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1. APRESENTAÇÃO
O presente Relatório de Controle Ambiental – RCA tem como objetivo a obtenção da
Licença Prévia – LP do empreendimento denominado Sistema de Esgotamento
Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova, a ser localizado no município de Belém/PA,
atendendo a Resolução CONAMA 237/1997, sendo o licenciamento ambiental do
empreendimento conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA,
em atendimento a Resolução COEMA nº 162/2021.
A

atividade encontra-se

inserida na listagem

de atividades consideradas

potencialmente causadoras de degradação ambiental, de acordo com a Resolução
COEMA nº 162/2021, apresentando potencial poluidor/degradador classificado como
grande, uma vez que a vazão média de projeto é de 143,26 L/s, ou seja, 12.355 m³/dia,
para um período de projeto de 20 anos (2040).
Saneamento
Coleta, transporte, estação elevatória, tratamento e destinação final de
esgotos sanitários
Potencial Poluidor/Degradador: III
Porte do empreendimento: VTD1 ≤ 100.000

1

VTD = Volume Tratado (m³/dia)
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR – EXECUTOR DO
PROGRAMA – EMPRESA CONSULTORA – EQUIPE
TÉCNICA
2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Nome: Prefeitura Municipal de Belém – PMB
Endereço: Palácio Antônio Lemos - Praça Dom Pedro II, s/nº - Cidade Velha
CEP.: 66.020-240

2.2. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR DO PROGRAMA
Nome: Unidade Coordenadora do Programa – UCP/PROMABEN
Coordenador Geral do Programa: Rodrigo Silvano Silva Rodrigues
Endereço: Avenida Bernardo Sayão, 3224, Condor, Belém-PA
CEP.: 66.033-190
E-mail: promaben.ucp@outlook.com

Técnico Responsável do Programa: Alex Ruffeil Cristino
Endereço: Avenida Bernardo Sayão, 3224, Condor, Belém-PA
CEP.: 66.033-190
E-mail: alexruffeil.ucp@outlook.com
A UCP/PROMABEN é a executora do Programa, a qual encontra-se diretamente
vinculada a PMB.

2.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA
Nome: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro
Endereço: Avenida Governador Jose Malcher, 168, sala 110, Nazaré, Belém-PA
CEP.: 66.035-065
Telefone: 11 3284-6550
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E-mail: comercial.br@nklac.com
Técnico Responsável dos Estudos Ambientais: Cristina Kirchner de Azevedo
E-mail: cristina.kirchner@nklac.comr

2.4. EQUIPE TÉCNICA
O Quadro 2.1 apresenta a equipe técnica do Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro
envolvida na elaboração deste Relatório de Controle Ambiental.
Quadro 2.1 - Equipe Técnica
PROFISSIONAL

FORMAÇÃO

REGISTRO

Cristina Kirchner de Azevedo

Engenheira Sanitarista e
Ambiental
Especialista em Eng.
Segurança do Trabalho

CREA 071.358-9

Leonardo Mitre Alvim de Castro

Engenheiro Civil, M. Sc e
D.Sc em Saneamento,
Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

CREA/MG 70.992/D

Biólogo, M. Sc. em
Ecologia

CRBio 104894/04-D

Engenheiro Agrônomo

CREA 600494623

Administrador

CRA 4630

Ledice Kesiane Pestana
Moraes

Engenheira Ambiental

CREA 305721D/TO

Nathália Schmuziger

Engenheira Ambiental

CREA 5069989832

Heitor Campos de Sousa

Roberto Sussumu Kurokawa

Luiz Eduardo Borges Leal

ASSINATURA
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3. EMPREENDIMENTO
3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
A problemática do setor de saneamento em nosso país, em especial nas áreas
urbanas, compromete a qualidade de vida da população e do meio ambiente.
Enchentes, lixo, contaminação dos mananciais, água de abastecimento e efluentes
domésticos sem tratamento adequado e doenças apresentam uma íntima relação.
Doenças como diarreia, dengue, febre tifoide e malária, que resultam em milhares de
mortes anualmente, especialmente de crianças, são transmitidas pela veiculação de
água contaminada com esgotos humanos e industriais, dejetos de animais e lixo.
Segundo Pereira (2003), o número expressivo de municípios que não dispõem de
coleta e tratamento de esgotos ocorre em razão de o saneamento não ser enfrentado
como prioridade e, portanto, faltam medidas eficazes para direcionar as ações de
política pública nesse setor, prejudicando a obtenção de recursos para investimento.
O crescimento desordenado e concentrado das áreas urbanas, a ausência e/ou a
deficiência de planejamento dos equipamentos de infraestrutura e a precariedade das
poucas estruturas físicas existentes de sistemas de esgotamento sanitário projeta um
escalonado agravamento na saúde pública e ambiental dos municípios.
A situação do município de Belém não se faz diferente, por não possuir um sistema
de coleta e tratamento de esgotos que atenda adequadamente a toda sua população,
os cursos d’água da região recebem grande contribuição de esgotos domésticos in
natura, que comprometem a qualidade de vida da população, trazendo consequências
negativas também na economia.
Assim, a implantação de um sistema de esgotamento sanitário leva ao aumento na
taxa de cobertura de coleta e tratamento de efluente sanitário proporcionando a
melhora na qualidade socioambiental da área de abrangência do empreendimento,
melhorando índices relacionados a doenças causadas por veiculação hídrica, por falta
de saneamento básico, investindo em prevenção a saúde ao invés do dispêndio de
recursos com a consequência, que é a falta de saúde pela ausência de um ambiente
salubre para da população.
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

