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RESUMO 

 

 

O trabalho desenvolvido na bacia hidrográfica do córrego São Mateus, no município de Juiz 

de Fora (MG), objetivou analisar as águas de córregos que se localizam à jusante dos Aterros 

Controlado e Sanitário Salvaterra. Foram realizadas visitas de campo nos meses de julho, 

agosto e setembro de 2011 (estação da seca) com equipamento Multisonda HANNA HI 9828 

do Laboratório Dinâmico de Análise Ambiental (LADINAA) do Curso de Especialização em 

Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foram escolhidos quatro pontos 

de análise: o Ponto1 situa-se cerca de 1 km dos aterros, em um tributário do córrego 

Salvaterra; Ponto2 no córrego Salvaterra, à montante da sua foz; Ponto3 no córrego São 

Mateus, à montante da confluência com o córrego Salvaterra; e Ponto4, no córrego São 

Mateus, à jusante da confluência dos dois córregos. O estudo debate os resultados das análises 

à luz da legislação em vigor (Resolução CONAMA 357/2005 e DN Conjunta COPAM/CERH 

01/2008) e revisão bibliográfica sobre qualidade da água. Foram analisados os dados de 

condutividade e sólidos totais dissolvidos. Os resultados obtidos no dia 19/09, após descarga 

de chorume, alteram os valores de condutividade no Ponto1 de 57 vezes em relação ao Ponto3 

(córrego sem interferência) e os valores de sólidos totais dissolvidos de 59 vezes. Ao 

comparar o Ponto4 com o Ponto3, os valores dos parâmetros citados se elevaram quase 18 

vezes após a descarga de chorume. Nas análises realizadas somente no Ponto4, os valores de 

condutividade e sólidos totais dissolvidos se elevaram quase 12 vezes do dia da descarga de 

chorume em relação ao mesmo ponto nas outras três visitas. Dessa forma, concluímos que o 

córrego São Mateus também está sendo impactado pelos Aterros Controlado/Sanitário 

Salvaterra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: aterro sanitário, chorume, impacto ambiental, recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work has been developed in the watershed of São Mateus stream, in the municipality of 

Juiz de Fora, in the Minas Gerais State, aimed to analyze the waters of streams that are 

located downstream of the landfill Salvaterra. Field visits were carried out in July, August and 

September2011 (dry season) with equipment Multiprobe HANNA HI 9828 Laboratory of 

Environmental Dynamic Analysis (LADINAA), Specialization in Environmental Analysis at 

the Federal University of Juiz de Fora. Four points were chosen for analysis: Point1 is 

located about 1 km from the landfill, on a tributary of Salvaterra stream, Point2 in the 

Salvaterra stream, upstream from its stream mouth; Point3 in the São Mateus stream, 

upstream from the confluence with the Salvaterra stream, and Point4, in the São Mateus 

stream, downstream of the confluence of two streams. The study discusses the results of the 

analysis in light of the legislation (CONAMA 357/2005 and DN 

COPAM / CERH 01/2008) and literature review on water quality. We analyzed the data of 

conductivity and total dissolved solids. The results obtained on 19 September 2011, 

after discharge of leachate, change conductivity values in Point1 of 57 times when 

comparing with the Point3 (stream without interference) and the values of total dissolved 

solids of 59 times. When comparing Point4 with Point3, the values of the parameters 

mentioned increased almost 18 times after the discharge of leachate. In the analysis performed 

only in Point4, the values of conductivity and total dissolved solids increased almost 

12 times in the day of discharge of leachate, when comparing from the same point in the 

other three visits. Thus, we conclude that the São Mateus stream is also 

being impacted by landfill Salvaterra. 

  

KEYWORDS: landfill, leachate, environmental impact, water resources. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos tem se verificado uma diminuição quantitativa e qualitativa das 

águas superficiais, fato que pode ser atribuído as atividades desenvolvidas nas bacias 

hidrográficas, estando diretamente ligado ao desequilíbrio observado nesses ambientes. 

Nesse sentido, o trabalho se desenvolveu na bacia hidrográfica do córrego São Mateus, 

no município de Juiz de Fora – MG e objetivou analisar a alteração nas águas dos córregos 

Salvaterra e São Mateus em função da descarga de chorume dos Aterros Controlado/Sanitário 

Salvaterra. Os valores dos parâmetros de condutividade e sólidos totais dissolvidos foram 

analisados à luz da Resolução CONAMA 357/2005, DN Conjunta COPAM/CERH 01/2008 e 

orientações sobre qualidade da água da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB). 

Em um primeiro momento, representado pelo segundo capítulo, foi feita uma revisão 

bibliográfica sobre os parâmetros de qualidade das águas que foram analisados no trabalho; 

classificação dos corpos d’água; e sobre o chorume, que é o líquido gerado pela massa de lixo 

aterrada.  

No terceiro capítulo, foi realizado um histórico do aterro controlado/sanitário 

Salvaterra, onde foram expostos os aspectos e impactos ambientais que ocorreram em função 

de sua localização inadequada.  

No quarto capítulo foi feita uma caracterização da bacia hidrográfica do córrego São 

Mateus. 

No quinto capítulo, foi apresentada a metodologia usada no presente trabalho. 

Finalmente, no sexto capítulo, apresentamos os resultados e as discussões decorrentes 

dos dados expostos, que como explicado no capítulo de metodologia, foram obtidos através 

de análises de água, que foram realizadas em quatro pontos distintos, em visitas de campo nos 

meses de julho, agosto e setembro de 2011 (estação da seca) com equipamento Multisonda 

HANNA HI 9828 do Laboratório Dinâmico de Análise Ambiental (LADINAA) do Curso de 

Especialização em Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1   Parâmetros de qualidade das águas  

 

 

A água contém, geralmente, diversos componentes, os quais provêm do próprio 

ambiente natural ou foram introduzidos a partir de atividades humanas. Para caracterizar a 

água, são determinados diversos parâmetros, os quais representam as suas características 

físicas, químicas e biológicas. No presente trabalho, foram analisados os seguintes 

parâmetros: 

 

 

2.1.1   Parâmetros físicos: 

 

 

a) Temperatura 

 

Medida da intensidade de calor; influi em algumas propriedades da água (densidade, 

viscosidade, oxigênio dissolvido), com reflexos sobre a vida aquática. A temperatura tem 

influência nos processos biológicos, reações químicas e bioquímicas que ocorrem na água e 

em outros processos, como a solubilidade dos gases dissolvidos e sais minerais. Com o 

aumento da temperatura, a solubilidade dos gases diminui e a dos sais minerais aumenta, 

influencia ainda, o crescimento microbiológico, pois cada microrganismo possui uma faixa 

ideal de temperatura (MACÊDO, 2011a). 

A temperatura pode variar em função de fontes naturais (energia solar) e fontes 

antropogênicas (despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas). 

 

b) Sólidos totais dissolvidos 

 

Todas as impurezas da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem para a 

carga de sólidos presentes nos recursos hídricos. Sólidos podem ser classificados de acordo 

com seu tamanho e características químicas e o aumento da presença de sólidos indica que o 

recurso hídrico tem recebido contribuições de substâncias que podem alterar a sua qualidade 

(MACÊDO, 2011a). 
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A classificação mundial das águas, feita com base nas suas características naturais, 

designa como água doce aquela que apresenta teor de sólidos totais dissolvidos (STD) inferior 

a 1000 mg.L
-1

. As águas com STD entre 1000 e 10000 mg.L
-1

 são classificadas como salobras 

e águas com mais de 10000 mg.L
-1

 são consideradas salgadas (REBOUÇAS apud MACÊDO, 

2011a). 

Importante ressaltar que alguns autores consideram sólidos totais dissolvidos como 

parâmetro químico, em função do processo de hidrólise das substâncias no meio aquoso. 

Destacando que essa diferença de classificação não altera os resultados obtidos pela sonda. 

 

c) Condutividade Elétrica  

 

A condutividade elétrica da água é determinada pela presença de substâncias 

dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions. É a capacidade da água de transmitir a 

corrente elétrica. A unidade utilizada é micromhos/cm que corresponde ao microsiemens / cm 

(SI) a uma determinada temperatura em graus Celsius (APHA apud MACÊDO, 2011a). 

 

 1 mS / m = 10 mhos / cm 

 1 S / cm =  1 mhos / cm 

 

A condutividade das águas superficiais e subterrâneas também é bastante variada, 

podendo ser baixa em valores de 50 micromhos/cm e variando até 50.000 micromhos/cm, que 

é a condutividade da água do mar. 

 

  

2.1.2   Parâmetros químicos: 

 

 

a) pH (potencial hidrogeniônico)  

 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido 

a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é muito 

importante, podendo, em determinadas condições de pH, contribuírem para a precipitação de 

elementos químicos tóxicos como metais pesados; outras condições podem exercer efeitos 

sobre as solubilidades de nutrientes (CETESB, 2009). Desta forma, as restrições de faixas de 

pH são estabelecidas para as diversas classes de águas naturais, tanto de acordo com a 
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legislação federal, quanto pela legislação do Estado de Minas Gerais. Os critérios de proteção 

à vida aquática fixam o pH entre 6 e 9. 

O conhecimento do potencial hidrogênio iônico de uma água permite avaliar a sua 

atividade química, por exemplo, o monitoramento do poder de corrosão, da quantidade de 

reagentes necessário à coagulação, do crescimento de microorganismos, do processo de 

desinfecção de uma água, que tem a finalidade de reduzir o nível dos microrganismos e se a 

água em relação ao pH se enquadra dentro das legislações pertinentes (MACÊDO, 2011a). 

