamento mensal devido à(s) CONTRATADA(S)

por conta dos serviços medidos,  o valor  correspondente à citada penalidade,  atendidos  os

requisitos constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

As  multas  são  independentes  e  autônomas,  e  a  aplicação  de  uma  não  exclui  a

possibilidade de aplicação de outras por parte da Administração Municipal de Rio Branco. 

O  contrato  poderá  ser  rescindido,  de  pleno  direito,  independente  de  interpelação

judicial, sem qualquer ônus à Administração, nos casos elencados no artigo 78 da Lei Federal

no 8.666/93,  bem como a transferência  no todo ou parte,  das  obrigações  decorrentes  dos

serviços contratados sem a previa e expressa autorização do CONTRATANTE.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os esclarecimentos que lhes sejam solicitados pelos interessados, estando disponível

para atendimento de segunda a sexta – feira das 8:00 às 17:00 horas, na Rua Hugo Carneiro,

577  –  Bosque  -  CEP:  69.908-250  -  Tel:  (068)  3222-7229  /  3223-7646,  E-mail:

cpl@riobranco.ac.gov.br.

Esclarecimentos  de  natureza  técnica  deverão  ser  requeridos  por  escrito  e,  desta

mesma forma, serão respondidos, com cópia para todos os interessados.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação aos valores fora do padrão de DBO, conforme cita Von Sperling (2017,

p.  188),  a  Resolução  CONAMA nº  357/2005  dá  a  flexibilidade  de  que  os  limites  desta

variável no corpo receptor (Classe 2 e 3) poderão ser elevados:

§ 1o Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as
águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de
autodepuração  do  corpo  receptor  demonstre  que  as  concentrações  mínimas  de
oxigênio dissolvido (OD) previstas  não  serão  desobedecidas,  nas  condições  de
vazão de referência, com exceção da zona de mistura.  (CONAMA, 2005)

Considerando  que  as  concentrações  de  DBO  foram  mais  elevadas  para  o

monitoramento mensal desempenhado em 2017, em específico para o Ponto 3 – à jusante,

apresentando  a  média  de  7,0  mg/L  O2,  bem  como  são  resultados  mais  atualizados  do

comportamento do corpo hídrico perante o recebimento de efluente do empreendimento, é

pertinente recomendar a realização de um estudo de autodepuração do corpo hídrico receptor. 

Este estudo pretende avaliar a capacidade de suporte do manancial, delimitando a área

da  zona  de  mistura  e  estimando  as  concentrações  após  a  mesma.  Essa  concentração  é

determinada pela vazão de diluição, ou seja, a vazão necessária para diluir um poluente até

sua concentração permitida, neste caso aos padrões da Classe 2. 

Consequentemente o estudo será subsídio para recomendar melhorias no Sistema de

Tratamento de Efluentes, quanto a redução do lançamento da matéria orgânica biodegradável,

bem como na redução de nutrientes, como o nitrogênio. 

É essencial  a manutenção desta Proposta de Intervenção, como medida de controle

ambiental que possui inter-relação com a eficiência do tratamento do efluente e preservação

do manancial hídrico, garantindo a manutenção do equilíbrio da comunidade aquática e os

usos previstos para o manancial. No entanto, para uma melhor caracterização quantitativa do

corpo  hídrico,  é  essencial  que  a  Proposta  se  estenda  para  avaliar  outros  parâmetros  de
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qualidade estabelecidos pela legislação, e também outros complementados pelo IMAC, tais

com:  Cor,  DQO, Alcalinidade,  Óleos  e  Graxas,  Nitrato,  Nitrito,  Condutividade,  Materiais

Sedimentares, Fluoreto, Sulfato, Sulfeto, Zinco, Cromo Hexavalente, Cádmio.
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