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1. INTRODUÇÃO 

O Aterro Sanitário Salvaterra recebeu todo o resíduo doméstico produzido no município de 

Juiz de Fora de janeiro de 1999 até 11/04/2010 (data da sua desativação), cerca de 500 

toneladas/dia, inclusive resíduos hospitalares e industriais (TEIXEIRA et al. ,2006). A área fica na 

Bacia Hidrográfica do córrego São Mateus (BHCSM) nas margens da BR-040, tem relevo 

acidentado e possuía várias nascentes, contrariando os quesitos técnicos e legais para localização de 

um empreendimento com esta finalidade. Após a desativação, a empresa operadora da nova área – 

CTR Dias Tavares – também assumiu a recuperação e o monitoramento do Aterro Salvaterra 

(DEMLURB, 2011). Contudo, devido a diversos deslizamentos de lixo e a descargas frequentes de 

chorume nos córregos, percebe-se uma dificuldade de recuperação desta Bacia. Através de relatos 

de moradores e pescadores da Região, houve diminuição na variedade e quantidade de peixes, além 

de efeitos deletérios nos animais que utilizam estas águas para dessedentação.  

Pesquisa conduzida por Duprat (2012), entre junho de 2011 e fevereiro de 2012, não 

encontrou nenhum peixe (indivíduo) no córrego Salvaterra, relacionando-se esta ausência as 

freqüentes descargas de chorume. Apesar de existirem peixes nos demais tributários, não acontece a 

recolonização devido a repetição contínua destas descargas. 
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Pires e Villaça (2011) monitoraram alguns parâmetros de qualidade em 2011, comparando os 

valores no córrego Salvaterra e no córrego São Mateus antes do encontro dos mesmos. O parâmetro 

condutividade aumentou 57 vezes e STD - sólidos totais dissolvidos 59 vezes no córrego Salvaterra, 

em dia de suposta descarga de chorume.  

O problema pode ser mais grave, considerando que não existe abastecimento de água da 

Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA) nesta Região. Muitas residências são abastecidas 

por poços que ficam em altitude inferior aos córregos impactados. Toda cadeia trófica pode estar 

comprometida tendo em vista que peixes, gado e outros animais sobrevivem com estas águas e 

repassam para os seres humanos na forma de alimentos e seus derivados. 

Tendo em vista estes riscos, o Núcleo de Análise Geo Ambiental – NAGEA retomou o 

monitorando em 2013 com alunos do Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF. Os 

resultados preliminares de sete meses de monitoramento no córrego Salvaterra mostraram que 

vários parâmetros estão acima dos limites da Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005). 

Portanto, o objetivo deste artigo é verificar os impactos das descargas de chorume no córrego 

Salvaterra através do monitoramento da alteração dos seus parâmetros físico-químicos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esta área fica localizada no extremo sul de Juiz de Fora. As medidas foram feitas de forma 

experimental em quatro seções: num tributário do córrego Salvaterra 1 km a jusante do Aterro; no 

córrego Salvaterra, numa Ponte da Fazenda Santa Cruz; antes do encontro com o córrego Bocaina; e 

antes do encontro com o córrego São Mateus. Nesta fase, percebeu-se que as medidas do primeiro 

ponto para o segundo tinham variação desprezível. Para este artigo, foram utilizadas apenas as 

medidas obtidas na seção da Ponte da Fazenda Santa Cruz. Para a medição dos parâmetros físico-

químicos foi utilizada uma Sonda Multiparamétrica HANNA HI 9828/4 devidamente calibrada em 

laboratório. Os parâmetros monitorados foram Oxigênio Dissolvido (OD), Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Salinidade e Condutividade. 

 As campanhas de campo foram realizadas entre os meses de outubro de 2013 a abril de 2014, 

procurando-se os dias de provável descarga de chorume. Segundo relatos de moradores, elas 

aconteciam de forma aleatória a noite e duravam até aproximadamente as 7:00 horas do dia 

seguinte. Houve situações em que os próprios moradores ligaram para o NAGEA informando sobre 

o evento. A cor escura, a espuma e o cheiro eram os sinais detectados pela população. Entretanto, 

não houve derramamento em todas as visitas de campo do NAGEA, obtendo-se quatro dias com 

possível descarga e cinco dias sem a descarga. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores dos dados analisados mantiveram um perfil paramétrico, sendo que os resultados 

na Tabela 1 são os valores médios submetidos ao teste T com 0,05% de significância. Em dias com 

derramamento aparente (DA positivo) de chorume, o pH apresentou diferença significativa, 

apresentando um acréscimo alcalino no curso d’água. Contudo, seu valor ainda permaneceu 

enquadrado no limite previsto na Resolução CONAMA 357/2005, entre 6 e 9. 

Os sólidos totais dissolvidos aumentaram cerca de treze vezes, ultrapassando os limites da 

legislação de 500 mg/L (miligramas por litro).  

O parâmetro Oxigênio Dissolvido (OD parte por milhão) foi o único que não apresentou 

diferença significativa, o que pode ser explicado pelo fluxo contínuo da água no córrego (ambiente 

lótico).  

A condutividade elétrica (micro-siemens/centímetro) e a salinidade (practical salinity units) 

apresentaram uma elevação aproximadamente dez vezes maior do que os valores encontrados no 

mesmo córrego em dias que não houve despejo de chorume. No caso da salinidade, superou-se o 

limite legal de 0,5 PSU, classificando a água como salobra.  

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB, 2011), 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 ambientes poluídos. Em todos os nove dias 

de monitoramento, os valores encontrados superaram estes limites, conforme a Tabela 1. 

Vale salientar que foi utilizada sempre a mesma Sonda com a calibração refeita antes de cada 

campo. Os horários de monitoramento procuraram coincidir com as 7 horas da manhã, evitando-se 

variações de temperatura. Os pesquisadores foram sempre os mesmos desde o início do processo. 

 

Tabela 1 – Resultados das médias do potencial hidrogeniônico (pH); condutividade elétrica 

(µS/cm), sólidos totais dissolvidos (STD/ ppm); salinidade (PSU); oxigênio dissolvido (OD ppm). 

  

 pH Cond. µS/cm STD ppm Sal PSU OD ppm 

DA (positivo) 8,34 1347,15 673,44 0,68 7,55 

DA (negativo) 6,97 135,11 48,57 0,06 6,34 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
http://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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  4. CONCLUSÃO 

O córrego Salvaterra encontra-se alterado devido as descargas oriundas de montante. Como 

não existe outro empreendimento nesta Sub-bacia, a suspeita é que o efluente seja chorume oriundo 

do Aterro Sanitário. O contrato estabelecido entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a empresa que 

opera a CTR Dias Tavares prevê o monitoramento e a recuperação ambiental desta área. Os 

monitoramentos executados desde 2011, junto com o relato dos moradores e pescadores e denúncias 

protocoladas nos diversos órgãos, mostram que ocorrem eventos de causa antrópica. As autoridades 

já sabem do problema, tanto a Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente e do DEMLURB, 

como a Polícia Ambiental e o Ministério Público de Minas Gerais. A demora em se tomar alguma 

decisão apenas piora o quadro de degradação desta Sub-bacia do córrego Salvaterra com reflexos no 

córrego São Mateus e na Bacia Hidrográfica do rio do Peixe. Toda a cadeia trófica ficará 

comprometida com piora na saúde dos seres vivos que dependem destas águas. 
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