 

 

 2.2   Classificação dos corpos d’ água 

 

 

Um modo de definir critérios ou condições a serem atendidas é estabelecer uma 

classificação para as águas em função dos seus usos. Os cursos d’água e mananciais são 

enquadrados em classes, definindo-se, para cada uma, os usos a que se destina e os requisitos 

a serem observados.  

A Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação 

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

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

Resolução estabeleceu 13 classes, sendo 5 de águas doces (com salinidade igual ou inferior a 

0,5%), 4 de águas salobras (salinidade entre 0,5% e 30%), e 4 de águas salinas (salinidade 

igual ou superior a 30%) (BRASIL, 2005).  

As coleções de águas estaduais são classificadas segundo seus usos preponderantes, 

em cinco classes (Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008), como é 

mostrado na tabela 01: 
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Tabela 01 – Classificação das águas 

Uso preponderante de água  

Classificação  

C
la

ss
e 

 

E
sp

ec
ia

l 
 

C
la

ss
e 

1
  

C
la

ss
e 

2
  

C
la

ss
e 

3
  

C
la

ss
e 

4
  

Abastecimento para consumo humano, com filtração e 

desinfecção 
X             

Abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado 
   X          

Abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional 
      X     

Abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; 
   X  

Preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas 
X             

Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral 
X     

Proteção das comunidades aquáticas    X X       

Proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas  X    

Recreação de contrato primário (natação, esqui aquático e 

mergulho) 
   X X       

Recreação de contrato secundário    X  

Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 

frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película 

   X          

Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 

possa vir a ter contato direto 

      X       

Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras          X    

Aqüicultura e atividade de pesca     X       

Pesca amadora    X  

Dessedentação de animais          X    

Navegação             X 

Harmonia paisagística             X 

Usos menos exigentes             X 

Fonte: COPAM/CERH (2008). 

 

 

2.3   Chorume 

 

 

Segundo Hamada (1997), o chorume pode ser definido como a fase líquida da massa 

de lixo aterrada, que percola através desta, removendo materiais dissolvidos ou suspensos. Na 

maioria dos aterros sanitários, o chorume é composto basicamente pelo líquido que entra na 

massa aterrada de lixo, advindo de fontes externas, tais como sistemas de drenagem 

superficial, chuva, lençol freático, nascentes, e aqueles resultantes da decomposição do lixo.  
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Quando a água percola através da massa de lixo aterrada, que está em decomposição, 

materiais biológico e componentes químicos são carregados para a solução. A composição 

química do chorume varia muito, dependendo da idade do aterro e dos eventos que ocorreram 

antes da amostragem. Por exemplo, se o chorume é coletado durante a fase ácida, o pH será 

baixo, porém parâmetros como DBO5, COT, DQO, nutrientes e metais pesados deverão ser 

altos (HAMADA, 1997).  

O chorume é um líquido escuro contendo alta carga poluidora, o que pode ocasionar 

diversos efeitos sobre o meio ambiente. De acordo com Hamada (1997), o potencial de 

impacto deste efluente está relacionado com a alta concentração de matéria orgânica, reduzida 

biodegradabilidade, presença de metais pesados e de substâncias recalcitrantes. A 

decomposição dos resíduos sólidos, depositados em aterros sanitários, é um processo 

dinâmico comandado por organismos decompositores de matéria orgânica, sendo em sua 

maioria bactérias heterotróficas, aeróbias e facultativas. Esta decomposição pode ser descrita 

pelas fases aeróbia e anaeróbia (HAMADA, 1997). 

Os Aterros Controlado e Sanitário Salvaterra, apesar de não se encontrarem mais em 

operação, continuam gerando chorume. Segundo relatos e a constatação in loco do problema, 

verificou-se que são realizadas descargas de chorume no curso d’água, ocorrendo assim, a 

contaminação dos córregos Salvaterra e São Mateus. 
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3   HISTÓRICO DOS ATERROS CONTROLADO/SANITÁRIO SALVATERRA 

 

 

Durante muito tempo o município de Juiz de Fora passou por sérios problemas em 

relação à destinação final de seus resíduos sólidos. De abril de 1987 até dezembro de 1998, 

este, representado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB), utilizou 

como sítio para disposição final dos resíduos sólidos coletados pelo sistema de limpeza 

urbana uma gleba localizada no município de Matias Barbosa - MG. 

A área em questão, denominada Sítio Bethânia, não sofreu nenhuma preparação para 

receber o lixo da cidade. O local era considerado instável e caracterizado por freqüentes 

deslizamentos. Como resultado, no ano de 1994, a partir de um deles, parte do maciço de lixo 

foi carreado até as margens de um córrego existente no fundo do vale (UMAH apud VALE, 

2007). 

O proprietário do imóvel usou o direito de interditar a área em 29 de dezembro de 

1998. Em janeiro de 1999, o município passou a dispor seus resíduos sólidos urbanos em 

vazadouro localizado às margens da Rodovia BR – 040 (Km 797), distância de 180 m, em 

uma região denominada Salvaterra (Sítio Boa Vista), situada a 11,2 km do centro da cidade, e 

que nem estava listada entre as áreas pesquisadas (MACÊDO, 2004).  

A área se divide em duas vertentes. A vertente esquerda é a que foi utilizada a partir de 

1999, em caráter de emergência, para disposição dos resíduos em forma de aterro controlado 

ou lixão, constituindo o denominado lixão de Salvaterra, já que o espaço utilizado em Matias 

Barbosa foi interditado.  

Mesmo localizado em área de preservação permanente, devido à presença de várias 

nascentes, em 20 de agosto de 1999 foi formalizado o processo de licença prévia para 

implantação do aterro sanitário Salvaterra. Segundo Macêdo (2004, p.95), notou-se 

claramente “que a decisão foi política e não baseada nos princípios mínimos de respeito às 

questões ambientais”, uma vez que o local contrariava todas as indicações técnicas e legais. 

Em 2004, a prefeitura de Juiz de Fora comunicou o início da construção de um aterro 

sanitário no local, com vida útil até 2019. Segundo a prefeitura, seriam usadas as mais 

modernas técnicas de segurança e de recuperação ambiental com a arborização de toda a área. 

Nesse empreendimento, estaria incluída a construção de uma praça de esportes e de lazer 

baseada em um projeto paisagístico, visando, mais uma vez, de acordo com a prefeitura, à 
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preservação do meio ambiente e à qualidade de vida de sua população (ALÔ, JF! apud Vale, 

2007). 

por sua vez, vários segmentos da sociedade criticaram a proposta de 

construção de um aterro sanitário apresentada pela administração local [...] 

membros da sociedade civil representados pela organização não-

governamental Grupo Ecológico Salvaterra julgaram a escolha da área para 

o funcionamento do aterro uma irresponsabilidade do poder público 

municipal (VALE, 2007, p. 45). 

 

Além disso, haviam duas áreas consideradas adequadas para receber resíduos sólidos 

(os sítios de Igrejinha e o da Fazenda Limeira), indicadas em estudo realizado pelo Plano 

Diretor de Limpeza Urbana do Município de Juiz de Fora (PDLU), com o título “Pesquisa e 

escolha de área para o aterro sanitário de Juiz de Fora”, que apresentava critérios importantes 

para a definição dos locais que poderiam abrigar o lixo recolhido na cidade (VALE, 2007). 

Marcada por uma série de condicionantes exigidas pela FEAM e por manifestações 

contrárias por parte de ambientalistas, em 31 de março de 2004 ocorreu a inauguração de 20% 

das obras do aterro sanitário, a funcionar na vertente direita do terreno. Uma vez que apenas 

algumas obras do projeto de construção do aterro sanitário já tinham sido concluídas (a saber, 

asfaltamento do acesso ao aterro, centro para a pesagem do material recebido, guarita de 

entrada, centro administrativo e tanque para coleta do chorume) e que a FEAM só concederia 

a licença de operação após análise do cumprimento de determinadas condicionantes, o lixo da 

cidade continuou a ser depositado no antigo local, na vertente esquerda do terreno do 

Salvaterra (MIRANDA apud VALE, 2007). 

Em 30 de maio de 2005 se deu o início da operação do Aterro Sanitário Salvaterra na 

vertente direita. No entanto, este foi projetado em uma área onde já funcionava um lixão 

desde janeiro de 1999, fato que prejudicou sua vida útil. 

O aterro sanitário Salvaterra foi desativado em 11 de abril de 2010, passando para 

apreciação do órgão de controle ambiental o seu Plano de Encerramento, que consiste 

basicamente na implantação de camada de cobertura final e plantio de gramíneas, com a 

finalidade de realizar a cobertura final dos resíduos e proteção dos taludes; inserção de 

cinturão verde e manutenção do paisagismo e sistema de drenagem; além da continuidade dos 

programas de monitoramento geotécnico, de efluentes e dos recursos hídricos (DEMLURB, 

2011). 

Paralelamente ao encerramento do aterro sanitário Salvaterra, foi dado o início da 

operação do aterro sanitário da nova Central de Tratamento de Resíduos - CTR, localizada no 

distrito de Dias Tavares (DEMLURB, 2011). 
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Para a implantação e operação da CTR, iniciou-se no ano de 2006 um processo 

licitatório na Modalidade de Concorrência Pública em que a empresa vencedora tinha a 

obrigação de operar e encerrar o aterro sanitário Salvaterra e promover a sua substituição em 

uma nova área (DEMLURB, 2011). 

