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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de abordar a importância da gestão e dos 

investimentos em meio ambiente, focando, especialmente, na proteção ao Rio 

Fischer, que se localiza nas proximidades do aterro sanitário de Teresópolis, 

especificamente a jusante e distante aproximadamente 200 metros do referido 

depósito de resíduos.   

O referido aterro sanitário atualmente recebe carga de resíduos sólidos de quatro 

municípios, o que totaliza, em média, 5.035,965 toneladas por mês gerando elevada 

percolação de chorume com posterior escoamento que aflui diretamente ao Rio 

Fischer. Para tal, é apresentado um projeto de intervenção para tratamento dos 

efluentes percolados e do chorume, oriundos do descarte dos resíduos sólidos.  A 

metodologia traz orientações que contribuem para a elaboração de uma central de 

tratamento, apresentando os detalhes necessários que devem ser considerados 

nesse processo, para buscar garantir a execução das ações pretendidas. Os 

resultados obtidos apontarão para uma política de gestão ambiental que contribuirá 

para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento local. 

A conclusão reitera a importância desta proposta para contribuir de forma efetiva na 

gestão ambiental municipal. 

 

Palavras-Chave: Gestão Ambiental Municipal – Resíduos – Percolados – Chorume 

- Recurso Hídrico - Aterro Sanitário - Água. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to address the importance of environmental management and 

investments, focusing in particular on the protection of the Fischer River, which is 

located in the vicinity of the Teresópolis landfill, specifically downstream and distant 

approximately 200 meters from the said reservoir waste.  

This sanitary landfill currently receives solid waste cargo from four municipalities, 

which totals, on average, 5,035,965 tons per month, generating a high percolation of 

slurry with subsequent runoff that flows directly to the Fischer River. For this purpose, 

an intervention project is presented for the treatment of percolated effluents and 

slurry from solid waste disposal. The methodology provides guidelines that contribute 

to the elaboration of a treatment center, presenting the necessary details that must 

be considered in this process, in order to ensure the execution of the intended 

actions. The results will point to an environmental management policy that will 

contribute to the improvement of the quality of life of citizens and to local 

development. The conclusion reiterates the importance of this proposal to contribute 

effectively to municipal environmental management.  

 

Keywords: Municipal – Environmental – Management – Waste – Percolated – Slurry 

Water – Resource - Landfill Sanitary - Water 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Gestão Ambiental 

 

 Ao longo do tempo muito se tem discutido acerca de questões ambientais e 

investimentos em proteção ao meio ambiente, principalmente, objetivando buscar 

melhorias nessa área. Apesar dos avanços e objetivos alcançados, ainda resta 

muito a ser feito para que se possa construir um modelo de desenvolvimento 

sustentável onde seja possível compatibilizar o desenvolvimento econômico com a 

preservação ambiental. 

 A gestão ambiental é essencial na atualidade, pois serve como controle para 

que os municípios, estados, Distrito Federal e a União mantenham um controle 

eficaz sofre as ações que afetam o meio ambiente, ou seja, a gestão ambiental é de 

suma importância para a administração pública sendo esta um instrumento para 

melhoria de vida e conscientização da população. 

 Tal gestão tem sua base notadamente respaldada no arcabouço jurídico, 

especificamente no texto da Lei 6.938/81 que versa sobre a Política Nacional de 

Meio Ambiente - PNMA - onde se observa o alicerce para que se possa estabelecer 

ações de manutenção da qualidade de vida. A PNMA tem por objetivo principal o 

estabelecimento do desenvolvimento sustentável. 

 A PNMA descreve a gestão ambiental no Brasil como descentralizada, 

integrada e participativa, e ressalta a importância de tais características em 

consonância com as premissas do desenvolvimento sustentável.  

 Ainda na referida norma jurídica ficou instituído o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, regulamentado pelo Decreto nº 99.274 de 06 de junho de 

1990, em que estão dispostos os órgãos descentralizados e integrados que 

respondem pela gestão ambiental, nos âmbitos federal, estadual e municipal.  

 O SISNAMA é considerado a espinha dorsal da gestão ambiental dada a sua 

extrema importância e sua estrutura, sendo esta composta pelo Conselho de 

Governo (Órgão Superior), Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA (Órgão 

Consultivo e Deliberativo), Ministério do Meio Ambiente – MMA (Órgão Central), 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 

(Órgão Executor), Órgãos ou entidades responsáveis pela execução de programas, 
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projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental (Órgãos Seccionais) e, por fim, os órgãos ou entidades 

municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades em suas 

respectivas jurisdições (Órgãos Locais). 

 A atuação do SISNAMA dá-se mediante articulação coordenada dos Órgãos 

e entidades que o constituem, observado o acesso da opinião pública às 

informações relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de proteção 

ambiental, na forma estabelecida pelo CONAMA. Cabe aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios a regionalização das medidas emanadas do SISNAMA, 

elaborando normas e padrões supletivos e complementares. 

 A Constituição Federal – CRFB/88 - recepcionou a Lei Federal 

supramencionada (Lei Federal nº 6938/1981) que instituiu e estabeleceu com as 

devidas divisões as competências dos Estados, Distrito Federal, municípios e da 

União no que tange à questão ambiental. O art. 23 da CRFB/88 estabelece a 

competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios nos 

quesitos: combate à poluição; proteção do meio ambiente; preservação das 

florestas, da fauna e da flora.  

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público; 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
(...) 
 XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
(BRASIL, 1988) 
 

 

1.2 - Gestão Ambiental Municipal 

 

 O município representa um grande e importante papel no processo de gestão 

ambiental e na preservação do meio ambiente. Essa importância se dá 

principalmente pela proximidade com os problemas locais, sendo os municípios, os 

primeiros entes a sentir os impactos ambientais pelo fato de estarem mais próximos 

dos problemas locais.   
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 O município é um organismo dinâmico de múltiplos contrastes e dificuldades e 

a gestão ambiental municipal envolve alguns desse aspectos e pressupostos, entre 

eles estão: planejamento do uso do solo; implementação de políticas municipais que 

considerem a variável ambiental no processo de tomada de decisão; oferta universal 

de serviços de saneamento básico (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos); 

participação efetiva da sociedade civil na operacionalização da gestão ambiental; 

edição de leis ambientais municipais e fiscalização e punição em consonância com 

suas competências legítimas e legais. 