15

3.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO
O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova composto pela
rede coletora e seus equipamentos, sistema de tratamento do esgoto coletado e a
disposição final do efluente por emissário subaquático no rio Guamá, objeto do
presente Relatório de Controle Ambiental – RCA, será implantado no bairro Jurunas
e uma parcela dos bairros Batista Campos e Cidade Velha, zona sul do município de
Belém.
A área do empreendimento, o qual encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica da
Estrada Nova – BHEN, mais especificamente nas sub-bacia 1 e sub-bacia 2 da BHEN,
possui ligação entre os bairros Condor e Guamá pela avenida Bernardo Sayão, a
conhecida Estrada Nova, que começa no Arsenal de marinha e termina na
Universidade Federal do Pará – UFPA.
O acesso para o SES Bacia da Estrada Nova, partindo do Aeroporto Internacional de
Belém, pode ser feito partindo da avenida Pará, seguindo pela rodovia Arthur
Bernardes, avenida Pedro Álvares Cabral, prosseguindo na avenida Marechal
Hermes, onde convergindo à esquerda na travessa Padre Eutíquio chega-se à área
do empreendimento. O acesso fluvial pode ser realizado pelo Terminal Hidroviário Ruy
Barata seguindo na avenida Bernardo Sayão até a travessa da Quintino Bocaiuva.
O mapa de localização e acesso do SES Bacia da Estrada Nova é apresentado na
Figura 3.1.
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Figura 3.1 - SES Bacia da Estrada Nova
Mapa de Localização e Acesso
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3.3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA
O empreendimento encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica da Estrada Nova –
BHEN, a qual possui cerca de 970 ha de área e uma população residente de
aproximadamente 220.000 hab. A BHEN está subdividida em 04 (quatro) sub-bacias,
sendo o empreendimento projetado para ser implantado na sub-bacia 1 e sub-bacia
2, compreendo o bairro Jurunas e pequena parcela do bairro Batista Campos e Cidade
Velha (Figura 3.2). Amplamente ocupada, grande parcela da área da BHEN
apresenta-se suscetível a eventos de alagamento e inundação, em decorrência de um
conjunto de aspectos que inclui o regime de marés, associado às precipitações
intensas, o mau uso e ocupação do solo e a baixa declividade, principalmente em
localidades de cotas altimétricas iguais ou inferiores a 4,0 metros. Atualmente, após
algumas modificações, as áreas em cotas de alagamentos são as próximas dos
talvegues e da avenida Bernardo Sayão.

Figura 3.2 - Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – BHEN
Divisão em Sub-bacias
O saneamento na sub-bacia 1 e sub-bacia 2 da BHEN é caracterizado pela
inexistência de um sistema público ofertado para a população. As ligações de esgotos
domiciliares são feitas no sistema de microdrenagem ou lançadas diretamente nos
canais a céu aberto. A presença de edificações tipo palafitas sobre os canais incentiva
o lançamento direto dos efluentes sanitários diretamente nos mesmos.
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

18

Pela realidade atual da região, pode-se associar a ausência de saneamento básico, o
qual sujeita a maioria da população ao convívio da exposição inadequada dos
resíduos sólidos e as águas superficiais completamente contaminadas pelo
lançamento de efluente doméstico e demais resíduos, ao alto índice de inadimplência
registrado pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA em relação ao
abastecimento de água potável. Este ciclo vicioso só traz prejuízos tanto à população,
quanto ao município, tendo em vista as altas incidências de doenças de veiculação
hídrica, gerando problemas de saúde pública e impacto ao meio ambiente, fazendo
com que o investimento em infraestrutura urbana seja redirecionado para a saúde
para sanar a falta de saneamento básico.
Da Figura 3.3 a Figura 3.28 são apresentados os registros fotográficos da região que
corroboram com a informação de ausência de uma infraestrutura de saneamento
básico ofertado para a população, com foco no esgotamento sanitário.

Figura 3.3 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.4 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco
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Figura 3.5 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.6 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.7 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.8 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco
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Figura 3.9 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.11 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.10 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.12 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco
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Figura 3.13 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.15 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.14 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.16 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco
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Figura 3.17 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.19 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.18 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.20 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco
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Figura 3.21 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.23 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.22 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.24 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco
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Figura 3.25 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.27 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.26 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco

Figura 3.28 - Área do
Empreendimento
Questões de Saneamento Básico
Registro de Vistoria in loco
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4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico define que a autoridade ambiental competente estabeleça procedimentos
simplificados de licenciamento para as atividades de tratamento de esgoto sanitário e
de efluentes gerados nos processos de tratamento de água, em função do porte das
unidades e dos impactos ambientais esperados.
O Art. 44 da Lei Federal nº 11.445/2007 define as questões sobre licenciamento
ambiental:
“Art. 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento
de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos processos de
tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de
alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela
legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento
dos usuários.
§

1°

A

autoridade

ambiental

competente

estabelecerá

procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades
a que se refere o “caput” deste artigo, em função do porte das
unidades e dos impactos ambientais esperados.
§ 2° A autoridade ambiental competente estabelecerá metas
progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de
tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das
classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos
níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de
pagamento das populações e usuários envolvidos.”
Com relação a esta determinação da Lei Federal nº 11.445/2007, o governo federal,
por meio do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, já havia publicado a
Resolução CONAMA 377/2006, que dispõe sobre licenciamento ambiental
simplificado de sistemas de esgotamento sanitário.
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A Resolução CONAMA 369/2006 a qual dispõe sobre os casos excepcionais de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
intervenção em Área de Preservação Permanente – APP estabelece em seu art. 2º,
inciso I, que:
“O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada
mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os
requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e
municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento EcológicoEconômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes,
nos seguintes casos:
I - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de
transporte, saneamento e energia;
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas
pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;
d) a implantação de área verde pública em área urbana;
e) pesquisa arqueológica;
f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e
condução de água e de efluentes tratados; e
g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e
de efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os
critérios e requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 11, desta Resolução.
II - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação
nativa, tais com: a prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão,
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de
acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente;
b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura
vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função
ecológica da área;
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;
d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho,
outorgadas pela autoridade competente;
III - intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto
ambiental, observados os parâmetros desta Resolução.”
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Em relação à proteção e preservação do patrimônio arqueológico histórico, aplicamse as Leis Federais de nº 3924/1961 e nº 5542/1986, a Constituição Federal de 1988
em seus Artigos 20, 23, 215 e 216; a Lei Federal de Crimes Ambientais de nº
9.605/1998, as Portarias do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN de nº 07/1988 e nº 230/2002, e a Resolução do CONAMA nº 01/1986.
A relação da legislação federal incidente ao Sistema de Esgotamento Sanitário – SES
Bacia da Estrada Nova, está listada a sequência:


Constituição Federal do Brasil de1988, principalmente Art. 20 a Art. 231, e
ainda, Capítulo 6º do Meio Ambiente, Art. 225;



Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 que institui o novo Código Florestal;



Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos;



Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispões sobre Crimes Ambientais;



Decreto Lei nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, que regulamenta a Lei nº
9.605/98;



Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que é responsável pela criação da ANA,
cuja denominação foi alterada pela Lei nº 14.026/2020 que atualiza o marco
legal do saneamento básico;



Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal que estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá
outras providências;



Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, dispondo sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos (logística reversa);



Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, que regulamenta os
aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do
Meio Ambiente;



Resolução CONAMA nº 01, de 8 de março de 1990, trata sobre critérios de
padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativa, para atender o interesse da saúde e do
sossego público;
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Resolução CONAMA nº 242 de 30 de junho de 1998, que estabelece limites
máximos de emissão de poluentes, dentre outros;



Resolução CONAMA nº 274 de 29 de novembro de 2000, que dispõe sobre
padrões de qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos para
balneabilidade;



Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;



Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, dispõe sobre o
recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou
contaminado;



Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, estabelece os limites
máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas
no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento
ambientalmente adequado;



Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre a
prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua
destinação ambientalmente adequada;



Resolução CONAMA nº 431, de 24 de maio de 2011, que altera o art. 3º da
Resolução nº 307/2002, estabelecendo nova classificação para o gesso;



Resolução CONAMA nº 469, de 29 de julho de 2015, que altera o art. 3º da
Resolução nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos da construção civil;



Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 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;



Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre
condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de
efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e
complementando a Resolução nº 357/2005; e



Resolução CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 91/2008, que
dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água
superficiais e subterrâneos;
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Resolução CONAMA nº 418, de 25 de novembro de 2009, que dispõe sobre
critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular-PCPV
e para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos
em Uso-I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e determina
novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de
manutenção de veículos em uso;



Resolução CONAMA nº 451, de 03 de maio de 2012, que altera os limites de
emissão da tabela 3 do Anexo I da Resolução no 418/2009;



Resolução CONAMA nº 491 de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre
qualidade do ar; e



Resolução CONAMA nº 463, DE 29 de julho de 2014, que dispõe sobre o
controle ambiental de produtos destinados à remediação; e



Resolução CONAMA nº 498, DE 19 de agosto de 2020, que dispõe sobre
critérios e procedimentos para produção e aplicação de biossólido em solos, e
dá outras providências.

Quanto a legislação estadual lista-se:


Constituição do Estado do Pará, de 05 de outubro de 1985, em sua última
atualização, janeiro de 2021;



Lei nº 26.752/90, que dispõe sobre a promoção da Educação Ambiental;



Lei n° 5.629/90, que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio
histórico, artístico, natural e cultural do Estado.



Lei nº 5.887, de 09 de maio de 1995, que dispõe sobre a Política Estadual do
Meio Ambiente e dá outras providências;



Lei nº 6.105/98, que dispõe sobre a proteção e conservação dos depósitos de
água subterrânea do Estado do Pará; e



Lei nº 6.462, de 04 de julho de 2002, que dispõe sobre a Política Estadual de
Florestas e demais Formas de Vegetação e dá outras providências.

No âmbito municipal, Belém possui como instrumentos legais o Plano Diretor de 2008,
o qual encontra-se em processo de revisão, bem como a Lei de parcelamento do solo,
os quais organizam o crescimento do município, com a finalidade de garantir aos
cidadãos um município adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade.
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Frente a legislação municipal incidente ao empreendimento destacam-se:


Lei nº 7.399, de 11 de janeiro de 1988, que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano do Município de Belém e dá outras providências;



Lei nº 7.400, de 25 de janeiro de 1988, que dispõe sobre as edificações do
Município de Belém e dá outras providências;



Lei nº 7.401, de 29 de janeiro de 1988, que dispõe sobre a política municipal
de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes de estruturação
espacial da Região Metropolitana de Belém;



Lei nº 7.632, de 24 de maio de 1993, que cria o PCA - Programa de Arborização
Comunitária, e dá outras providências;



Lei nº 7.875, de 16 de março de 1998, que institui no Município de Belém o
Programa "Agenda 21 Local" com a finalidade de normatizar, integrar e
encaminhar as ações necessárias ao planejamento sócio-econômicoambiental do município;



Lei nº 7.890, de 08 de junho de 1998, que autoriza o Poder Executivo Municipal
de Belém a implantar Programa de Restrição à Circulação de Veículos
Automotores no município e dá outras providências;



Lei nº 7.891, de junho de 1998, que torna obrigatória a realização de Programas
de Balneabilidade no Município de Belém;



Lei nº 7.709, de 18 de maio de 1994, que dispõe sobre a preservação e
proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município
de Belém e dá outras providências;



Lei Delegada nº 01/95, que dispõe sobre a Administração e o Gerenciamento
de Praças, Parques e Áreas Verdes do Município de Belém e dá outras
providências;



Lei Delegada nº 02/95, que introduz mudanças na Lei nº 7.747 de 02 de janeiro
de 1995, que cria o Centro de Referência em Educação Ambiental e dá outras
providências;



Lei Delegada nº 03/95, que introduz mudanças na Lei Delegada nº 02/95, de
20 de novembro de 1995 e dá outras providências;
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Lei Complementar nº 02, de 19 de julho de 1999, Lei Complementar de Controle
Urbanístico, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano
do Município de Belém e dá outras providências;



Lei nº 7.940, de 19 de janeiro de 1999, que dispõe sobre os serviços e obras
para a coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário no Município de
Belém e dá outras providências;



Lei nº 7.954, de 07 de maio de 1999, que dispõe sobre a colocação de lixeiras
nos passeios públicos e dá outras providências;



Lei nº 7.990, de 10 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o controle e o combate
à poluição sonora no Município de Belém;



Lei nº 8.014, de 28 de junho de 2000, que dispõe sobre a coleta, transporte e
destino final de resíduos sólidos industriais e entulhos em aterros sanitários ou
em incineradores não abrangidos pela coleta regular, e dá outras providências;



Lei nº 8.127, de 21 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
construção de caixas separadoras de óleo e lama para os estabelecimentos
que menciona;



Lei nº 8.206, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a criação do
Cadastro Geral de Obras Públicas do Município de Belém;



Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do
Município de Belém e dá outras providências; e



Lei Orgânica do Meio Ambiente, lei máxima na questão ambiental do Município
de Belém, concentrando toda a Política Ambiental do município.
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5. PROJETO
5.1. ÁREA DE ATENDIMENTO
O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova tem como
proposta o atendimento de uma parcela da área da Bacia Hidrográfica da Estrada
Nova, mais especificamente a sub-bacia 1 em sua totalidade, incluindo a área definida
no projeto como Passivo da Orla; e parte da sub-bacia 2, área denominada no projeto
como Miolo do Jurunas, além da contribuição pontual do Conjunto Habitacional e
Centro Comercial a serem implantados na travessa Quintino Bocaiuva, área localizada
entre a avenida Bernardo Sayão e a travessa Honório José dos Santos.
Esta área de atendimento foi definida em função da limitação de áreas disponíveis
para a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do sistema, ou seja,
a área do lote disponível foi o limitante da área de atendimento do empreendimento.
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Figura 5.1 - SES Bacia da Estrada Nova
Área de Atendimento

5.2. PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO
A projeção da população, referente a área de abrangência do sistema, para o
horizonte de projeto (2010 a 2040) foi desenvolvida pela Universidade Federal do Pará
– UFPA (2019).
Para a projeção da população realizou-se a etapa de coleta de dados dos setores
censitários e população para a área da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, referente
aos anos de 2000 e 2010, dados estes consolidados e disponibilizados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. De posse dessas informações, os dados
foram tratados, unificado e ajustados aos limites da área da bacia.
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Para a projeção da população foram aplicados os métodos apresentados no Quadro
5.1, utilizando como horizonte de projeto o período de 2010 a 2040, tendo marcos de
investigação 2010, 2020 e 2040, considerando taxa de adesão (TA) em 100%, 90% e
80%.
Quadro 5.1 - Projeção Populacional
Métodos e Equacionamentos Realizados
MÉTODO

EQUACIONAMENTO

Projeção Aritmética: o crescimento
populacional apresenta taxa constante para os
anos que se seguem a partir de dados
conhecidos
Projeção Geométrica: o crescimento
populacional tem incremento proporcional a
população existente em cada instante de
tempo (ano)
Taxa decrescente de crescimento: a população
é estimada com base na hipótese de que, a
taxa de crescimento torna-se menor tendendo
a valor de saturação numa dada área de
estudo

Para o método da taxa decrescente de crescimento, o estudo considerou, para a
estimativa da população de saturação (Ps) valor de densidade de saturação de 450
hab/ha. Este valor corrobora com a densidade populacional verificada após análise
dos dados de 2000 e 2010, onde apresentou-se superior em 26,1% e 36% de 450
hab/ha, respectivamente.
Após a aplicação dos três métodos, observou-se que tanto o método aritmético,
quanto o método geométrico não são adequados para a estimativa da população da
Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, uma vez que apresentam ao final do ano de 2040
uma população de 1.210.329 hab e 817.312 hab, respectivamente, ou seja, uma
situação improvável de se acontecer haja vista a ocupação e o adensamento existente
atualmente na área.
Quanto ao método da taxa decrescente, este apresenta um incremento na população
de 47,4%, para o cenário otimista, 32,7% para o cenário realista e 17,9% para o
cenário pessimista, como apresentado no Quadro 5.2.

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

35

Quadro 5.2 - Bacia Hidrográfica da Estrada Nova
Projeção Populacional
Método da Taxa Decrescente de Crescimento
CENÁRIO

Otimista

Realista

Pessimista

TA
(%)

ANO

POPULAÇÃO
(hab)

100

2010

241.951

100

2020

341.136

100

2040

356.679

90

2010

217.756

90

2020

307.022

90

2040

321.011

80

2010

193.561

80

2020

272.909

80

2040

285.343

Fonte: UFPA (2019)

Outro aspecto a ser observado na aplicação pelo método da taxa decrescente de
crescimento, trata-se da densidade populacional, que para o cenário otimista, para o
período de 2010 a 2040 terá valores próximo a 450 hab/ha, densidade esta observada
em locais onde o uso do solo apresenta tendência de ocupação por bairros
residenciais com predominância de edifícios, considerando a verticalização de
crescimento populacional, a qual poderá ocorrer na área tendo esta a predominância
de ocupação habitacional de forma horizontal.
Assim, adotou-se o método da taxa decrescente para a projeção da população, onde
no Quadro 5.3 são apresentados os valores resultantes, após o equacionamento, para
a área de abrangência do SES Bacia da Estrada Nova.
Quadro 5.3 - SES Bacia da Estrada Nova
Projeção da População de Projeto (2020 a 2040)
POPULAÇÃO
(hab)
CONJUNTO
MIOLO DO
HABITACIONAL
JURUNA
/ CENTRO
COMERCIAL

ANO

SUB-BACIA 1 /
PASSIVO DA
ORLA

2020

50.000

23.902

2.880

76.782

2021

50.499

23.984

2.880

77.363

2022

50.973

24.066

2.880

77.919

2023

51.423

24.148

2.880

78.451

TOTAL

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

36

POPULAÇÃO
(hab)
CONJUNTO
MIOLO DO
HABITACIONAL
JURUNA
/ CENTRO
COMERCIAL

ANO

SUB-BACIA 1 /
PASSIVO DA
ORLA

2024

51.850

24.230

2.880

78.960

2025

52.255

24.312

2.880

79.447

2026

52.640

24.394

2.880

79.914

2027

53.005

24.476

2.880

80.361

2028

53.352

24.558

2.880

80.790

2029

53.681

24.640

2.880

81.201

2030

53.993

24.723

2.880

81.596

2031

54.290

24.805

2.880

81.975

2032

54.571

24.887

2.880

82.338

2033

54.839

24.969

2.880

82.688

2034

55.092

25.051

2.880

83.023

2035

55.333

25.133

2.880

83.346

2036

55.562

25.215

2.880

83.657

2037

55.779

25.297

2.880

83.956

2038

55.985

25.379

2.880

84.244

2039

56.181

25.461

2.880

84.522

2040

56.366

25.543

2.880

84.789

TOTAL

Fonte: UFPA (2019)

5.2.1.

CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE

A área a ser atendida pelo SES Bacia da Estrada Nova, encontra-se amplamente
antropizada, apresentando características de ocupação residencial e comercial,
conforme registrado nas vistorias in loco realizadas pela equipe técnica nos meses de
novembro e dezembro de 2020, de acordo com o zoneamento do município definido
no Plano Diretor de 2008.
De acordo com Jordão (1995), o esgoto sanitário, caracterizado pelo efluente
doméstico mais a vazão de infiltração, apresenta 99,92% de água e apenas 0,08% de
componentes sólidos, os quais podem ser divididos em poluentes orgânicos,
inorgânicos e microrganismos.
Os valores das cargas dos parâmetros característicos de efluentes domésticos
encontrados na literatura e estabelecidos por meio de normas estão apresentados no
Quadro 5.4.
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Quadro 5.4 - SES Bacia das Estrada Nova
Característica do Esgoto Doméstico
PARÂMETRO

VALORES1

UNIDADE

INÍCIO

FINAL

DBO

54

54

g/hab.dia

DQO

100

100

g/hab.dia

SST

60

60

g/hab.dia

NTK

8,0

8,0

g/hab.dia

P

1,0

1,0

g/hab.dia

Nota 1: Parâmetros adotados no projeto da ETE (Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro, 2020)

5.3. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CORPO RECEPTOR
O corpo receptor do efluente tratado na ETE do SES Bacia da Estrada Nova será o
rio Guamá, o qual tem o seu desague na Baía do Guajará.
O rio Guamá trata-se de um curso d’água perene de grande vazão, localizado no
nordeste do Estado do Pará, é afluente do rio Pará, tem sua nascente nas
proximidades de Ourém, situada em sua margem direita. Segue para o Oeste,
encontra-se com o rio Capim. Tendo como seus principais afluentes os rios Acará,
Capim e Moju.
Para a classificação das águas do corpo receptor, o rio Guamá, fez-se a utilização do
levantamento realizado pela UFPA, no âmbito do Projeto de Pesquisa “Estudo de
Intervenções em Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova (PA) como
Estratégia para Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 1 – Relatório 04,
de 2019, contratado pela UCP para a área do empreendimento. Cabe mencionar, que
optou-se em utilizar os dados deste estudo, uma vez que estes foram utilizados no
estudo de dispersão, para a avaliação das condições de lançamento do efluente da
ETE, também realizado pela UFPA.

Para o estudo foi realizada uma campanha de amostragem de água superficial do rio
Guamá, em período menos chuvoso (28/11/2019) em condições de maré baixa e maré
alta, sendo a coleta realizada na tomada d’água bruta da estação do rio Guamá,
integrante do Complexo de Abastecimento de Água Bolonha. Nas amostras coletadas
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

38

foram

analisados

os

seguintes

parâmetros:

Temperatura,

Salinidade,

pH,

Condutividade elétrica, AT, Turbidez, Cor aparente, Cor verdadeira, Dureza total,
DQO, DBO, OD (%), OD, ST, SST, SDT, Cloreto, Sulfato, Fósforo total, NAT, Nitrito,
Nitrato, Ca+2, Na+2, K+, Ba, Cd, Pb, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn, Coliforme Total e E.coli.
De acordo com o estudo da UFPA (2019), após tratamento e análise dos dados
obtidos, em relação a salinidade da água superficial do rio Guamá, considerando
como referência o Art. 2 I da Resolução CONAMA 357/2005, obteve a classificação
da água como doce, uma vez que obteve valor igual a 0,003‰.
Para efeito deste estudo utilizou-se a classificação do corpo d’água como água doce
classe 2 devido a qualidade requerida em função do seu uso para fins de
abastecimento para consumo humano após tratamento convencional, uma vez que
este é um dos usos das águas do rio Guamá.

5.4. ESTUDO DE ALTERNATIVA DO PROCESSO DE TRATAMENTO
5.4.1.

ANÁLISES PRELIMINARES

Para iniciar o estudo de alternativas para o processo de tratamento a ser
implementado na ETE do SES da Bacia da Estrada Nova deve-se adotar para
dimensionamento das estruturas o atendimento aos padrões de enquadramento do
corpo receptor, preconizado na Resolução CONAMA 357/2005 e os padrões de
lançamento dos efluentes, definido na pela Resolução CONAMA 430/2011.
Como apresentado no item anterior (5.3) o corpo receptor será o rio Guamá, classe 2,
cujos os parâmetros de qualidade da água definidos pela Resolução CONAMA
357/2005 a serem atendimento são:
- DBO = 5,0 mg/l;
- N amoniacal = 3,7 mg/l;
- Nitratos = 10,0 mg/l;
- Fósforo total = 0,1 mg/l; e
- Coliformes fecais = 1.000 UFC/100 ml.
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Quanto aos parâmetros de lançamento de efluentes estabelecidos pela Resolução
CONAMA 430/2011, faz-se necessário atender, DBO máximo 120 mg/L, com
eficiência de remoção mínima de 60%
A interrelação das duas resoluções deve garantir os padrões de qualidade da água do
corpo receptor em função do seu uso preponderante, frente ao lançamento simultâneo
do efluente no corpo receptor. Neste inter-relacionamento podem ocorrer duas
situações:
- Caso o efluente satisfaça os padrões de lançamento, mas não satisfaça os
padrões de corpo receptor, as características do lançamento deverão ser tais
que, necessariamente, atendam ao padrão do corpo receptor. Em outras
palavras, nestas condições o lançamento deverá ter características mais
restritivas do que as expressas pelo padrão de lançamento usual. Esta situação
pode ocorrer no caso de corpos receptores com baixa capacidade de
assimilação e diluição; e
- Caso o efluente não satisfaça os padrões de lançamento, mas satisfaça os
padrões do corpo receptor, o órgão ambiental poderá autorizar lançamentos
com valores acima dos padrões de lançamento. No entanto, esta autorização
deverá ocorrer em condições excepcionais, de relevante interesse público, fruto
de estudos de impacto ambiental e permitindo o atendimento ao
enquadramento. Esta situação pode ocorrer no caso de corpos receptores com
boa capacidade de assimilação e diluição.
Para uma avaliação da condição quantitativa e qualitativa mais realista do corpo
receptor, a Universidade Federal do Pará - UFPA no âmbito do Projeto de Pesquisa,
realizou a avaliação das condições de lançamento do efluente da ETE do SES Bacia
da Estrada Nova para auxiliar quanto as medidas necessárias para a implantação do
sistema na região, o resultado foi apresentado no “Estudo de Intervenções em
Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova (PA) como Estratégia para
Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 1 – Relatório 05, de 2019.
O estudo desenvolvido pela UFPA avaliou as condições de lançamento do efluente
da ETE envolvendo 03 (três) cenários de modo a mensurar situações adversas e
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situações mínimas, quanto ao funcionamento hidráulico e a carga de poluentes que
poderá ocorrer no sistema em seu período de operação.
Os cenários estabelecidos são apresentados no Quadro 5.5.
Quadro 5.5 - Cenários Avaliados
CENÁRIO