Segundo o vereador José Sóter de Figueirôa, que foi contra a implantação da CTR 

Dias Tavares, somente uma empresa participou do processo, a mesma que já operava o atual 

aterro. O contrato entre a Prefeitura e a empresa vencedora foi assinado em 1º de março de 

2007 e, desde então, a empresa recebe R$ 510 mil por mês. O vereador diz que este contrato é 

cerca de R$ 3 milhões mais caro, por ano, que o antigo (MAGALHÃES, 2008). 

     Alguns especialistas da área ambiental também foram contra a aprovação do Aterro 

de Dias Tavares pelo órgão fiscalizador, devido à presença de água Classe I na área e da 

distância do centro gerador de lixo, o que gera mais gastos com transporte, mas mesmo assim, 

optaram pela área. 

 
a Central de Tratamento de Resíduos - CTR, tem sua localização entre o 

trevo da Belgo Mineira e o trevo do bairro Dias Tavares, situada a 

aproximadamente 25 km do centro urbano de Juiz de Fora, em uma gleba 

denominada Fazenda Barbeiro tendo seu acesso pela BR-040 até o km 772. 

Possui aproximadamente 351 hectares de área sendo que serão utilizados 

apenas 40 hectares para a implantação propriamente dita do empreendimento 

[...] A nova área para destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos do 

município de Juiz de Fora foi inaugurada em 12 de abril de 2010, com 

perspectiva de receber aproximadamente 530 toneladas de resíduos por dia 

enquadrados na classificação II A e II B, de acordo com a ABNT NBR 

10.004 (2004). O empreendimento irá operar sob concessão por um período 

de 25 anos (DEMLURB, 2010, p. 1). 

 

 

De acordo com o diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana – 

DEMLURB, Osman Magno Lima, a empresa vencedora do processo de licitação e 

responsável pela operação do CTR em Dias Tavares tem a responsabilidade de encerrar as 

atividades no Salvaterra e monitorá-lo por 20 anos (MAGALHÃES, 2008). 

 

 

3.1  Características dos Aterros Controlado/Sanitário Salvaterra 

 

 

A história de ocupação da gleba Salvaterra, localizada nas margens da Rodovia BR-

040, para seu uso como área para disposição final de resíduos sólidos não é muito diferente da 

maioria dos vazadouros espalhados pelo Brasil. Desde janeiro de 1999, todos os resíduos 

gerados no município, inclusive hospitalar e industrial, eram depositados nesta área e, por 
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muito tempo, caracterizou-se como um procedimento inadequado, que representava no início 

do ano de 2005 um passivo ambiental de 6 (seis) anos, perfazendo cerca de 800.000 toneladas 

de resíduos dispostos em forma de aterro controlado ou lixão (TEIXEIRA et al, 2007). 

De um lado, acadêmicos e legisladores apontavam irregularidades no local. Enquanto 

isso, o órgão fiscalizador, a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, forneceu a 

licença prévia, a de instalação e a de operação (MAGALHÃES, 2008).  

 
o local, uma gleba de aproximadamente 40 ha, distante 11,2 km do centro da 

cidade, situa-se na sub-bacia do córrego Salvaterra, pertence à Bacia 

Hidrográfica do Rio do Peixe, definida pela Lei Municipal n° 7240 de 

11/12/1987 como Área de Proteção Especial para preservação de 

mananciais. A escolha, portanto, foi de encontro ao Plano Diretor de 

Limpeza Urbana da cidade, que descartava para depósito de lixo qualquer 

área inserida na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, enquadrado como Rio 

Classe 1 (ou seja, passível de utilização para abastecimento, consumo e 

irrigação), conforme Deliberação Normativa COPAM n° 16 de 25/09/96. 

(MACÊDO, op. Cit., p. 94). É interessante também ressaltar que o terreno 

escolhido para a implantação do aterro encontra-se em Área de Preservação 

Permanente (APP), o espaço ambiental definido nos artigos 2° e 3° da Lei 

Federal n° 4.771/1965 (Código Florestal) (VALE, 2007, p. 45). 

 

Como dito anteriormente, observando-se a área a partir da Rodovia BR-040, nota-se 

que a mesma se divide em duas vertentes, da Direita e a da Esquerda. A vertente Esquerda foi 

utilizada para disposição dos resíduos a partir de 1999 e constitui o denominado lixão de 

Salvaterra, erradicado em maio de 2005. Em 30 de maio de 2005 se deu o início da operação 

do aterro sanitário Salvaterra na vertente direita (TEIXEIRA et al, 2007). 

No talvegue que divide as duas vertentes encontram-se as nascentes de um curso 

d’água afluente do córrego Salvaterra, no qual está localizado um dos pontos de coleta de 

água do presente trabalho, no local denominado de Ponto1.  
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    Figura 01 - Fotografia aérea do Aterro Sanitário Salvaterra – Julho/2006 

    Fonte: Arquivo Construtora Queiroz Galvão S.A. – 2006 (apud TEIXEIRA; FRANÇA e 

LACERDA, 2006). 

 

 

3.2 Aspectos e impactos ambientais 

 

 
A comunidade de Salvaterra e adjacências já foram bastante impactadas com os 

Aterros Controlado e Sanitário Salvaterra. Como denunciaram os ambientalistas e a própria 

administração municipal (2005-2008) reconheceu, o descarte de resíduos na região do 

Salvaterra foi feito de forma totalmente irregular. Como pode ser constatado, o descarte dos 

resíduos da cidade ocorreu em uma área totalmente imprópria para tal fim. Observe-se que o 

descarte de lixo foi realizado em um local situado a 300 metros de núcleos habitacionais e 

comerciais, com declividade maior do que 30% e ainda em área de Bacia de Rio Classe 1. 

Somem-se a isso o fato de o lençol freático estar a 2 metros de profundidade (sendo, em 

muitos pontos, aflorante) e o fato de se tratar de uma Área de Proteção Permanente, às 

margens da principal rodovia da região (MACÊDO apud VALE, 2007). 

Essa inobservância da legislação ambiental teve conseqüências de várias naturezas: 

custos ambientais (soterramento e contaminação de nascentes, contaminação do lençol 

freático, assoreamento do córrego Salvaterra, supressão da cobertura vegetal, processos 

erosivos e risco de acidente com os caminhões destinados à transportar o chorume para a 

Estação de Tratamento de Esgoto); custos sociais (risco à saúde da população local devido à 

contaminação dos poços rasos da região; risco de acidentes aéreos, devido ao fato de o aterro 
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estar situado em zona aeroportuária; prejuízo de atividades comerciais e turísticas no entorno 

e degradação de fazendas próximas); além de custos econômicos (investimentos na 

recuperação do lixão/aterro controlado, obras emergenciais, pagamento de multas, dentre 

outros) (VALE, 2007). 

 
Tabela 02 – Comparação dos indicadores para implantação de um aterro sanitário com a situação de 

localização do Lixão do Salvaterra 

Indicadores Lixão do Salvaterra 

Distância dos recursos hídricos, mínimo 

de 300 m. 

Situado sobre as nascentes de afluentes do 

córrego Salvaterra 

 

É vedada a instalação de sistemas de 

destinação final de lixo sobre bacias 

classificadas como Classe especial e na 

Classe I, resolução CONAMA n° 20, de 

18/06/1986 e Deliberação Normativa 

COPAM n° 10, de 16 de dezembro de 

1986. 

A área é de nascentes da sub-bacia do 

córrego Salvaterra, pertence à bacia do rio 

do Peixe que, por sua vez flui para o rio 

Paraibuna. Cabe destacar que as águas do 

rio do Peixe, das nascentes até a 

confluência com o rio Paraibuna, estão 

enquadradas como Classe I. 

 

Profundidade do lençol freático. 

Existência do lençol freático a 2 metros de 

profundidade em relação ao lixo disposto 

(Parecer Técnico Disan 111/2003). 

 

Distância de rodovias, fora das margens 

de estradas. 

A área situa-se nas margens da BR-040, 

de tráfego intenso, no trecho de pista 

simples, em curva próxima ao trevo de 

acesso a Juiz de Fora. 

 

Distância de núcleo habitacional, no 

mínimo 500 m. 

Situado a 300 m de 3 restaurantes, 2 

lanchonetes/bares, 1 entreposto de 

alimentos, 2 postos de gasolina e diversas 

residências. 

Clinografia (declividade), máxima de 

30%. 

A declividade do terreno é muito maior 

que 30%. 

 

 

 

Legislação municipal. 

Está localizado em área de preservação 

permanente, devido à presença de várias 

nascentes no local, de acordo com a Lei 

Municipal n° 7240 de 11/12/1987. A bacia 

hidrográfica do rio do Peixe é definida 

como de Proteção Especial para 

preservação de mananciais. 

 

“Área de Segurança Aeroportuária 

(ASA)”, são as áreas abrangidas por um 

determinado raio a partir do “centro 

geométrico do aeródramo”, de acordo com 

seu tipo de operação, o raio deve ser de 13 

km. 

O referido sítio situa-se dentro da Área de 

Segurança Aeroportuária (ASA) do 

Aeroporto Francisco de Assis, conforme 

estabelece a Resolução CONAMA n° 4 de 

9/10/1995, visto que se distancia cerca de 

3,5 km do centro geométrico da pista do 

referido aeródromo. 
Fonte: Minas Gerais, 2001; Minas Gerais, 1986; Júnior Castilhos, Zanta, Lange, et al., 2003; 

CONAMA, 1986; CONAMA, 1995 (apud MACÊDO, 2004, p. 97). Adaptado pelos autores. 
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3.2.1   Deslizamentos do maciço de lixo 

 

 

Conforme já citado, desde o seu início ocorreram grandes deslizamentos no lixão de 

Salvaterra. 