 A Constituição Federal de 1988 trouxe significativa autonomia administrativa 

para os municípios e erigiu estes, através do seu art. 225, em entidades estatais 

com autonomia para gerir os assuntos de seu interesse. Nesse sentido, a gestão 

municipal deve desempenhar um papel relevante para contribuir na diminuição 

desses contrastes e dificuldades visando à qualidade da infraestrutura e dos 

serviços, propiciando melhores condições de vida. O município, ao assumir seu 

papel constitucional, traz uma série de benefícios, tais como: mais proximidade dos 

problemas a enfrentar e melhor acessibilidade dos usuários aos serviços públicos, 

maiores possibilidades de adaptação de políticas e programas às peculiaridades 

locais, melhor utilização dos recursos e mais eficiência na implementação de 

políticas, maior visibilidade e consequentemente mais transparência das tomadas de 

decisões e democratização dos processos decisórios e de implementação, 

favorecendo a participação da população envolvida e as condições para negociação 

de conflitos. 

 A Lei Complementar nº 140/2011 regulamentou o art. 23 da CRFB/88 o qual 

estabeleceu as competências da União, Distrito Federal, estados e municípios. No 

art. 9º da referida norma legal fica elencada a necessidade e a exigência dos 

municípios em estabelecer sua Política Municipal de Meio Ambiente – PMMA, sendo 

a mesma uma diretriz para que o poder público local estabeleça as normas e 

diretrizes, na forma de lei, que regulamentam as questões ambientais locais. 

 
Art. 9o  São ações administrativas dos Municípios:  
I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e 
Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais 
relacionadas à proteção do meio ambiente;  
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas 
atribuições;  
III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio 
Ambiente;  
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IV - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos 
e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, 
relacionados à proteção e à gestão ambiental;  
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às 
Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;  
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à 
proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;  
VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio 
Ambiente;  
VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e 
atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio 
Ambiente;  
IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;  
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos;  
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;  
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente, na forma da lei;  
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja 
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao 
Município;  
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 
nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das 
atividades ou empreendimentos:  
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 
conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza 
da atividade; ou  
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  
XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 
nesta Lei Complementar, aprovar:  
a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação 
instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 
e  
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pelo Município. (BRASIL, 2011) 

   
 Nesse contexto, jurídico-legal, a Constituição Federal de 1988 fortaleceu os 

municípios, elevando-os à condição de partícipes da Federação como entes 

federativos regidos por leis orgânicas próprias. Neste ínterim, os municípios, para 

viabilizar sua PMMA, poderão criar um Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA - 

para onde serão canalizados os recursos arrecadados decorrentes de multas, 

penalidades, doações ou por dotação orçamentária.  

 Ademais, é importante que cada município institua o Sistema Municipal do 

Meio Ambiente – SISMUMA – seguindo os padrões estabelecidos ao Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. O referido sistema municipal é de extrema 

importância e é compreendido como um conjunto de estrutura organizacional além 
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de diretrizes normativas e operacionais, implementação de ações gerenciais, 

relações institucionais e interação com a comunidade. 

 Outrossim, a resolução nº 237/97, do CONAMA, em seu art. 20 reza sobre a 

necessidade de implementação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

CONDEMA – para que os municípios exerçam suas competências para conceder 

licenças ambientais.  

 
Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, 
deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter 
deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros ou a 
sua disposição profissionais legalmente habilitados. (BRASIL, 1997) 
 

 O CONDEMA, criado por lei municipal, considerado o mais importante 

instrumento de gestão ambiental local, deve ser deliberativo e deve contar com a 

participação da sociedade civil, além de membros que representam o poder público. 

O referido conselho, além de assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal em 

assuntos de política de proteção, conservação e uso sustentável do solo, objetiva 

também estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle, recuperação e 

a manutenção da qualidade ambiental do município, respeitando-se a legislação 

federal e estadual pertinentes. 

 No caso, especificamente, do município de Teresópolis/RJ (objeto do 

presente trabalho), o Código Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal nº 

2925/2010) esclarece a forma e quantidade de membros que deverão compor o 

COMDEMA, bem como determina que o referido Conselho seja presidido pelo atual 

Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

 
Art. 13. O COMDEMA será presidido pelo Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e será composto por 24 (vinte e quatro) membros titulares, com a 
seguinte composição: 
I - 9 (nove) membros representantes do Poder Público, a serem indicados 
pelo Prefeito Municipal; 
II - 1 (um) membro representante do Órgão Federal de Meio Ambiente; 
III - 2 (dois) membros representantes do Órgão Estadual de Meio Ambiente; 
IV - 6 (seis) membros representantes das Associações de Moradores; 
V - 2 (dois) membros representantes de Entidades Empresariais; 
VI - 2 (dois) membros representantes de Entidades Profissionais, 
Acadêmicas e de Pesquisa; 
VII - 2 (dois) membros representantes de Organizações não 
Governamentais. (TERESÓPOLIS, 2010) 
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 O Município de Teresópolis conta hoje com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SMMA, criada através da Lei Complementar Municipal nº 059/2005. É o 

órgão da Gestão Municipal que tem competência para elaborar campanhas de 

conscientização e preservação bem como promover ações de educação ambiental, 

formular os planos, programas e projetos de meio ambiente no âmbito do município, 

fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e degradantes do meio ambiente bem 

como controlar, por meio de ações fiscalizatórias, a poluição dos recursos hídricos e 

florestais. Compete ainda à SMMA licenciar ambientalmente obras, atividades e 

empreendimentos; elaborar projetos de arborização e planejamento urbano 

ambiental; realizar estudos de impacto ambiental; elaborar ações de conservação de 

fauna silvestre e recuperação de áreas degradadas.  

 Diante disso, é importante a implantação de uma gestão de qualidade que 

busque apoio e fomento para as ações ambientais, bem como gestores e corpo 

técnico qualificados e pró-ativos para estarem à frente deste processo de pensar, 

estruturar, organizar e manter a gestão dentro dos padrões da Política Nacional de 

Meio Ambiente. 

 

 

1.3 - Caracterização Municipal 

 O município de Teresópolis localiza-se na Região Serrana do Estado do Rio 

de Janeiro distante à 90 km da capital, fazendo limite com os municípios de 

Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Nova Friburgo e Guapimirim, 

sendo o último pertencente à baixada fluminense e os demais a região serrana 

fluminense. 

 O município está dividido administrativamente em três distritos, sendo: Sede – 

primeiro distrito; Vale do Paquequer – segundo distrito e Vale do Bonsucesso – 

terceiro distrito. 

 As origens da cidade datam da primeira metade do século XIX. Foi nesta 

época que o português de origem inglesa George March adquiriu uma grande gleba 

e transformou-a em fazenda e, assim, formou-se o primeiro povoado.  