Otimista

Realista

Pessimista

SITUAÇÃO CONSIDERADA
DESCRIÇÃO
Taxa de Adesão (TA)¹

VALOR
100%

Número de horas de geração de efluente sanitário (Nf)

24h

Taxa de Adesão (TA)

90%

Número de horas de geração de efluente sanitário (Nf)

22h

Taxa de Adesão (TA)

80%

Número de horas de geração de efluente sanitário (Nf)

20h

Nota 1: Taxa de Adesão – percentual da população ligada a rede de esgotamento sanitário
Fonte: UFPA (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Os referidos cenários foram avaliados utilizando duas bases de dados, sendo a
primeira adotando informações de fontes secundárias2, denominado “dados
pretéritos” e a segunda por meio do levantamento de campo realizado pela UFPA
(Etapa 1), com estes foram determinados a vazão de diluição (Qdil), a vazão
indisponível (Qind) e ΔQ para cada cenário de investigação.
O resumo dos resultados apontados, extraídos do “Estudo de Intervenções em
Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova (PA) como Estratégia para
Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 1 – Relatório 05, de 2019,
desenvolvido pela UFPA, são apresentados no Quadro 5.6 e no Quadro 5.7.

2

Relatório HIMOR-Hydros (1980 a 1998 – Medições de Sizígia e de Quadratura)
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Quadro 5.6 - Resumo dos Resultados com Lançamento do Efluente no Rio
Guamá
Dados Pretéritos

Fonte: UFPA (2019).
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Quadro 5.7 - Resumo dos Resultados com Lançamento do Efluente no Rio
Guamá
Dados Etapa 1 (Campo)

Fonte: UFPA (2019).

O que se observa é que o regime de lançamento, em termos de vazão, apresenta
valores inferiores a 5,0% e 1,0%, cenário pretéritos e campo, respectivamente, quanto
ao uso da capacidade hidráulica do rio Guamá.
Segundo von Sperling, "o principal efeito toxicológico da poluição orgânica em um
curso d'água é o decréscimo dos teores de oxigênio dissolvido. Este decréscimo está
associado à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)." Assim, ao observarmos os
valores de OD na água superficial depois de realizada a mistura, os resultados
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apresentam valores de 4,5 - 6,6 mg/L e 5,74 mg/L, no cenário com dados pretéritos e
dados de campo, respectivamente. Quanto à matéria carbonácea, o estudo em ambos
os cenários demonstra o atendimento em todas as faixas de eficiência de remoção,
apresentando valor < 120 mg/L, portanto, o lançamento do efluente tratado da ETE
não causará significativo impacto ambiental à qualidade da água do rio Guamá,
podendo vir a contribuir para conservação do manancial em questão, atendendo a
Resolução CONAMA 357/05. O estudo da UFPA recomenda que a ETE tenha
eficiência de remoção mínima de 60% da carga de DBO, em atendimento a Resolução
CONAMA 430/2011 e ANA Nº 1.938/2017.
O “Estudo de Intervenções em Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova
(PA) como Estratégia para Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 1 –
Relatório 05, desenvolvido pela UFA, supra citado neste subitem, consta no Apêndice
A – Estudo da Universidade Federal do Pará, o qual é parte integrante deste
documento.
5.4.2.

PREMISSAS PARA AS ALTERNATIVAS

O estudo de alternativa, quanto ao processo de tratamento a ser implantado na
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE para integrar o Sistema de Esgotamento
Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova, foi desenvolvido pela equipe técnica do
Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro, acolhendo aos critérios definidos pela equipe
técnica da Unidade Coordenadora do Programa – UCP, para atender os seguintes
parâmetros de projeto:


Vazão média de projeto → Qméd = 143,26 L/s;



Concentração de DBO → Início de plano = 227,6 mg/L; e
Final de plano – 227,3 mg/L;



Eficiência requerida → Remoção mínima de DBO < 120 mg/L e/ou 60%,
conforme estabelecido pelo projeto de pesquisa: “Estudo de Intervenções em
Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova (PA) como Estratégia
para Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 1 – Relatório 05
(UFPA, 2019);
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Consumo per capita: Com base nas projeções apresentadas por meio do
documento desenvolvido pela UFPA (2019), foi tido como premissa o consumo
per capita de 150 L/hab.dia;



Coeficiente (K1) - Dia de Maior Consumo: Este coeficiente consiste na relação
entre o maior consumo diário anual e o consumo médio deste período. Como
não se dispõe dos volumes diários produzidos, será utilizado o valor
recomendado na literatura técnica e norma especializada de 1,2;



Coeficiente (K2) - Hora de Maior Consumo: O coeficiente k2 relaciona o
consumo médio horário e o consumo na hora de maior consumo de água.
Como não se dispõe dos dados necessários para aferição deste coeficiente no
local, será utilizado o valor recomendado na literatura técnica e norma
especializada, neste caso de 1,5;



Coeficiente de retorno esgoto/água (C): Também na falta de estudos
aprofundados que pudessem embasar um coeficiente de retorno adequado ao
sistema, foi considerado o coeficiente de 0,80 conforme a recomendação da
Norma NBR 9649 da ABNT; e



Extensão de rede coletora: De acordo com os dados disponibilizados à equipe
de projeto, foram considerados 50,19 km.