Em 11 de janeiro de 2002, ocorreu no local um deslizamento do maciço de lixo. De 

acordo com a prefeitura, o descarte de lixo na região estava sendo realizado sob a forma de 

aterro controlado. No entanto, técnicos constataram várias irregularidades no local, como a 

ausência de sistemas de drenagem pluvial e de gases e de coleta de chorume, de forma que os 

ambientalistas classificaram o depósito de lixo como “um verdadeiro lixão a céu aberto” 

(MACÊDO, 2004). 

Em 5 de abril de 2004, metade do lixo aterrado na vertente esquerda do depósito às 

margens da BR-040 deslizou ao longo de mais de 300 metros (MIRANDA apud VALE, 

2007). 

Constatou-se que as suas causas decorreram do acúmulo de bolsões de gases e 

percolados (principais responsáveis por problemas de estabilidade até mesmo em aterros 

sanitários) no interior da massa de resíduos, após um período excessivamente chuvoso entre 

outubro de 2003 e março de 2004. O volume de resíduos mobilizado no deslizamento foi de 

aproximadamente 70.000,00 m³. Dentre os principais impactos ambientais observados 

destacam-se o impedimento da passagem das águas do curso d’água e das nascentes, 

exposição de resíduos, causando forte odor devido à emissão de biogás, presença de aves e 

moscas, perda da conformação geométrica do maciço e total obstrução das vias internas e 

comprometimento da utilização da área total licenciada para a disposição dos resíduos sólidos 

coletados no município (TEIXEIRA et al, 2007).  

No dia 13 de janeiro de 2005, outro deslizamento significativo ocorreu no aterro 

controlado/lixão. Diante do fato, a nova administração municipal começou a desenvolver um 

processo de recuperação do local (VALE, 2007). 

Esses deslizamentos contribuíram para a ocorrência de vários impactos na região do 

entorno, principalmente naquelas localizadas a jusante do mesmo. Em tais ocasiões, plásticos, 

vidros, compostos e elementos químicos tóxicos espalharam-se indevidamente pelo local, 

fazendo com que o processo de recuperação florestal fosse retardado. Estes materiais ainda 

hoje afloram no período das águas, quando o terreno é “lavado” (VALE, 2007). 

Com os deslizamentos do maciço de lixo, houve impactos sociais que puderam ser 

observados rapidamente. O caseiro Joaquim da Silva relatou, no jornal Tribuna de Minas, em 
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janeiro de 2005, que, com o carreamento de lixo naquele mês, além de peixes terem sumido 

do córrego que passa pela fazenda Santa Cruz, o gado acabou sendo transferido para outro 

local mais apropriado (LISBOA e CARNEVALLI apud VALE, 2007). 

Também no dia 14 de janeiro, a proprietária da fazenda referida, Norma Lacerda, 

ratificou no jornal Panorama a informação do caseiro, afirmando que a cerca da propriedade 

fora arrebentada pelas águas que desceram com o lixo e que o gado leiteiro estaria ingerindo o 

chorume (VALE, 2007). 

Após a desativação do lixão de Salvaterra, foi executado um Plano de Recuperação de 

Área Degradada (PRAD). A partir da intervenção da empresa contratada pela prefeitura para 

recuperar a área impactada, o local deveria ser monitorado e recuperado em 20 anos. 

 

 

3.2.2  Impactos  ambientais na RPPN Vale de Salvaterra 

 

 

Segundo Oliveira e Villar (2006, p. 21), “é de extrema importância ressaltar a pressão 

física que parte da RPPN Vale de Salvaterra sofre, por situar-se a jusante do Aterro Sanitário 

de Salvaterra.” 

A instalação do aterro controlado, em janeiro de 1999, ocasionou a perda da qualidade 

da água do Córrego Salvaterra e agravou-se com os deslizamentos do maciço de lixo, citados 

anteriormente. Observou-se que nestes deslizamentos, os dejetos que deslizaram mantiveram-

se retidos na divisa do aterro com a reserva e foram carreados pelo córrego Salvaterra para 

dentro da Fazenda Cruz.  

 
infelizmente após ter sido firmado o termo de compromisso entre o 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana e a RPPN em março de 2006, 

para manutenção periódica da área, as chuvas torrenciais da primavera deste 

mesmo ano tornaram a RPPN mais uma vez vítima da escolha infeliz da 

localização deste aterro. Todo o trabalho de revitalização feito no ano de 

2005 e 2006 foi perdido, deixando mais uma vez uma situação de caos, 

instabilidade e temor, visto que a cada estação chuvosa, os problemas se 

tornam mais evidentes e apresentam situações muito mais críticas que as 

anteriores. Esta área está inserida dentro da Zona de Recuperação e é o 

ecossistema mais frágil de toda a RPPN (OLIVEIRA e VILLAR, 2006, p. 

21-22). 
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3.2.3  Solo 

 

 

Segundo apontou o engenheiro e ambientalista Luiz Ernesto Bernardino Alves Filho, o 

solo local possivelmente foi atingido em virtude da contaminação por metais pesados. Houve 

também processos erosivos de proporções consideráveis nas jazidas de empréstimo para 

recobrimento do lixo, devido a equívocos graves na forma de exploração. A retirada de 

material do maciço de solo lindeiro à área para fins de recobrimento dos resíduos, segundo o 

engenheiro, era realizada por baixo, removendo solo da parte baixa do maciço, criando 

paredões verticais e provocando, intencionalmente, deslizamentos superficiais como forma de 

obtenção de solo de empréstimo ao nível da plataforma, o que configurava um procedimento 

de risco inclusive para o operador da pá-carregadeira (VALE, 2007). 

De acordo com Vale (2007), um outro aspecto a ser considerado diz respeito à 

qualidade predominantemente siltosa do solo utilizado para recobrir os resíduos. Esse material 

é inapropriado para recobrir o lixo, devido à grande permeabilidade que apresenta (o que 

possibilitou o contato do chorume com a água da chuva) e à suscetibilidade à erosão.  

 

 

3.2.4  Recursos hídricos 

 

 

Outro ponto a ser considerado é o fato de a bacia onde o lixo foi descartado ser rica em 

nascentes, o que acarretou o contato dos resíduos com os lençóis subterrâneos, levando risco à 

saúde da população local pela contaminação dos poços rasos da região. Como agravante, 

deve-se citar o fato de que não existe abastecimento público de água encanada na região do 

Salvaterra – somente poços são usados como fontes (VALE, 2007). 

A Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental nº 118, de 27 

de junho de 2008, diz, em seu artigo 4º, que fica vedada a instalação de sistemas de 

destinação final de lixo em bacias cujas águas sejam classificadas na Classe Especial e na 

Classe I (COPAM, 2008). O objetivo é a proteção de mananciais destinados ao abastecimento 

público.   

Sobre o fato do aterro de Salvaterra estar próximo à bacia de Classe I, a Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM) informou que as medidas técnicas para a implantação 

foram tomadas pela empresa que opera na área, o que inclui a proximidade com as nascentes. 

O órgão de fiscalização ainda informou que, semestralmente, promove análises das águas 
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superficiais e subterrâneas e análises geotécnicas, encaminhadas pelo próprio município 

(MAGALHÃES, 2008). 

Porém, de acordo com o jornal A Gazeta do Paraibuna, de 10 de fevereiro de 2002 

(apud MACÊDO, 2004), foram exterminadas nada menos que doze nascentes. 

Como já foi destacado, até mesmo a administração municipal 2005-2008 reconheceu 

os impactos gerados, sendo alguns deles citados no próprio site do DEMLURB. O 

soterramento de diversas nascentes de afluentes do córrego Salvaterra foi apontado no site 

como um impacto ambiental (VALE, 2007). 

Outra questão refere-se ao local do Salvaterra em que se iniciou o descarte dos 

resíduos (vertente esquerda do terreno). Segundo o Vale (2007), em vários pontos da área em 

que o lixo foi depositado, o lençol freático era muito superficial, o que provocou o contato dos 

resíduos com a água, situação agravada pelo fato de o local não possuir a vala para captação 

de chorume. 

 
diga-se, a propósito, que a contaminação das águas da região foi aspecto que 

gerou muita apreensão por parte dos produtores rurais do vale do Salvaterra. 

Em março de 2000, a análise de água solicitada por um dos proprietários da 

fazenda São Mateus, Haroldo Villela de Andrade, comprovou que, na 

cabeceira do seu açude, por onde passa o córrego São Mateus (a jusante do 

antigo lixão/aterro controlado do Salvaterra), os níveis de coliformes totais e 

fecais já estavam muito acima dos valores permitidos, assim como o nível de 

ferro, chegando-se à conclusão [...] de que a água se encontrava poluída e, 

portanto, imprópria para consumo humano (VALE, 2007, p. 63). 

 

Posteriormente, foi realizada uma coleta de água no córrego Salvaterra a pedido da 

proprietária da Fazenda Santa Cruz, Norma Val do Rio de Lacerda. O resultado da análise 

dessa amostra, realizada em março de 2007, apontou índices de DBO5 e de nitrogênio 

amoniacal acima dos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357, revelando 

alteração das condições de qualidade das águas do córrego e indicando a ocorrência de 

impactos resultantes do contato com o chorume proveniente do depósito de lixo (VALE, 

2007). 