 O desenvolvimento do povoado deu-se lentamente. Somente em 06 de julho 

de 1891 a freguesia alcançou a condição de município, emancipando-se do 
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município de Magé, passando então a denominar-se Teresópolis – cidade de Teresa 

– em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa do Imperador Dom Pedro II.  

 O turismo no município representa grande importância econômica e tem como 

principais atrativos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Estadual dos 

Três Picos, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, a Feira de 

Artesanatos (FEIRARTE), a Granja Comary (CBF), o Mirante do Soberbo, entre 

outros. 

 Dos pontos turísticos citados acima, os três primeiros são classificados como 

Unidades de Conservação, a saber, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

consiste em área de aproximadamente 20 mil hectares, abrangendo quatro 

municípios da região; o Parque Estadual dos Três Picos possui uma área 

aproximada de 46 mil hectares, o que lhe garante o título de maior parque no Estado 

do Rio de Janeiro, e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que é 

considerado a maior unidade de conservação de proteção integral criada por um 

município. Na figura abaixo se observa parte do centro de treinamento da CBF e o 

lago artificial no bairro Granja Comary.  

 

Figura 1 – Vista parcial da cidade de Teresópolis/RJ. 

 
Fonte: autoria própria. 
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 Em relação aos recursos hídricos, o município de Teresópolis está inserido na 

bacia hidrográfica do Rio Piabanha, afluente do Rio Paraíba do Sul. Os principais 

corpos hídricos do município são: Rio Santa Rita, Rio do Príncipe, Rio das Bengalas, 

Rio Preto, Rio Vieira, Rio dos Frades, Rio Fischer e Rio Paquequer, sendo este 

último o principal, que corta toda a cidade.  

O Rio Paquequer tem extensão de 37 km, nasce a 2.100 m de altitude, na 

Serra dos Órgãos, tem um trecho protegido dentro da Unidade de Conservação 

(imagem 2) e aflui para o Rio Preto. Ao longo do trajeto banha a área urbana e a 

área rural.  

 

Figura 2  – Rio Paquequer, ainda protegido, dentro dos limites do Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos. 

 
Fonte: Autoria própria. 

   

   No que tange o zoneamento urbano e a ocupação do solo, o município possui 

Plano Diretor Municipal definido pela Lei Municipal Complementar nº 079/2006 que 
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tem por objetivo apresentar os princípios, objetivos, diretrizes, linhas estratégicas e 

programas de ação de desenvolvimento do município. 

 Além da lei citada, existem outras mais específicas, contendo o memorial 

descritivo do perímetro urbano (lei municipal complementar nº 093/07), o código de 

obras e edificações municipal (lei municipal complementar nº 105/2007) e o 

ordenamento jurídico que define as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS (lei 

municipal nº 2779/2009). 

   Sobre o abastecimento de água, a empresa responsável pela prestação de 

serviço é a Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE e o abastecimento no 

município é oriundo dos mananciais. O tratamento é realizado de forma diferenciada 

em virtude da quantidade, conforme demostrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Mananciais, vazões, capacidade e tipos de tratamento – Teresópolis/RJ. 
 
Manancial Vazão 

permanente 

do 

manancial 

L/s 

Vazão 

aduzida 

ANA L/s 

Capacidade 

de 

tratamento 

L/s 

Tipo de 

tratamento 

Nome da 

ETA/UT 

Rio Preto 2483,95 430,00 600,00 ETA 

Convencional 

ETA Rio 

Preto 

Rio Beija 

Flor 

6,61 99,00 100,00 Cloração UT Beija 

Flor 

Rio 

Paquequer 

137,06 (reserva) 100,00 Cloração UT Beija 

Flor 

Córrego 

Britador 

5,77 1,00 100,00 Cloração UT 

Britador 

Rio Imbuí 38,71 30,00 30,00 Cloração UT Triunfo 

Córrego do 

Ingá 

19,76 5,00 5,00 Cloração UT Parque 

do Ingá 

Córrego 

Taboinhas 

28,58 10,00 10,00 Flitração UT 

Cascata 

dos 

Amores 
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continuação 

Córrego 

dos 

Penitentes 

22,83 50,00 50,00 Cloração UT 

Penitentes 

Nascente 

Fazenda 

Jacarandá 

Inferior 

54,94 60,00 60,00 Cloração UT 

Jacarandá 

(1/2) 

Nascente 

Fazenda 

Jacarandá 

Superior 

54,94 (reserva) 60,00 Cloração UT 

Jacarandá 

(2/2) 

Fonte: Plano Diretor de Saneamento – SMMA Teresópolis. 

 Quanto a qualidade de água, o município conta com duas estações de 

amostragem, sendo uma no rio Paquequer (afluente do Rio Preto) – estação PQ113 

e outra no Rio Preto – estação PR091, conforme demostrado abaixo. 

Figura 3 – Localização das Estações de Monitoramento PQ 113 e PR 091. 

 

Fonte: INEA, 2016. 
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 Segundo os dados do boletim de qualidade das águas, disponibilizado pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), mostram o Índice de Qualidade da Água 

(IQA) da primeira estação (PQ 113) ruim e o IQA da segunda estação (PR 091) 

médio.  

 O IQA é um índice importante para estimar a viabilidade de utilização de um 

corpo hídrico. 

   O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, 

pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela 

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Nas décadas seguintes 

outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice de 

qualidade da água utilizado no país. 

 
O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu 
uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros 
utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de 
contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos. 
A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta limitações, já 
que este índice não analisa vários parâmetros importantes para o 
abastecimento público, tais como substâncias tóxicas (ex: metais pesados, 
pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e substâncias 
que interferem nas propriedades organolépticas da água. (ANA, 2016) 
 

   Abaixo, observa-se o boletim de qualidade das águas da região hidrográfica 

Piabanha (figura 4) com o histórico do IQA 2016 emitido pelo Instituto Estadual do 

Ambiente – INEA - atualizado até o mês de julho onde constam as sub-bacias 

hidrográficas dos rios Paquequer e Preto. 

Figura 4 – Boletim de Qualidade das Águas dos Rios Paquequer e Preto. 

Fonte: INEA, 2016. 
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  No que tange ao esgotamento sanitário, o município não conta com Estação 

de Tratamento de Esgoto – ETE, sendo os efluentes tratados, nas construções 

novas, de forma individual, por força da Lei Municipal nº 2199/02, que dispõe da 

obrigatoriedade de instalação do sistema de fossa e filtro nas residências. 