Em relação a legislação vigente, foram utilizadas como referência à relação a
seguir:


Resolução CONAMA 357/2005 - 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;



Resolução CONAMA 397/2008 - Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do
§ 5o, ambos do art. 34 da resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA 357, de 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



Resolução CONAMA 430/2011 - Dispõe sobre as condições e padrões de
lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17
de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
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Para o desenvolvimento e análise do estudo de alternativa de processo de tratamento
da ETE foram considerados os seguintes estudos:


Dados da ETAPA – 01 do Projeto de Pesquisa “Estudo de intervenções em
saneamento básico na bacia urbana da Estrada Nova (PA) como estratégia
para segurança alimentar, hídrica e energética” (período de 2018);



Relatório de atividades referente a bolsa de desenvolvimento científico
regional (DCR-PROC.N.350427/2004-6) Caracterização limnológica e
físico-química das águas superficiais na área insular do município de Belém
– PA; e



Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do Miolo do Jurunas - “Ações
de Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários, no âmbito
do Programa Pró-Moradia, na Área denominada Miolo do Bairro do Jurunas,
na Sub-Bacia 02 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, na Cidade de
Belém, no Estado do Pará”, Sanevias, 2020.

5.4.3.

ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Tendo como base as premissas apresentadas no item 5.4.2, a equipe de projeto
desenvolveu e avaliou, conjuntamente com corpo técnico da UCP/PROMABEN e
demais órgãos e entidades envolvidos no projeto, as alternativas técnicas de
tratamento para a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do SES Bacia da Estrada
Nova analisadas no Estudo de Concepção.
Para o SES Bacia da Estrada Nova as alternativas técnicas analisadas apresentaram
os processos de Tratamento Preliminar, Tratamento Secundário e Desinfecção. As
unidades dos processos analisados no Estudo de Concepção desenvolvido estão
descritas na sequência.
a) Tratamento Preliminar
(1) Pretrat
Tratamento preliminar integrado, conhecido como Pretrat, é constituído por uma
unidade integrada, dotada por equipamentos de gradeamento fino através de peneiras
rotativas para canal, caixa de areia e remoção de óleos e graxas, com o objetivo de
retenção dos sólidos mais finos, areia e óleo.
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Possui dispositivo de limpeza do tipo rotativo provido de dois rastelos. Os resíduos
sólidos retidos nas grades e removidos pelos rastelos, são armazenados em
caçambas para seu posterior transporte e destino final.
O sistema de desarenação é constituído por caixas de areia, dotadas de removedor
circular e de extrator de areia do tipo parafuso, a areia removida é descarregada em
caçamba estacionária.

Figura 5.2: Tratamento Preliminar Integrado – PETRAT

(2) Tratamento Preliminar (Peneira rotativa em canal + Desarenador
mecanizado)
Tratamento preliminar implantado em canal de concreto, composto por equipamentos
destinados a retenção de sólidos e areia. Possui sistema de peneiras rotativas com
dispositivo mecanizado de remoção do material retido, constituído de um rastelo
mecânico tipo pente. O material retirado é depositado sobre esteira rolante e
descarregado em caçamba estacionária.
O sistema de remoção mecanizada da areia possui bandejas de aço, as quais são
removidas por talha e carretilha, raspadores, sistemas de air lift, parafusos sem fim,
bombas, etc., de forma a remover e encaminhar o material sedimentado a caçambas
para posterior destinação final.
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Figura 5.3: Tratamento Preliminar em Canal
b) Tratamento secundário
(1) Reator UASB
No reator UASB os microrganismos anaeróbios promovem a biodegradação da
matéria orgânica transformando-a em gás metano e gás carbônico (biogás). Na parte
inferior do reator, forma-se uma camada de sólidos ou lodo, com tempo de retenção
(idade de lodo) superior a 30 dias.
A eficiência de remoção de DBO do UASB é da ordem de 60 a 70%, e a eficiência de
remoção dos sólidos em suspensão é da ordem de 60 a 80%.

Figura 5.4: Esquema Típico de um Reator UASB
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(2) Reator UASB com Filtro Anaeróbio (FAn) acoplado
O filtro anaeróbio consiste de um tanque contendo material de enchimento, que forma
um leito fixo, alimentado com esgoto ou efluente de outra unidade de tratamento. Na
superfície do material de enchimento ocorre a fixação e o desenvolvimento de
microrganismos, que também se agrupam, na forma de flocos ou grânulos, nos
interstícios deste material.

Figura 5.5: Esquema Típico de Filtro Anaeróbio
O fluxo através do meio filtrante, e do lodo ativo confere alta eficiência aos filtros
anaeróbios.
A utilização dessa tecnologia associada aos reatores UASB fornecer maior eficiência
ao processo.
- As principais finalidades do material de enchimento são:
- Facilitar a agregação de microrganismos;
- Dificultar a perda de sólidos biológicos; e
- Propiciar o acúmulo de grande quantidade de lodo ativo e ajudando a distribuir
uniformemente o fluxo no reator.
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(3) Filtro Biológico Percolado (FBP) + Flotação por Ar Dissolvido (FAD)
Nos filtros biológicos percoladores a matéria orgânica é estabilizada por via aeróbia,
por meio de bactérias que crescem aderidas a um meio suporte, que pode ser
constituído de pedras, ripas, material plástico ou qualquer outro que favoreça a
percolação do esgoto aplicado. Usualmente o esgoto é aplicado por meio de braços
giratórios. O fluxo contínuo do esgoto, em direção ao fundo do tanque, permite o
crescimento bacteriano na superfície do meio suporte, possibilitando a formação de
uma camada biológica, denominada biofilme. O contato do esgoto com a camada
biológica possibilita a degradação da matéria orgânica.
A aeração desse sistema é natural, ocorrendo nos espaços vazios entre os
constituintes do meio suporte. Dessa forma, não se faz necessária a implantação de
sistema de aeração mecanizado.