 

 

3.2.5  Chorume 

 

 

Com relação ao tratamento do percolado, é importante destacar que a concessão da 

licença prévia feita ao DEMLURB em 26/02/02 havia apresentado como uma das 

condicionantes a realização de um estudo de tratabilidade do chorume. Além disso, o 
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COPAM exigia um plano de transporte e prevenção de acidentes, já que o aterro sanitário e a 

ETE em que o chorume do aterro seria tratado estariam em pontos opostos da cidade 

(MACÊDO, 2004). No entanto, em setembro de 2003, um parecer técnico afirmava que o 

estudo de tratabilidade dos líquidos percolados nas condições específicas da ETE Barreira do 

Triunfo ainda não havia sido entregue. A Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), 

por sua vez, se pronunciou, declarando que a ETE tinha capacidade para tratar a carga 

adicional de matéria orgânica até 2005, ano em que o percolado seria encaminhado para outra 

ETE, a de Barbosa Lage (MACÊDO apud VALE, 2007). 

Segundo Teixeira (et al, 2007), os valores encontrados nas análises do chorume 

realizadas na época de operação do aterro Salvaterra eram característicos da situação atual, 

com a presença na lagoa de acumulação, de uma mistura de chorume velho, da área já 

encerrada e nova do aterro sanitário em operação.  

Segundo Teixeira (et al, 2007, p. 7), 

 

há que se ressaltar a necessidade de maiores estudos quantitativos para 

adequar a compatibilização do tratamento de chorume na ETE Barbosa Laje 

e a capacidade de acumulação dos tanques de percolados existentes no aterro 

Salvaterra.  

 

Se a drenagem das águas de chuva no aterro sanitário Salvaterra for ineficiente, pode 

provocar maior infiltração na massa de resíduos do aterro, aumentando o volume de chorume 

gerado e contribuindo para a instabilidade do mesmo. Ainda de acordo com os mesmos 

autores, as águas de chuva e as surgências no aterro são drenadas diretamente para o afluente 

do córrego Salvaterra localizado dentro dos limites da área do aterro (TEIXEIRA; FRANÇA 

E LACERDA, 2006). 

Em visitas de campo realizadas no presente trabalho (meses de julho, agosto e 

setembro de 2011), moradores e funcionários de propriedades da região de estudo relataram 

através de conversas que observam freqüentemente descargas de chorume no córrego 

Salvaterra. Segundo eles, a água do córrego fica muito escura, apresentando mau cheiro e 

formação de uma pluma de poluição. A freqüência deste evento é semanal (um ou até dois 

dias por semana), sempre observado por volta das seis horas da manhã, horário que 

geralmente começam as atividades nas propriedades. 

Na visita de campo do dia 19 de setembro de 2011, o fato foi observado in loco. Além 

de ter sido registrado através de fotografias pelos autores (vide Anexo), foram realizadas 

análises de água no mesmo dia, cujos resultados serão discutidos mais adiante. 
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3.2.6  Plano de Monitoramento Ambiental  

 

 

Destaca-se como a principal razão de se realizar o monitoramento ambiental, a de se 

identificar problemas e, se for necessário, tomar medidas de remediação (TEIXEIRA; 

FRANÇA e LACERDA, 2006). 

Segundo Teixeira (et al, 2007), a partir dos resultados de monitoramento ambiental e 

geotécnico, iniciado após a desativação do lixão de Salvaterra na vertente esquerda, alguns 

problemas ainda eram identificados, principalmente no que se refere às características 

peculiares do meio físico e a localização da gleba, tais como: 

- Grande presença de surgências de águas subterrâneas em toda a gleba, que 

dificultavam a ampliação dos sistemas de drenagem e impermeabilização de base, se 

agravando nos períodos chuvosos. O soterramento de nascentes pelo antigo lixão associado à 

inexistência de drenos de base contribuiu para a presença de linha piezométrica elevada na 

vertente esquerda (3 a 5 metros de profundidade).  

- Necessidade de ajuste da drenagem pluvial proveniente da BR 040, direcionando as 

águas lançadas pela tubulação instalada pela Concessionária da Rodovia para fora da área de 

operação do aterro. 

- Necessidade da manutenção constante dos dispositivos de drenagem superficiais, 

bem como da caixa de empréstimo de material de cobertura operacional que é constituído de 

solo predominantemente siltoso. 

- Necessidade de compatibilização do tratamento de chorume na ETE Barbosa Laje e a 

capacidade de acumulação dos tanques de percolados existentes no aterro.  

- Necessidade de acompanhamento permanente das condições de estabilidade da 

vertente esquerda com constante vigilância no acompanhamento das movimentações 

porventura ocorridas, visto que a área foi durante 6 (seis) anos um lixão com um histórico de 

três grandes deslizamentos.  

- Ressaltou-se, ainda, a necessidade de maiores estudos quantitativos e qualitativos dos 

gases gerados não só pelo lixão remediado, mas também pelo Aterro Sanitário, com objetivo 

de promover sua recuperação ou a queima controlada mais eficiente, diminuindo seus efeitos 

adversos para o efeito estufa e aquecimento global (TEIXEIRA; FRANÇA e LACERDA, 

2006). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO SÃO 

MATEUS 

 

 

A bacia hidrográfica representa a principal unidade geográfica voltada para o 

gerenciamento dos recursos hídricos. Seu conceito é atualmente uma das referências espaciais 

mais comuns nos estudos físico-territoriais ou de projetos relacionados com conservação e 

manejo dos recursos naturais, além de estar presente em grande parte da legislação vigente no 

que diz respeito ao meio ambiente.  

Para Machado (2010), uma bacia hidrográfica é uma região hidrológica que pode ser 

definida como uma área da superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais 

dissolvidos para uma saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial. Sua 

conceituação varia desde a simplificada definição de uma área drenada por um rio principal e 

seus afluentes até conceituações mais precisas e detalhadas, segundo uma abordagem 

sistêmica. 

A bacia hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de superfícies vertentes e 

de uma rede de drenagem formada por cursos d’água que confluem até resultar um leito único 

que é drenado por uma saída, denominada exutório. 

 O conceito de bacia hidrográfica obriga naturalmente a existência de cabeceiras ou 

nascentes, divisores de água, cursos d’água principais, afluentes, subafluentes etc. Desta 

forma, é uma área delimitada naturalmente pelos divisores de água, que separam uma bacia da 

outra e drenam as águas das chuvas para um rio ou córrego, constituindo-se na unidade 

geográfica onde os recursos naturais se integram. 

Além disso, constitui-se uma unidade espacial de fácil reconhecimento e 

caracterização, considerando que não há qualquer área de terra, por menor que seja, que não 

se integre a uma bacia hidrográfica e, quando o problema central é água, a solução deve estar 

estreitamente ligada ao seu manejo e manutenção (SANTOS apud NASCIMENTO e 

VILLAÇA, 2008). 

A bacia hidrográfica é uma unidade ideal de planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. Freqüentemente á necessário subdividir a bacia em unidades menores para 

fins práticos de trabalho. As sub-bacias são definidas por divisores internos, da mesma forma 

que para a bacia principal.  
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“Hierarquicamente, bacias hidrográficas menores se juntam para formar bacias 

hidrográficas maiores e, assim, como derivações, aparecem, usualmente, os termos sub-bacia 

e microbacia (e até mesmo, minibacias).” (MACHADO, 2010, p. 9).   

De forma diferente o termo sub-bacia transmite uma idéia de hierarquia, de 

subordinação dentro de uma determinada malha hídrica, independentemente do seu tamanho, 

razão pela qual, parece ser mais apropriado para se estabelecer uma diferenciação por áreas de 

abrangência (MACHADO, 2010). 

Segundo a Agência Nacional de Águas (2011), sub-bacia hidrográfica é área 

fisiográfica drenada por um curso d'água e por diversos rios conectados de menor volume 

d'água (que drenam as microbacias), que convergem para um leito principal, e se constitui, 

dependendo da área de abrangência do projeto, numa unidade ideal de planejamento integrado 

do manejo dos recursos hídricos. 

De qualquer forma, todos os cursos d’água de uma determinada bacia vão dar, direta 

ou indiretamente, no rio principal do sistema, que, em geral, dá nome ao conjunto da bacia 

hidrográfica. 

O córrego Salvaterra é afluente do Córrego São Mateus, que deságua no Rio do Peixe, 

formando parte da bacia hidrográfica do rio do Peixe, de grande importância ambiental 

(TEIXEIRA et al, 2007). O rio do Peixe, por sua vez, é afluente do rio Paraibuna, que é 

afluente do rio Paraíba do Sul, principal rio da bacia hidrográfica de mesmo nome.  
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LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO SÃO MATEUS NO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 

 

 
Figura 02 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do córrego São Mateus no município de Juiz de 

Fora 

 

 

No presente trabalho, foram realizadas análises de água nos córregos Salvaterra e São 

Mateus. Como dito anteriormente, o córrego Salvaterra é afluente do córrego São Mateus, 

desta forma, a bacia do córrego Salvaterra faz parte de uma bacia ainda maior, a bacia do 

córrego São Mateus. 

Por isso, no presente trabalho, optou-se por usar o termo sub-bacia, no caso da área de 

abrangência do córrego Salvaterra, diferenciando e transmitindo a idéia de subordinação 

existente em relação à bacia hidrográfica do córrego São Mateus. 

De acordo com Machado (2010, p. 11), 

os 1.429,8 km² do município se dividem em áreas de três sub-bacias 

hidrográficas. A maior e mais densamente ocupada porção do território é 

drenada diretamente pela bacia do rio Paraibuna. Outras duas parcelas do 
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território municipal estão inseridas nas áreas das bacias hidrográficas do rio 

do Peixe, a oeste, e do rio do Cágado, no extremo sudeste, sendo ambos, 

afluentes do Paraibuna. 