 Um dos maiores desafios de Teresópolis é o desenvolvimento de um modelo 

de gestão dos recursos hídricos e a implementação de projetos que contribuam para 

a gestão integrada. Este tipo de gestão associada à revitalização da Bacia do Rio 

Paquequer, à melhoria do aproveitamento dos recursos hídricos, à recuperação de 

nascentes e de matas ciliares, bem como ao manejo controlado da extração de areia 

nos leitos dos rios, promoveria a conservação das águas do município. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 A ocupação urbana desordenada na área de estudo, sem oferta de 

saneamento básico, aliada à implantação e a operação do aterro sanitário do 

Município de Teresópolis, são causas de alterações ambientais que afetam a 

qualidade de vida da população, dentre as quais se destaca a poluição das águas 

subterrâneas e superficiais, poluição hídrica do Rio Fischer, a proliferação de 

vetores e exalação de maus odores. 

   O impacto produzido pelo chorume sobre o meio ambiente está diretamente 

relacionando com sua fase de decomposição, pois o mesmo contém alta carga 

poluidora e, por isso, deve ser tratado adequadamente. A presença do chorume em 

águas subterrâneas pode ter consequências extremamente sérias para o meio 

ambiente e para a saúde pública por apresentar compostos altamente tóxicos. 

 

Chorume é um líquido escuro gerado pela degradação dos resíduos em 
aterros sanitários. Ele é originário de três diferentes fontes: • Da umidade 
natural do lixo, aumentando no período chuvoso; • Da água de constituição 
da matéria orgânica, que escorre durante o processo de decomposição; • 
Das bactérias existentes no lixo, que expelem enzimas, enzimas essas que 
dissolvem a matéria orgânica com formação de líquido. 
O impacto produzido pelo chorume sobre o meio ambiente está diretamente 
relacionado com sua fase de decomposição. O chorume de aterro novo, 
quando recebe boa quantidade de águas pluviais é caracterizado por pH 
ácido, alta Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), alto valor de 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) e diversos compostos 
potencialmente tóxicos. Com o passar dos anos há uma redução 
significativa da biodegradabilidade devido a conversão, em gás metano e 
CO2, de parte dos componentes biodegradáveis. Deve-se ressaltar que a 
composição físico-química do chorume é extremamente variável 
dependendo de vários fatores que vão desde as condições ambientais 
locais, tempo de disposição, forma de operação do aterro e até 
características do próprio despejo. O chorume pode conter altas 
concentrações de sólidos suspensos, metais pesados, compostos orgânicos 
originados da degradação de substâncias que facilmente são metabolizadas 
como carboidratos, proteínas e gorduras. Por apresentar substâncias 
altamente solúveis, o chorume pode contaminar as águas do subsolo nas 
proximidades do aterro. A presença do chorume em águas subterrâneas 
pode ter conseqüências extremamente sérias para o meio ambiente e para 
a saúde pública por apresentar compostos altamente tóxicos. Devido a 
movimentação dos lençóis o chorume pode dispersar-se e atingir poços 
artesianos. (...) O chorume é bem mais agressivo que esgoto e precisa de 
um tratamento adequado. O tratamento de chorume é uma medida de 
proteção ambiental, de manutenção da estabilidade do aterro e uma forma 
de garantir uma melhor qualidade de vida para a população local. (Serafim, 
Gussakov e Pelegrini, 2003, p02). 
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   Neste ínterim, observa-se o volume de resíduos que o aterro sanitário recebe, 

algo em torno de 5.035,965 toneladas/mês, ou seja, elevada carga de resíduos, 

porém, sem tratamento. Assim, os líquidos efluentes percolados contaminam as 

águas subterrâneas e também o corpo hídrico, tendo em vista que são dispersos 

diretamente no Rio Fischer e, consequentemente, na Bacia do Rio Paquequer, que é 

o principal curso d’água do município, aumentando de forma bastante significativa a 

probabilidade de ocorrência de doenças de veiculação hídrica no município, pois 

grande parte da população se abastece através da captação de água das nascentes 

e de poços freáticos. 

 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos promove a contaminação do 
solo, do ar e das águas superficiais e subterrâneas, além da proliferação de 
vetores de doenças, influenciando negativamente a qualidade ambiental e a 
saúde da população; portanto, esta prática deve ser evitada. 
A contaminação do solo ocorre por intermédio da infiltração dos líquidos 
percolados (chorume), gerados pela passagem da água através dos 
resíduos sólidos em processo de decomposição. O chorume possui elevada 
carga de poluentes orgânicos e inorgânicos e, ao entrar em contato com o 
solo, pode modificar, de forma intensa, suas características físicas, químicas 
e biológicas, bem como as das águas subterrâneas, caso consiga alcançá-
las. (Leite, Bernardes e De Oliveira, 2004) 

 

   Outrossim, o grande volume de poluentes que aflui para o Rio Fischer vem 

impedindo que a população local usufrua dos benefícios que um rio em condições 

normais ofereceria, bem como contaminando toda a bacia hidrográfica da região 

para qual o percolado aflui.  

   É importante destacar que a falta de tratamento do líquido efluente oriundo do 

aterro sanitário tem uma significativa contribuição para a poluição dos rios 

Paquequer, Preto, Piabanha e Paraíba do Sul, sendo este último um dos principais e 

mais importante corpo hídrico da região sudeste do Brasil, vez que o Rio Fischer 

aflui para os citados. Sendo assim, há, consequentemente, um aumento de forma 

bastante significativa da probabilidade de ocorrência de doenças de veiculação 

hídrica.   

  Para que se tenha um controle da situação, torna-se necessário o 

gerenciamento ambiental do percolado, monitorando-se, dentre outros fatores, a 

qualidade e a quantidade de chorume produzida. 

 A variação da qualidade das águas superficiais decorrente de alterações 

ambientais derivadas das intervenções praticadas na operação e implantação do 

aterro sanitário de Teresópolis é o objetivo principal para justificar o pleito de 
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financiamento para a implantação das metas do projeto de intervenção de proteção 

ao corpo hídrico nas proximidades ao aterro sanitário do munícipio, por meio da 

drenagem, canalização e impermeabilização do solo, evitando que o chorume e os 

percolados continuem poluindo e degradando o referido rio e a bacia hidrográfica. 

 O objetivo deste projeto é minimizar ao máximo o nível de contribuição de 

poluentes e contaminação presentes nas coleções hídricas da área do Rio Fischer e 

seu entorno, provenientes do escoamento superficial e percolação do chorume 

oriundo do aterro sanitário de Teresópolis.  

   Com a implantação deste projeto, a administração pública local estará 

ingressando no seleto grupo de municípios brasileiros a praticar uma correta gestão 

do tratamento final dos resíduos sólidos.  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 - Objetivo geral: 

 O projeto tem como objetivo mitigar os problemas de degradação da qual vem 

sofrendo o Rio Fischer, tendo como causa principal desta degradação, sua 

proximidade ao aterro sanitário do município. 

   

3.2 - Objetivo específico: 

-    Mapear e monitorar a área objeto de atuação; 

-   Implantar sistema de drenagem de águas superficiais; 

- Implantar sistema de drenagem, coleta e tratamento dos efluentes líquidos 

percolados; 

-  Implantar sistema de proteção ao corpo hídrico; 

-  Analisar, periodicamente, as águas do Rio Fischer para que, de tal modo, seja 

monitorada todas as intervenções inerentes aos sistemas de tratamento de 

efluentes líquidos percolados. 
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4. ÁREA AFETADA 

 

 A operação do Lixão de Teresópolis iniciou-se em janeiro de 1985 numa área 

de 115 mil metros quadrados com a disposição de resíduos sólidos além de lodos 

provenientes de limpeza de fossas domiciliares. Somente em 2009 este foi 

transformado em aterro sanitário e operado por empresa terceirizada, entretanto, 

hoje, a operação do aterro é realizada pelo poder público. Atualmente, apesar da 

cobertura do resíduo com solo, no local se constata odor forte indesejável, 

quantidade de equipamentos insuficiente para operação ideal além de outros fatores 

que podem prejudicar a saúde ambiental como, por exemplo, a presença de muitos 

urubus, má cobertura do resíduo disposto e, principalmente, a falta de isolamento e 

tratamento dos percolados. 

 Também é possível perceber a presença de pontos de combustão resultante 

do contato dos gases com a atmosfera, ocasionados pela ausência de sistemas de 

coletas e de tratamento dos gases e pela deficiência na cobertura diária dos 

resíduos sólidos dispostos. 

 Quando o aterro foi inaugurado, a vida útil estimada era de 12 anos, porém, 

após o evento climático, notoriamente conhecido, ocorrido em 2011, o aterro teve 

seu tempo de operação drasticamente reduzido. Informações davam conta de que o 

aterro teria suas atividades encerradas em 2015, entretanto, até o presente 

momento o mesmo continua sendo operado, porém, de forma irregular.  

 Inicialmente, o aterro sanitário era operado por empresa terceirizada, no 

entanto, o contrato foi encerrado e a gestão do aterro passou a ser realizada pelos 

funcionários públicos.  

 O aterro sanitário de Teresópolis recebe todos os tipos de resíduos com 

exceção dos resíduos da logística reversa obrigatória, óleos comestíveis, resíduos 

dos serviços de saúde e agrossilvopastoris.  

 De acordo com as informações cedidas pelo município, há Licença de 

Instalação de Código LI nº IN0022500 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) com prazo de validade até 22 de fevereiro de 2014.  
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 O aterro, a partir de 2014, começou a receber, conforme tabela abaixo, a 

carga de resíduos de diversos tipos oriundos dos municípios de Sumidouro, Carmo e 

São José do Vale do Rio Preto (municípios vizinhos) que perfaz, em média, mais de 

cinco mil toneladas por mês.  

 

Tabela 2 - Total de resíduos recebidos pelo aterro por município em toneladas/mês. 

Total de resíduos recebidos pelo aterro por município em toneladas/mês 

Tipo de resíduos Particular Prefeitura de 

Teresópolis 

Prefeitura de 

Sumidouro 

Prefeitura 

do Carmo 

Prefeitura de S. J. 

do Vale do Rio 

Preto 

Total 

Domiciliar 137,940 2.498,785 57,83 116,91 69,41 2.880,875 

Terra 623,890 101,33 - - - 725,22 

Poda 182,530 39,37 - - - 221,9 

Semissólidos 255,330 - - - - 255,33 

Entulho 459,870 5,89 - - - 465,76 

Diversos 431,410 55,47 - - - 486,88 

Total 2.090,97 2.700,845 57,83 116,91 69,41 5.035,965 

Fonte: Alto Uruguai Engenharia & Planejamento de Cidades, 2015. 

 

 Quanto ao tratamento do chorume e percolados, atualmente, a situação é 

irregular e os mesmos escoam para a superfície contaminando o solo e o lençol 

freático e, através da calha natural de drenagem, aflui ao Rio Fischer. 

 Em relação aos aspectos hidrológicos, a área de estudo está inserida na 

Bacia do Rio Paquequer sendo que no limite a área onde está instalado o aterro 

sanitário há o leito do Rio Fischer afluente do Paquequer.  

 O Rio Fischer é considerado um segmento de canal de terceira ordem que 

apresenta um escoamento superficial sob a forma de cascata (Cascata do Fischer), 

tendo como característica predominante o aumento considerado de vazão em 

épocas de chuvas intensas. 

 A disposição inadequada de resíduos na época ainda enquanto Lixão, com 

operação sem compactação, ocasionou a existência de taludes instáveis propiciando 

situações de deslizamento, assoreando o leito do Rio Fischer à jusante. O 
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deslizamento do talude também alterou o curso do rio em seu trecho a montante e 

aumentou a turbidez de suas águas. 

 O Rio Fischer recebe também a contribuição “in natura” de esgotos sanitários. 

A qualidade da água se agrava devido à deficiência do sistema de limpeza urbana, 

local que induz a população presente à disposição de resíduos sólidos nas encostas 

que, por ocasião de chuvas mais intensas, são carreados para o curso d’água.  

 No que se refere ao aspecto da flora, a área de estudo está inserida dentro do 

Bioma Mata Atlântica. Próximo ao Rio Fischer encontra-se agrupamentos 

remanescentes da vegetação dessa formação, apresentado sempre algum grau de 

intervenção antrópica.  

 A infra-estrutura urbana na área de estudo é deficitária e não é dotada de 

tratamento de esgotamento sanitário, sendo os esgotos sanitários domésticos 

tratados em sistema localizados de fossa e filtro, entretanto grande parte das 

residências não possui tais equipamentos. 