 

Localizada no bairro Salvaterra, que tem uma ocupação caracterizada por sítios e 

chácaras, a área de estudo abordada no presente trabalho está inserida na bacia hidrográfica do 

córrego São Mateus, que por sua vez, faz parte da parcela do território municipal inserida em 

áreas da bacia hidrográfica do rio do Peixe. 

A bacia hidrográfica do São Mateus estende-se da nascente do córrego São Mateus, 

localizada no bairro Nova Califórnia, até a sua foz no rio do Peixe. A bacia hidrográfica do rio 

do Peixe é definida pela Lei Municipal n° 7240 de 11/12/1987 como Área de Proteção 

Especial para preservação de mananciais. O rio do Peixe é enquadrado como Rio Classe 1 (ou 

seja, passível de utilização para abastecimento, consumo e irrigação), conforme Deliberação 

Normativa COPAM n° 16 de 25/09/96 (MACÊDO apud VALE, 2007). 

A bacia hidrográfica do córrego São Mateus ocupa uma área aproximada de 29,79 

km². Desta área, 10,94 km² correspondem à sub-bacia do Salvaterra, que se estende da 

nascente do córrego Salvaterra até sua foz no córrego São Mateus. 

O córrego Salvaterra nasce entre os Aterros Controlado/Sanitário Salvaterra e o Centro 

Empresarial Park Sul. A sub-bacia hidrográfica do córrego Salvaterra localiza-se na região 

denominada Salvaterra, situada a 11 km do centro da cidade, distante do adensamento 

populacional. Na sub-bacia está situada a RPPN Vale de Salvaterra.  
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BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO SÃO MATEUS E SUB-BACIA DO 

CÓRREGO SALVATERRA 

 

 
Figura 03 – Mapa da bacia hidrográfica do córrego São Mateus e sub-bacia do córrego Salvaterra   
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                     OCUPAÇÃO E VIAS DE ACESSO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

CÓRREGO SÃO MATEUS 

 

 
Figura 04 – Mapa de ocupação e vias de acesso na bacia hidrográfica do córrego São Mateus 
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4.1  Quantidade e qualidade hídrica 

 

 

As características geológicas, geomorfológicas e as ações de agentes antrópicos na 

área representam os principais fatores condicionantes da rede hidrográfica das bacias. 

Os recursos hídricos são abundantes, explicando em parte a presença de vinte e três 

nascentes mapeadas na RPPN Vale de Salvaterra, que emergem na região com algumas tendo 

águas de classe I, responsáveis pelo abastecimento das propriedades e da dessedentação de 

animais (OLIVEIRA e VILLAR, 2006). 

Todos os fluxos superficiais direcionam-se radialmente em torno da elevação central, 

fluindo em direção à Fazenda Santa Cruz, Fazenda Salvaterra, Fazenda São Mateus e em 

seguida ao rio do Peixe. 

Os cursos d’água são de pequena extensão, constituídos basicamente por fontes e 

nascentes. Tais nascentes, em períodos de chuvas prolongadas têm seus volumes d’água 

aumentados consideravelmente, acelerando o processo erosivo e aumentando o risco de 

desmoronamento de encostas, pois a velocidade do escoamento superficial é intensa sobre os 

solos. 

Por volta dos anos de 1932 foi descoberta na região água potável onde foi constatada 

radioatividade com presença favorável de tório, fato este que projetou a fazenda Salvaterra em 

Estância Hidromineral, marcando os últimos anos de sua ascendência (OLIVEIRA e 

VILLAR, 2006). 

 

 

4.2  Enquadramento morfoclimático 

 

 

A região na qual está inserida a bacia hidrográfica é formada por planícies de 

inundação predominantemente meândricas e solos superpostos, fortíssimas decomposição de 

rochas e intensa mamelonização. Em sua estrutura geológica ocorrem predominantemente 

rochas de origem gnáissica. O processo de intemperismo, como o químico, é freqüente, 

motivo pelo qual as rochas da região encontram-se geralmente em decomposição.  

Desta forma, diagnostica-se que as características do clima local, tropical de altitude, 

com duas estações: verão chuvoso, com temperaturas elevadas e inverno seco, com 

temperaturas amenas provoca uma variação considerável na paisagem. O mês de Janeiro é o 

que apresenta maior pluviosidade; em conseqüência, registra-se o maior número de 

deslizamentos e processos erosivos nas áreas desprovidas de cobertura vegetal.  
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O relevo ondulado com grandes variações de altitudes forma uma série de ”mares de 

morros” escavados pelos córregos e rios que cortam as terras do município. 

A região tem uma significativa gama de redes de drenagens, somados à boa 

precipitação existente (1.100 a 1.800 mm a/a), que é devido à massa de ar tropical atlântica 

(mTa) e aos ventos alísios de sudeste, que ocasionam as chuvas de relevo nestes mares de 

morros. 

Assim, os efeitos de sedimentação em fundos de vale e de colúvios nas áreas altas são 

muito intensos. O solo é composto em sua maioria por latossolos. 

A área faz parte da região fitoecológica da Floresta Ombrófila Densa. A vegetação 

primitiva da região da bacia hidrográfica, no sul da cidade de Juiz de Fora compreende um 

mosaico composto de manchas de floresta (Capoeira, Capoeirinha), cerrado, campo de 

altitude e campo rupestre (EITEN apud OLIVEIRA e VILLAR, 2006).  

 

 

4.3  Histórico de ocupação da área e uso atual  

 

 

O histórico da região reflete a exploração desordenada do solo destinado ao cultivo de 

café. Essa herança pode ser percebida hoje com a dificuldade de recomposição florestal dos 

vários cursos d’água existentes.  

Os fragmentos florestais não se encontram ligados por corredores ecológicos, mas são 

matrizes que contribuem para a sucessão natural de algumas áreas que necessitam de 

reflorestamento (OLIVEIRA e VILLAR, 2006). 

Da mesma forma como ocorreu em vários outros estados brasileiros, onde os 

processos de ocupação e exploração remontam ao período colonial, nesta região a cobertura 

vegetal primitiva foi reduzida a remanescentes esparsos, em sua maioria bastante perturbados 

pelo plantio de café, pela pecuária extensiva ou pela retirada de madeira. As florestas 

latifoliadas tropicais foram criticamente reduzidas, uma vez que sua ocorrência coincide com 

os solos mais férteis e úmidos, e, portanto, mais visados pela agropecuária. 

 
o primeiro ano [...] em Salvaterra foi gasto em derrubadas de matas, em 

Minas Gerais denominadas mais vulgarmente derribadas, em construção das 

primeiras benfeitorias, divisão da propriedade em sítios e plantação de roças 

menos exigíveis e mais rápidas. Terra dadivosa, manifestou-se logo como 

fazenda para diversos tipos de cultura, assim, de bastar a si mesma, não 

precisando de vir de fora senão sal, combustíveis, maquinaria e material 

humano adequado” (BASTOS apud OLIVEIRA e VILLAR, 2006, p. 31). 
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Atualmente, a existência de loteamentos é um fator que contribui para aumentar o 

contingente populacional na bacia hidrográfica. Na área correspondente à sub-bacia 

hidrográfica do córrego Salvaterra, as principais concentrações urbanas existentes são os 

condomínios de Alfa burgos e Beta burgos, que integram o sistema de Cinturão de Proteção, 

planejado na área de confluência e nos limites da RPPN Vale de Salvaterra. Cada condomínio 

possui cerca de 30 granjas cada, parceladas em terrenos que variam de 2.500 m² a 3000 m².  

A existência destes condomínios é respaldada pela legislação de condomínios rurais 

obedecendo aos critérios necessários para o parcelamento do solo. Essa implantação é 

responsável pela sustentabilidade financeira da RPPN, visto que a mesma não possui 

atividades que sejam capazes de mantê-la (OLIVEIRA e VILLAR, 2006).  

 

4.4  Fazendas da região 

 

 

Fazenda Santa Cruz – É uma fazenda de porte médio resultante do desmembramento 

da Fazenda Salvaterra (PROCÓPIO FILHO, 1973). Atividades de horticultura e pecuária são 

desenvolvidas nas dependências da Fazenda Santa Cruz.  

 

Fazenda Salvaterra – Situada na estrada de Salvaterra, foi uma das grandes 

produtoras de café na região. 

 
assim começa a história da então Fazenda de Salvaterra, produtora de café 

desde os primeiros anos de sua existência. Após a derrocada do café 

acompanha as tendências do mercado tornando-se pecuarista, mais adiante 

se descobre na propriedade nascentes de águas com propriedades de Tório 

(radioativas) e se transforma em Hotel Fazenda de Luxo, com visitas 

marcantes como o Ex- Presidente Getúlio Vargas. Nos anos seguintes entra 

em decadência ficando cerca de doze anos abandonada , tornando-se em 

1985, propriedade de Celso Juarez de Lacerda e Norma Val do Rio Lacerda, 

sendo em agosto de 2002, reconhecida como Reserva Particular do 

Patrimônio Natural Vale de Salvaterra (OLIVEIRA e VILLAR, 2006, p. 72). 