 Com isso, os aspectos supramencionados têm uma significativa contribuição 

para a poluição do Rio Paquequer – o principal curso d’água de Teresópolis – 

aumentando de forma bastante significativa a probabilidade de ocorrência de 

doenças de veiculação hídrica no município, pois grande parte da população se 

abastece através de captação de água das nascentes e de poços freáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

5. OBRA PROPOSTA 

 

5.1 - Sistema de Drenagem, Coleta e Tratamento de Efluentes Líquidos Percolados 

(Chorume): 

 Com base em premissas e estudos tem-se que a geração de chorume é 

função das condições climáticas da região e do sistema de drenagem de águas 

pluviais do local, variando com a temperatura, com a precipitação pluviométrica, com 

a idade do lixo e com a cobertura vegetal da área de disposição. 

 O sistema de drenagem engloba a drenagem de cabeceiras que se destina a 

promover o rápido e total escoamento das águas precipitação na região, impedindo-

as de atingir a área de intervenção, além da drenagem interceptante que tem como 

finalidade impedir o escoamento de águas superficiais internas à área de 

remediação. Ambas irão conduzir as águas ao local de deságue. 

 Este sistema engloba fundamentalmente os seguintes dispositivos: 

 - Valeta interceptante superficial (drenagem de cabeceira): serão construídas 

valetas superficiais para interceptar as águas pluviais e conduzi-las ao local de 

deságue; 

 - Canaletas em concreto, tipo meia calha: serão instaladas nas margens de 

acesso ao aterro com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las até as 

caixas de passagem; 

 - Caixas de passagem: serão utilizadas para a captação das águas das 

valetas interceptantes;  

 - Impermeabilização do solo: colocação de manta de PEAD para 

impermeabilização de fundo com objetivo de conduzir o efluente líquido percolado, 

também conhecido como lixiviado ou Chorume. 

 -   Argila: colocação de argila sobre a manta de PEAD; 

 - Dreno: construção de dreno de chorume no local que recebeu a 

impermeabilização; 

 - Gradeamento: retenção de volumes sólidos (volumes maiores); 

 - Caixa de Areia: separação de sólidos mais finos que não foram retidos no 

gradeamento; 
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 - Lagoas de Aeração: locais de decomposição biológica, decomposição e 

decantação; 

 - GeoTube: sistema moderno de geotecido para contenção e desidratação de 

lodo. 

 - Polímero: ao chorume é anexado um produto químico chamado polímero 

necessário para aglutinar os metais encontrados nessa mistura, fazendo com que o 

líquido recupere 97% de sua pureza, transformando o chorume e o esgoto em água 

limpa novamente para que, com o tratamento adequado, seja despejada no Corpo 

Hídrico; 

 - Descida d’água em degraus (escadas): Dispositivo construído em concreto 

destinado a promover a descida da água de pontos mais elevados para pontos mais 

baixos, dissipando a energia do escoamento. 

 No presente caso, o sistema de drenagem e coleta de efluentes líquidos 

percolados contempla a implantação de canaletas, em meia calha de concreto, a 

serem instaladas na base dos taludes e margens da área a ser remediada para 

drenagem das águas pluviais e conduzi-las para as caixas de passagem. O solo 

será impermeabilizado com manta PEAD para evitar a contaminação do subsolo, 

posteriormente, será coberto com argila para proporcionar e assentar a instalação 

do dreno que conduzirá o chorume ao longo da superfície. 

 Deverão também ser instaladas duas linhas sobre a base impermeabilizada 

da massa de resíduos sólidos de drenos horizontais com a configuração “espinha de 

peixe” para realizar a captação das águas de chuva que se precipitam e percolam 

sobre a superfície. Com isso, será constituído um conjunto de tubos drenos 

longitudinais e transversais que serão assentados dentro de valetas inclinadas e 

escavadas. Os tubos serão envoltos em brita e manta PEAD de modo a aumentar a 

proteção do sistema de drenagem. O sistema de drenagem da área possuirá 

inclinação de escoamento de modo a conduzir todo o efluente ao poço de 

acumulação e posteriormente para o sistema de tratamento. 

 O poço de acumulação funcionará como tanque pulmão onde serão 

concentrados e unificados todos os líquidos, regularizando a vazão afluente ao 

sistema de tratamento. O poço será executado em anéis de concreto armado com 

as seguintes dimensões: 4,00 m de diâmetro e 6,00 m de altura.  

 Após, o chorume será encaminhado para a Estação de Tratamento onde 

haverá uma série de etapas de tratamento. Na primeira etapa o líquido deverá 
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passar pelo gradeamento, que é um conjunto de grades que retém os sólidos de 

volumes maiores. Posteriormente, o mesmo líquido é direcionado para a caixa de 

areia onde será feita a separação dos sólidos mais finos que não conseguiram ser 

retidos na etapa anterior. Após, o material é levado às lagoas aeradas onde ocorrerá 

a decomposição biológica. Na lagoa será mantido o nível adequado de oxigênio que 

permitirá a existência dos micro-organismos aeróbicos que irão digerir a matéria 

orgânica fazendo a devida decomposição. No final do processo, o líquido será 

encaminhado para um sistema moderno chamado GeoTube que é o sistema de 

geotecido utilizado para contenção e desidratação do lodo. Ao chorume será 

anexado um produto químico chamado polímero necessário para aglutinar os metais 

encontrados nessa mistura, fazendo com que o líquido recupere 97% de sua pureza, 

transformando o chorume e o esgoto em água limpa novamente para que, com o 

tratamento adequado, seja despejado no Rio Fischer. 

 Em relação aos efeitos da composição físico-química do material aterrado o 

qual geram gases resultantes da decomposição da matéria orgânica por micro-

organismos será implantado um sistema de drenagem para que não ocorram 

pressões internas na massa aterrada e não comprometa e nem que haja 

rompimento do sistema de drenagem dos líquidos efluentes.  