 

Fazenda São Mateus – Situada a 12 quilômetros da cidade, na Rodovia MG-353, teve 

como seu fundador Matias Barbosa da Silva, em 9 de março de 1709, “por via de uma 

sesmaria que lhe concedera D. Fernando Mascarenhas de Lancastre, Governador da Capitania 

do Sul do Brasil, e confirmada em 21 de julho de 1766 por El-Rei D. José I.” (PROCÓPIO 

FILHO, 1973, p. 48). 
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O Dr. Cândido Teixeira Tostes foi o maior cafeicultor de Minas e por isso 

cognominado o Rei do Café, no Estado. Nascido em 5 de fevereiro de 1842, implantou nas 

suas fazendas (São Mateus e Sant’Ana) as maiores lavouras de café do Estado de Minas. 

Possuidora das mais ricas tradições, nela pernoitaram “altas figuras da República, 

como os Presidentes Olegário Maciel, em 1933, e Getúlio Vargas, em 1935, que assinou 

decretos administrativos nessa fazenda...” (PROCÓPIO FILHO, 1973, p. 49). 

 

 

4.5  RPPN Vale de Salvaterra 

 

 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Vale de Salvaterra, com área de 

263, 30 hectares, localiza-se na Estrada Salvaterra, nº. 4605, no bairro Salvaterra, no 

município de Juiz de Fora. Limitando-se ao norte com a Rodovia BR-040, sua posição 

geográfica possibilita observação panorâmica do “Contraforte da Serra da Mantiqueira”, além 

do complexo industrial (Park Sul) e do município vizinho Matias Barbosa (OLIVEIRA e 

VILLAR, 2006). 

A RPPN é formada por ambientes naturais típicos dos remanescentes da mata 

atlântica. É a maior reserva particular do município de Juiz de Fora com uma vegetação 

considerável.  

Conhecida principalmente por abrigar as ruínas do antigo Hotel Salvaterra, a Capela 

Nossa Senhora do Bom Conselho e o Vagão Escola, considera-se de extrema relevância por 

apresentar os primeiros sinais de colonização da cidade de Juiz de Fora, fazendo parte do 

Patrimônio Histórico Cultural local. Tudo isso destinado à rigorosa proteção para evolução 

natural, à pesquisa científica autorizada, às atividades de educação ambiental à recreação ao 

ar-livre e ao turismo em áreas naturais. 

Sua sede administrativa fica na estrada de Salvaterra, a 2 quilômetros da Rodovia BR-

040, em uma casa em frente ao Antigo Hotel Salvaterra, que funciona como escritório.  

Um dos pontos de coleta de água do presente trabalho, chamado de Ponto1, está 

localizado em terras da RPPN. 

Além da proteção das belezas cênicas representadas pelos remanescentes florestais, a 

Reserva tem por objetivos a promoção da pesquisa científica, da educação ambiental e da 

recreação em contato com a natureza. 

Entre as fontes e nascentes mais significativas da RPPN, destacam-se o córrego da 

Bocaina, o córrego do Jacu, o córrego da Onça, o córrego da Santinha, o córrego das Pedras e 
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duas fontes que possuem histórico de aflorarem água mineral, com propriedades de 

radioatividade em Tório.  

O córrego Salvaterra é o principal córrego que cruza a RPPN. A nascente de um de 

seus afluentes, localizada abaixo deste aterro, permite que todo o impacto gerado por este 

empreendimento reflita diretamente dentro da área da Fazenda Santa Cruz, que faz limite com 

terras da RPPN.  

A degradação ambiental na RPPN se tornou acentuada com a instalação do aterro 

controlado/sanitário Salvaterra. A contaminação do córrego Salvaterra ocasionou de imediato 

a poluição da cascata do Salvaterra e tornou a água imprópria para consumo da fazenda Santa 

Cruz, vizinhos, e os animais (principalmente bovinos e eqüinos) (OLIVEIRA e VILLAR, 

2006). 

 

 

LOCALIZAÇÃO DA RPPN VALE DE SALVATERRA NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO CÓRREGO SÃO MATEUS 

 

 
Figura 05 – Mapa de localização da RPPN Vale de Salvaterra na bacia hidrográfica do córrego São 

Mateus.  
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5   METODOLOGIA 

 

 

Foram realizadas quatro visitas de campo para coletar amostras de água em quatro 

pontos distintos. As visitas foram realizadas no período da seca, nos meses de julho, agosto e 

setembro do ano de 2011, nos dias 13/07/2011, 20/07/2011, 15/08/2011 e 19/09/2011. 

 

 

5.1  Equipamento 

 

 

Foi utilizada a Multisonda HANNA HI 9828, que é uma sonda multiparamétrica 

portátil que monitora até 13 parâmetros de qualidade da água (6 com medidas diretas, 7 com 

medidas indiretas). Foram medidos parâmetros que não apresentaram variação significativa. 

Portanto, neste trabalho utilizamos apenas os resultados dos parâmetros, pH, temperatura, 

condutividade e sólidos totais dissolvidos, sendo que a análise se baseou nestes dois últimos. 

O equipamento pertence ao Laboratório Dinâmico de Análise Ambiental (LADINAA) 

do Curso de Especialização em Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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Figura 06 – Coleta de dados com a sonda multiparamétrica. (autores e presença do orientador Prof. Dr. 

Cézar H. Barra Rocha). Fotografias: Miguel Gerheim Villaça / João Braga Villaça (2011) 
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5.2  Parâmetros 

 

 
TABELA 03 – Definições dos parâmetros 

 

Parâmetros 

 

 

Descrição 

 

Valores 

usados 

 

Temperatura 

 

 

unidade de temperatura 

 

°C 

 

pH 

 

 

medição de pH 

 

 

_____ 

 

Condutividade 

 

 

medição de condutividade elétrica 

 

μS/cm 

 

 

STD 

 

medição de sólidos totais dissolvidos 

 

ppm 

 
       Fonte: HANNA INSTRUMENTS (2011). 

 

Os valores de sólidos totais dissolvidos são obtidos pela multisonda através de medida 

indireta da condutividade. 

 

 

5.3  Pontos de análise de água 

 

 

O ponto de análise chamado de Ponto1 fica no afluente do córrego Salvaterra, 

localizado próximo ao aterro sanitário Salvaterra (aproximadamente 1 km de distância), em 

terras da RPPN Vale de Salvaterra.  

O Ponto2 fica no córrego Salvaterra, localizado à montante e próximo da confluência 

com o córrego São Mateus. Ele se distancia à aproximadamente 3,5 quilômetros do Ponto1. 

O Ponto3 fica no córrego São Mateus, localizado à montante e próximo da confluência 

com o córrego Salvaterra. Ele se encontra à aproximadamente 20 metros do Ponto2.   

O Ponto4 também fica no córrego São Mateus, localizado à jusante da confluência dos 

dois córregos. Ele se encontra à aproximadamente 60 metros do Ponto3. 

As análises foram realizadas primeiramente nos pontos com menos interferência 

antrópica e, depois, nos pontos que ocorriam mais interferência antrópica.  
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                       LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ANÁLISE DE ÁGUA 

 
Figura 07 – Mapa de localização dos pontos de análise de água 

 

 

 



43 

 

 

Ponto1: no afluente do córrego Salvaterra, localizado próximo ao aterro sanitário Salvaterra 

(aproximadamente  1 km), em terras da RPPN Vale de Salvaterra;  

 

Ponto 1 

 

 
Figura 09 – Ponto 1. Fotografia: Miguel Gerheim Villaça (2011). 
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Ponto2: no córrego Salvaterra, localizado à montante e próximo da confluência com o 

córrego São Mateus;  

 

Ponto 2 

 

 
Figura 10 – Ponto 2. Fotografia: Miguel Gerheim Villaça (2011). 
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Ponto3: no córrego São Mateus, localizado à montante e próximo da confluência com o 

córrego Salvaterra;  

 

Ponto 3 

 

 
Figura 11 – Ponto 3. Fotografia: Miguel Gerheim Villaça (2011). 
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Ponto4: no córrego São Mateus, localizado à jusante da confluência dos dois córregos. 

 

Ponto 4 

 

 
Figura 12 – Ponto 4. Fotografia: Miguel Gerheim Villaça (2011). 
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6   RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

 

Como dito anteriormente, optou-se por analisar os parâmetros citados nas Tabelas 04 a 

07. Ressalva-se o fato de que as análises foram realizadas no período de estiagem, ignorando 

medidas quantitativas de vazão. 

 
Tabela 04 – Visita de Campo 13/07/2011 

 

Parâmetros 

Resultados 

Ponto1 Ponto2 Ponto3 Ponto4 

pH 7,40 7,21 7,48 7,24 

Temperatura 17,35 16,94 13,84 15,14 

Condutividade (μS/cm) 302 53 25 40 

SDT (ppm) 151 27 12 20 
Fonte: Dados de campo dos autores (2011). 

 

 
Tabela 05 – Visita de Campo 20/07/2011 

 

Parâmetros 

Resultados 

Ponto1 Ponto2 Ponto3 Ponto4 

pH 7,64 7,10 7,45 7,12 

Temperatura 17,11 16,62 16,61 16,29 

Condutividade (μS/cm) 332 61 24 44 

SDT (ppm) 166 31 12 22 
Fonte: Dados de campo dos autores (2011). 

 

 

Tabela 06 – Visita de Campo 15/08/2011 

 

Parâmetros 

Resultados 

Ponto1 Ponto2 Ponto3 Ponto4 

pH 7,28 7,10 7,17 7,07 

Temperatura 14,47 15,21 15,53 15,56 

Condutividade (μS/cm) 305 53 25 39 

SDT (ppm) 153 27 13 19 
Fonte: Dados de campo dos autores (2011). 