A decomposição do lixo confinado nos aterros sanitários produz gases, 
entre eles o gás 2 4 carbônico (CO ) e o metano (CH ), que é inflamável. Os 
gases, sob condições peculiares, podem se infiltrar no subsolo, atingir as 
redes de esgoto, fossas e poços absorventes, e causar problemas, uma vez 
que o metano poderá formar, com o ar, uma mistura explosiva 
(concentrações de CH4 entre 5 a 15%). O controle da geração e migração 
desses gases é realizado através de um adequado sistema de drenagem 
constituído por drenos verticais colocados em diferentes pontos do aterro. 
Os drenos são formados pela superposição de tubos perfurados de 
concreto revestidos de brita, que atravessam no sentido vertical todo o 
aterro, desde o solo até a camada superior, como se fossem chaminés. 
Recomenda-se a instalação de drenos a cada 50 a 100 metros; nas 
extremidades devem ser instalados queimadores de gases, com a finalidade 
de evitar maus odores e redução da camada de ozônio. (OBLADEN e 
BARROS, 2009, p47) 

 O sistema de drenagem dos gases será construído de drenos verticais de 

PVC com 8” de diâmetros e deverá ser disposta uma camada de brita nº 4 para sua 

proteção. A queima de gases deverá ser realizada manualmente, por um funcionário 

específico, que irá monitorar a queima certificando-se que a chama está 

constantemente acesa.  
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  Para alcançar esse objetivo serão executadas técnicas de engenharia, com o 

apoio, lógico, de profissionais qualificados, visando a gestão e controle do aterro 

sanitário, que devido ao avanço do descarte de resíduos sólidos vem se 

aproximando do leito do rio. Com isso, aumentando o grau de contaminação de suas 

águas, quer por escoamento do chorume gerado, quer pelo escoamento superficial 

de águas pluviais, que pelo contato com a massa de lixo, arrasta os mais diversos 

contaminantes que são carreados em direção ao corpo hídrico. 

 Sendo assim, resumidamente, as ações visando a recuperação e proteção do 

Rio Fischer serão complementadas por meio de canalização a partir do pé dos 

taludes, onde todos os percolados serão canalizados para um poço de acumulação 

e, posteriormente, passarão pelos processos de tratamento que compõe uma ETE – 

Estação de Tratamento de Esgoto, no caso, Estação de Tratamento do Chorume, 

aliado a recursos modernos de tratamento tais como o uso de Polímero (composto 

químico utilizado no auxílio ao tratamento e necessário para aglutinar  metais 

encontrados nessa mistura, fazendo com que o líquido recupere 97% de sua 

pureza).  

 Com a conclusão das intervenções o Rio Fischer ficará imediatamente livre da 

contaminação do chorume, podendo desta maneira, recuperar suas condições 

ambientais originais. 

 

5.2 - Sistema de controle ambiental 

 

 O plano de monitoramento ambiental contemplará as seguintes etapas de 

controle: águas subterrâneas, águas superficiais e monitoramento do corpo hídrico. 

 Para garantir uma operação sanitária correta, será efetuada mensalmente a 

coleta das amostras e análise, em laboratório devidamente habilitado, dos seguintes 

parâmetros: DBO, DQO, odor, pH, condutividade, turbidez e Coliformes Totais. Com 

frequência semestral serão analisados os seguintes parâmetros complementares: 

Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cianetos, Cloretos, Cloro residual, Cobre 

hexavalente, Ferro, Fluoreto, Manganês, Selênio, Sulfato, Zinco e Fenol. 
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 Serão realizadas análises periódicas das águas do Rio Fischer a qual irá 

monitorar todas as intervenções inerentes ao sistema de tratamento de efluentes 

líquidos percolados.  

 Os pontos de coleta das amostras serão localizados: (1) Estação de 

Tratamento do Chorume; (2) Rio Fischer, à montante do Aterro; (3) Rio Fischer, à 

jusante do Aterro. 

 Serão instalados pluviômetros, onde deverá ser realizada a leitura diária de 

índice pluviométrico, sempre à mesma hora. Este índice servirá como referência na 

análise de vazão de chorume, sendo um parâmetro indicativo da eficiência das 

drenagens superficiais. 

 A leitura da vazão de chorume deverá ser realizada diariamente e sempre no 

mesmo horário. A observação destes valores permite uma análise da eficiência da 

drenagem subterrânea de percolados.  

No caso de se verificar valores de vazão de chorume que não estejam dentro de 

intervalos esperados, as causas destas anormalidades poderão ser detectadas e as 

ações corretivas executadas, evitando-se, desta forma, o risco de acúmulo de 

líquidos e situações de instabilidade do solo. 

 

5.3 – Prazo 

   A obra proposta tem o prazo estimado para execução de 12 (doze) meses 

contados a partir do momento de levantamento topográfico da área.  
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6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

 O estudo e levantamento de toda e qualquer legislação, norma ou resolução 

aplicáveis ao que tange, a caso, em concreto se faz necessário para o 

desenvolvimento de todo planejamento que resulta em políticas municipais 

interligadas com políticas estaduais e federais.  

 As diretrizes e princípios em prol do meio ambiente e do saneamento básico 

tiveram origem na instituição da Política Nacional de Meio Ambiente na década de 

80 por meio da Lei Federal nº 6.938/1981. Este foi considerado um marco legal que 

trouxe algumas regras para todas as politicas públicas de meio ambiente a serem 

desenvolvidas.  

 Referente a resíduos sólidos, saneamento básico e educação ambiental, as 

principais legislações são: 

- Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

- Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010 que regulamenta a Lei Federal 

supramencionada e cria o Comitê Interministerial do Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa; 

- Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico; 

- Lei Federal nº 12.862 de 17 de setembro de 2003 que altera a Lei Federal nº 

11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico com o 

objetivo de incentivar a economia no consumo de água; 

Lei Federal nº 9.433 de 1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

Resolução CONAMA nº 001/1986 que estabelece critérios básicos para o Relatório 

de Impacto Ambiental – RIMA, para o licenciamento de atividades com significativo 

impacto ambiental; 

Resolução CONAMA nº 005/1988 que dispõe sobre o licenciamento de obras de 

saneamento básico; 
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Resolução CONAMA nº 357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Alterada 

pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009 e 430/2011; 

Resolução CONAMA nº 380/2006 que ratifica a Resolução CONAMA nº 375/206 que 

define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em 

estação de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados e dá outras 

providências; 

Lei Municipal nº 2925 de 01 de junho de 2010 que institui o Código Municipal de 

Meio Ambiente de Teresópolis e dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente; 

Lei Estadual 4191 de 30 de setembro de 2003 que dispõe sobre a política estadual 

de resíduos sólidos e dá outras providências; 

Lei Estadual nº 6805 de 18 de junho de 2014 que inclui artigos na Lei 4.191 de 30 de 

setembro de 2003 que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

instituindo a obrigação da implementação de sistemas de logística reversa para 

resíduos eletroeletrônicos, agrotóxicos, pneus e óleos lubrificantes no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

Focar no cronograma físico financeiro (fonte de financiamento ;
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7. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

Tabela 3 - Planilha orçamentária 

Tratamento dos efluentes líquidos (chorume e percolados) do aterro sanitário de Teresópolis 

Item Código SINAPI Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor total 

1 Materiais para fase de instalação e operação 

1.1 Impermeabilização dos taludes 

1.1.1 00004014 manta impermeabilizante a base de 
asfalto modificado c/ polímeros de app 
tipo torodim app 3mm viapol ou equiv. 