 

 
Tabela 07 – Visita de Campo 19/09/2011 

 

Parâmetros 

Resultados 

Ponto1 Ponto2 Ponto3 Ponto4 

pH 8,55 8,37 7,39 8,26 

Temperatura 14,98 14,16 13,62 13,76 

Condutividade (μS/cm) 1541 1026 27 463 

SDT (ppm) 771 513 13 231 
Fonte: Dados de campo dos autores (2011). 
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A condutividade depende das concentrações iônicas e temperatura, indicando a 

quantidade de sais existentes na coluna d'água e, indiretamente, a concentração de poluentes. 

Em geral, níveis superiores a 100 μS/cm estão associados à ambiente poluídos (CETESB, 

2009).  

As alterações de parâmetros físicos como condutividade e sólidos totais dissolvidos 

das águas de um recurso hídrico podem ocorrer, por exemplo, na época das chuvas pelo 

carreamento de resíduos para dentro do curso d’água ou na época de seca através de efluentes 

de atividades antrópicas (MACÊDO, 2011a). Á medida que mais sólidos dissolvidos são 

adicionados, a condutividade da água também aumenta. 

O chorume traz grandes quantidades de íons para o recurso hídrico, o que proporciona 

maior facilidade na transferência de elétrons e pode explicar os valores mais altos de 

condutividade. Os valores de sólidos totais dissolvidos podem ser explicados pelo aumento da 

carga de sólidos em função das descargas de chorume.  

Observa-se, que tanto os valores de condutividade, quanto os de sólidos totais 

dissolvidos, vão decrescendo nos pontos de análise Ponto1, Ponto2, Ponto4. 

O Ponto1, um afluente do córrego Salvaterra, é o mais crítico, pois se encontra 

próximo ao aterro sanitário Salvaterra (localizado à aproximadamente 1 km). O chorume 

proveniente do aterro é lançado no afluente, como foi constatado na visita de campo do dia 

19/09/2011. Apesar de apresentar o maior valor de sólidos totais dissolvidos, o Ponto1, nas 

três primeiras visitas de campo, não ultrapassa o valor estabelecido para o parâmetro pela 

Resolução CONAMA n° 357/2005 e pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-

MG n° 1/2008, para classes de água 1,2 e 3, que é 500 mg/L (ppm). Porém, verificamos que 

no dia 19/09/2011 (dia da descarga de chorume), os valores de sólidos totais dissolvidos 

obtidos no Ponto1 e Ponto2, que foram respectivamente, 771 ppm e 513 ppm, ultrapassam o 

valor máximo estabelecido por ambas as legislações. 

Segundo as condições de qualidade estabelecidas para todas as classes de água pelas 

legislações acima citadas, materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais, deverão estar 

virtualmente ausentes (que não é perceptível pela visão, olfato ou paladar). Porém, foi 

constatada na visita de campo do dia 19/09 a presença de espumas (pluma de poluição) no 

córrego Salvaterra (vide Anexo).  

Quanto à condutividade, verificamos que o Ponto1 apresentou valores superiores a 

100μS/cm em todas as visitas de campo, que como foi dito, segundo a CETESB (2009), está 

associado à ambientes poluídos.  
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Ainda percebemos um aumento significativo dos valores de condutividade e sólidos 

totais dissolvidos obtidos nas três primeiras visitas de campo no Ponto1, com os obtidos no 

mesmo ponto, na visita do dia 19/09/2011. Os níveis de ambos os parâmetros neste ponto 

elevaram quase 5 vezes no dia 19/09, em relação aos outros dias em que não se observou a 

descarga de chorume. 

Nas três primeiras visitas de campo, os valores de condutividade e sólidos totais 

dissolvidos são 12 vezes elevados no Ponto1 em relação ao Ponto3. Já se compararmos os 

dados obtidos no dia 19/09, verificamos que os valores de condutividade no Ponto1 se elevam 

57 vezes em relação ao Ponto3; e os valores de sólidos totais dissolvidos obtidos se elevam 59 

vezes no Ponto1, também em relação ao Ponto3. Vale salientar que o Ponto3 não sofre 

interferência do Aterro por situar-se em outra vertente e a montante da confluência com o 

córrego Salvaterra. Os seus dados não variaram significativamente nas quatro visitas, servindo 

como base para as comparações. 

No Ponto2, localizado à montante e próximo à foz do córrego Salvaterra, os 

parâmetros físicos condutividade e sólidos totais dissolvidos caem para menos de 5 vezes em 

relação ao Ponto1 devido a diluição proporcionada pelos tributários.  

Porém, observa-se que nas três primeiras visitas de campo, no Ponto4, no córrego São 

Mateus, localizado à jusante da confluência com o córrego Salvaterra, as águas do córrego 

São Mateus apresentam os valores dos parâmetros condutividade e sólidos totais dissolvidos 

normalmente mais altos (quase o dobro) do que no Ponto3, que também fica no córrego São 

Mateus (apenas à aproximadamente 60 metros do Ponto4), mas à montante da foz do córrego 

Salvaterra. Já na visita de campo do dia 19/09, os valores dos parâmetros condutividade e 

sólidos totais dissolvidos obtidos no Ponto4 se elevaram quase 18 vezes em relação ao 

Ponto3. 

 Percebemos que de acordo que os pontos de análise de água vão se distanciando do 

aterro e o córrego Salvaterra vai recebendo afluentes, vai havendo uma diminuição da 

concentração da poluição. Esta depuração também pode estar relacionada à turbulência 

comum em córregos estreitos e rasos. Porém, como verificado nos resultados dos dados 

analisados no Ponto4, o córrego São Mateus está sendo impactado pelo aterro sanitário 

Salvaterra. 

Algumas situações foram constatadas em campo. Segundo o Prof. Dr. José Carlos de 

Oliveira, em visitas realizadas por ele e a equipe de ictiofauna da UFJF, não foram 

encontrados e nem observados peixes no córrego Salvaterra (comunicação pessoal). 

Corroborando esta informação, de acordo com Oliveira e Villar (2006), ressalta-se que no 
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passado os córregos Salvaterra e São Mateus eram os responsáveis por maior presença de 

peixes na região, mas com a chegada dos aterros controlado/sanitário, os volumes de chorume 

comprometeram toda forma de vida existente em suas águas. 

Ainda foram observados pneus e outros resíduos, que são lançados nos cursos d’água. 

Porém, o fato mais preocupante foi a descarga de chorume dos Aterros Controlado/Sanitário 

Salvaterra, presenciada na visita de campo do dia 19/09/2011. Como mencionado 

anteriormente, de acordo com relatos de moradores da região, tais eventos acontecem 

semanalmente. 
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7   CONCLUSÃO 

 

 

A localização dos Aterros Controlado/Sanitário Salvaterra permite que todo impacto 

negativo deste empreendimento afete diretamente todo percurso do córrego Salvaterra, após 

receber o afluente que teve suas águas analisadas no presente trabalho.  

Entre os pontos 1, 2 3 e 4, conclui-se que o Ponto1 é o mais afetado devido a descarga 

de chorume do aterro sanitário/controlado Salvaterra. Como visto, tal ponto apresentou 

valores de condutividade superiores a 100 μS/cm em todas as visitas de campo, o que faz com 

que associe à ambientes poluídos. Destaca-se que este ponto de análise se localiza na RPPN 

Vale de Salvaterra.  

Como constatado na visita de campo do dia 19/09/2011, o chorume proveniente do 

aterro é lançado no curso d’água, o que fez os valores de sólidos totais dissolvidos no Ponto1 

e Ponto2 ultrapassarem o valor máximo estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/2005 

e pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1/2008 para águas doces de 

classes 1,2 e 3.  

Além disto, no mesmo dia foi observado in loco a presença de espumas geradas pelo 

chorume, que, de acordo com as legislações acima citadas, não deveriam ser perceptíveis em 

nenhuma classe de água. 

Nas análises realizadas no Ponto4, os valores de condutividade e sólidos totais 

dissolvidos se elevaram quase 12 vezes no dia de descarga de chorume (em relação ao mesmo 

ponto nas outras visitas). Dessa forma, concluímos que o córrego São Mateus também está 

sendo impactado pelos aterros. 

Deve-se salientar a necessidade de continuar o monitoramento de outros parâmetros 

qualitativos e quantitativos nestes cursos d’água, incluindo também o período chuvoso. 

Constatando-se a continuação das descargas e as alterações dos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos das águas, os órgãos responsáveis pela fiscalização deverão ser contactados. 

Por fim, ressalva-se a questão dos impactos que a RPPN Vale de Salvaterra sofreu, 

destacando a importância de se escolher locais adequados para instalação de aterros sanitários.  
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ANEXO A – Fotografias (Acervo pessoal dos autores) 

 

FOTOS 01 – 02: 01 – Resíduos no curso d’água, próximo ao Ponto1 (13/07/11); 02 – Pneus 

no córrego Salvaterra, Ponto2 (13/07/11) 
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FOTOS 03 – 04: 03 – Alteração no aspecto das águas do córrego Salvaterra proveniente da 

descarga de chorume (19/09/11) ; 04 – Pluma de poluição no córrego Salvaterra (19/09/11) 
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FOTOS 05 – 06: 05 – 06 – Pluma de poluição no córrego Salvaterra, proveniente da descarga 

de chorume (19/09/11) 
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FOTOS 07 – 08: 07 – 08 – Confluência dos córregos Salvaterra e São Mateus, diferença 

visível na cor das águas, dia da descarga de chorume (19/09/11).  

 

 
  

 