m² 138,08 28,76 3.971,18 

1.2 Sistema de drenagem de efluentes líquidos percolados 

1.2.1 00025862  manta termoplástica, PEAD, 
geomembrana lisa, e = 0,80 mm ( NBR 
15352 

m² 370,50 16,66 6.172,53 

1.2.2 00004722 pedra britada nº. 3 (38 a 50 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete 

m³ 44,46 18,55 824,73 

1.2.3  tubo dreno, corrugado, espiralado, 
flexível, perfurado, em polietileno de alta 
densidade (PEAD), dn *160* mm, (6") 
para drenagem - em barra (norma DNIT 
093/2006 – e.m.) 

m 40 10,49 419,60 

1.3 Sistema de drenagem de águas superficiais 

1.3.1 00010542 calha/canaleta de concreto simples, tipo 
meia cana, d= 40 cm, para agua pluvial 

m 60 29,80 1.788,00 

1.3.2 00003278 caixa inspeção, concreto pre moldado, 
circular, com tampa, d = 40 cm 

Unid 2 74,29 148,58 
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1.4 Sistema de drenagem de gás 

1.4.1 00039732 tubo de cobre classe "i", dn = 4" (104 
mm), para instalações industriais de alta 
pressão e vapor 

m 4 420,40 1.681,60 

1.4.2 00004722 pedra britada nº. 3 (38 a 50 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete 

m³ 0,25 18,55 4,64 

1.4.3 00007781 tubo de concreto simples, classe- ps1, 
pb, dn 400 mm, para aguas pluviais (nbr 
8890) 

m 4 46,86 187,44 

1.4.4 09.020.070-0 tela de arame galv quadrangular / 
losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 
5 x 5 cm, h = 2 m 

m² 20,11 14,10 283,55 

1.5 Material para operação 

1.5.1  polímero modelo EM-540, 12 ppm/mês Kg 24.000 21,00 504.000,00 

1.5.2  barrilha – 1.500 ppm/mês Kg 18.000 7,00 126.000,00 

2 Construção das lagoas de tratamento 

2.1 74206/001 caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com 
fundo e tampa de concreto e paredes 
em alvenaria 

Unid. 4 1.416,47  5.665,88 

2.2 00000755 bomba submersa para poços tubulares 
profundos diâmetro de 6 polegadas, 
elétrica, trifásica, potencia 27,12 hp, 7 
estágios, bocal de descarga diâmetro 
de 4 polegadas, hm/q = 13,9 m / 90 
m3/h a 44,0 m / 25,0 m3/h 

Unid. 2 15.415,19 30.830,38 

2.3  impermeabilização de superfície com 
geomembrana (manta termoplástica              
lisa) tipo PEAD, e=2mm. 

m² 5,76 51,98 299,41 

2.4 00038968 gradil *1320 x 2170* mm (a x l) em 
barra de aço chata *25 mm x 2* mm, 
entrelaçada com barra aço redonda *5* 
mm, malha *65 x 132* mm, galvanizado 

m² 2 299,52 599,04 
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e pintura eletrostática, cor preto 
SUBTOTAL 682.876,56 

2 BDI 15% 102.431,48 

TOTAL GERAL 785.308,04 

continuação 
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8. VIABILIDADE DA AÇÃO E PÚBLICO ALVO 

 

   O lixiviado descartado de forma inadequada no solo ocasiona graves 

danos ao meio ambiente e à saúde pública. Com baixa biodegrabilidade, alta 

carga de materiais na composição e compostos orgânicos tóxicos, este líquido 

residual, se não devidamente tratado, é capaz de atingir e contaminar o lençol 

freático, prejudicando desta forma os cursos de água da região.  

  Com isso, perceber-se que os danos ambientais provocados pelo 

manejo inconsequente desse efluente alcançam sérias proporções, culminando 

em um ciclo completo de poluição e contaminação da água que vai desde sua 

origem até os corpos abastecidos, tornando-se nocivo aos animais e ao ser 

humano.   

  Desta forma, o presente projeto contempla a recuperação e preservação 

do conjunto hídrico da região com o sistema de drenagem, coleta e tratamento 

de efluentes líquidos percolados oriundos do aterro sanitário de Teresópolis e 

controle ambiental da área.  

 A ação tem como principal viabilidade reduzir o potencial poluidor do 

corpo hídrico e lençol freático, bem como impedir prejuízos, danos ambientais e 

perdas sociais e econômicas. O incremento da parcela dos líquidos percolados 

tratados e recuperados será a questão crucial e definitiva para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade atual e futura. 

   Deste modo, o Projeto de Proteção do Rio Fischer beneficiará a 

população do entorno bem como a população em geral que utiliza, de alguma 

maneira, suas águas bem como a parcela dos habitantes que se abastecem 

através da captação de água das nascentes e de poços freáticos, além do 

ganho ambiental vez que o corpo hídrico citado aflui para o Rio Paquequer, 

principal calha drenante do município. 
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9. CONCLUSÃO 

 

   Em uma primeira análise verifica-se que existe a necessidade de 

construção e implantação de uma estação de tratamento dos líquidos efluentes 

percolados oriundos do aterro sanitário tendo como referência a vazão de todo 

lixiviado que atualmente contamina o lençol freático e o curso hídrico da região, 

bem como os leitos hídricos a jusante. Também vem de encontro a sanar a 

possível veiculação de doenças e vetores, bem como consequências 

extremamente sérias para o meio ambiente e para a saúde pública tendo em 

vista que o chorume apresenta compostos altamente tóxicos. 

   Quanto ao indicativo de custos apresentado, percebe-se que o custo 

não é elevado tendo em vista o ganho ambiental que se obtido a curto e longo 

prazo e tal ação se torna extremamente necessária para os padrões de vida e 

ambiente saudáveis para todos. 

  Com a conclusão das intervenções, o Rio Fischer ficará totalmente livre 

da contaminação do chorume podendo, desta maneira, recuperar suas 

condições ambientais originais e, outrossim, contribuir para a implementação 

efetiva da Política Ambiental.  

   Ademais, as intervenções propostas neste tende a evitar a proliferação 

de doenças de veiculação hídrica, que são causadas por micro-organismos 

patogênicos presente na água que poderá ser utilizada para diversos fins. 

   Por derradeiro, tal ação é uma técnica de suma importância para 

recuperação de toda a área degradada bem como preservação da infiltração e, 

consequentemente, a recarga do lençol freático e lençol subterrâneo.   
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