Figura 5.6: Representação Esquemática de um Filtro Biológico Percolado
A flotação é uma operação unitária utilizada para separar partículas líquidas ou sólidas
da fase líquida. A separação é obtida introduzindo-se bolhas finas de ar na fase
líquida, provocando a ascensão de partículas para a superfície, mesmo as que têm
maior densidade que o líquido. Uma vez na superfície, podem ser coletadas e
removidas por escumadeiras. No sistema de flotação por ar dissolvido - FAD, o ar é
dissolvido no esgoto, sob pressão de algumas atmosferas, seguido pela liberação à
pressão atmosférica.
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Figura 5.7: Representação de Flotação por Ar Dissolvido
c) Tratamento do lodo
(1) Desaguamento por bolsa drenante (Bag)
Sistema de contenção de lodo denominado bags do tipo membrana filtrante. Sua
operação envolve o bombeamento do lodo bruto para elementos compostos por
membranas filtrantes fechadas, sendo os sólidos retidos dentro dos bags, e o filtrado
drenado ao longo de sua área superficial externa.
Como o bag apresenta um volume útil máximo, pode-se efetuar o bombeamento do
lodo até que se chegue a sua altura máxima. Uma vez alcançada sua capacidade,
interrompe-se o bombeamento do lodo na unidade, seguindo uma etapa de
consolidação do lodo e drenagem final. Encerrada a operação do bag, procede-se a
sua abertura e consequente retirada do lodo e ao posterior envio para destinação final.
Por este sistema o teor de sólidos no lodo desidratado pode variar de 20 a 30%.

Figura 5.8: Desaguamento de Lodo por Bag
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(2) Desaguamento por centrífuga
Este sistema de desaguamento de lodo mecanizado utiliza máquinas centrífugas em
orientação vertical para permitir que o ciclo de transporte dos resíduos seja aliado à
força da gravidade, permitindo uma separação mais rápida dos resíduos sólidos do
líquido aumentando, consequentemente, a capacidade de vasão dos sistemas de
tratamento.
O maior objetivo da aplicação dos equipamentos de desaguamento mecânico é a
redução de espaço necessário, e o aumento da eficiência. A centrífuga trata-se de
uma prensa parafuso, composta de uma rosca sem fim, construída de uma maneira
que o volume entre os passos da rosca do começo ao fim fique cada vez menor; e um
cesto, composto por cilindros segmentados parafusados, reforçados e bipartidos em
toda extensão em torno da rosca, suportando a chapa perfurada e a tela filtrante. O
lodo é enviado para um tanque de reação onde recebe a adição de polieletrólito. O
filtrado escoa por gravidade através dos orifícios, sendo coletado na parte inferior do
equipamento.

Figura 5.9: Representação de Desaguamento por Centrífuga
(3) Desaguamento por Centrífuga + Bolsa drenante (Bag)
A combinação do sistema mecanizado e a bolsa drenante, tem como objetivo permitir
uma maior flexibilidade operacional, visando à redução dos custos envolvidos com
consumo de energia, mão de obra e/ou vantagens relacionadas à necessidade de
manutenção dos equipamentos, sem paralização do desaguamento.
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5.4.4.

ANÁLISE DO SISTEMA DE DESINFECÇÃO

De acordo com o Estudo de Concepção desenvolvido, para a seleção do processo de
tratamento projetado para a ETE do SES Bacia da Estrada Nova (GE-20-001-GRLCN-RT-001-R6), realizou-se a análise para o sistema de desinfecção, com o
levantamento dos custos de implantação e operação para as principais unidades dos
sistemas avaliados, considerando apenas os itens não comuns às alternativas, sendo
os seguintes sistemas de desinfecção avaliados:


Desinfecção com Hipoclorito de Sódio; e



Desinfecção com Radiação Ultravioleta (UV).

Para a avaliação da alternativa de desinfecção com hipoclorito de sódio foram
consideradas as seguintes estruturas:


Dosagem e armazenamento de hipoclorito de sódio:
o Dosagem de hipoclorito de sódio: 5,0 mg/L;
o Concentração de solução comercial: 12%;
o Consumo diário de solução de hipoclorito de sódio: 67 kg/dia;
o

Bombas dosadoras: 1+1;

o

Número de tanques estacionários: 2 unidades; e

o Volume do tanque estacionário: 5 m³.


Tanque de contato:
o Tempo de contato: 30 minutos;
o Número de canais: 14;
o Comprimento do canal: 9,0 m;
o Largura do canal: 1,0 m;
o Profundidade útil: 2,0 m; e
o Volume total: 280 m.

Para a avaliação da alternativa de desinfecção com radiação ultravioleta foram
consideradas as seguintes unidades:

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

53



Equipamento: TrojanUV3000 PTP
o transmitância UV: 60% (mínimo);
o Capacidade: 789 m³/h;
o Número total de canais: 1+1;
o Comprimento do canal: 6,5 m;
o Número total de banco por canal: 1;
o Número de módulos por banco: 20;
o Número de lâmpadas por módulo: 8 unidades; e
o Total de lâmpadas por canal: 384 unidades.



Vazão de pico do equipamento de referência: 220 L/s



Potência média do equipamento: 6,5 kW

O Quadro 5.8, apresenta os custos estimados para a aquisição dos equipamentos e
para as obras civis para ambos os sistemas de desinfecção.
Quadro 5.8 - Avaliação do Custo de Implantação (CAPEX) das Alternativas de
Sistema de Desinfecção

IMPLANTAÇÃO

INVESTIMENTO
(R$)
HIPOCLORITO DE
SÓDIO

RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Equipamentos

33.000

1.031.947

Obras civis

91.200

72.000

Total

124.200

1.103.947

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2020)

Para os custos operacionais, referente ao sistema de desinfecção com hipoclorito de
sódio, foram adotados os seguintes valores:


Tarifa consumo: 0,4137 R$/kWh (tarifa praticada, fornecida pela COSANPA);



Tarifa demanda: 23,1968 R$/kW (tarifa praticada, fornecida pela COSANPA);
e



Custo do hipoclorito de sódio: 1,76 R$/kg.

Quanto aos custos operacionais, referente ao sistema de desinfecção com radiação
ultravioleta, foram adotados os seguintes valores:
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Tarifa consumo: 0,4137 R$/kWh (tarifa praticada, fornecida pela COSANPA);



Tarifa demanda: 23,1968 R$/kW (tarifa praticada, fornecida pela COSANPA);



Número de trocas de lâmpadas: 64 por ano.equipamento;



Número de trocas de reatores: 32 por ano.equipamento;



Custo por lâmpada: R$/uni 1.680,00; e



Custo por reator: R$/uni 150,00.

O Quadro 5.9, apresenta os custos estimados para a aquisição dos equipamentos e
para as obras civis para ambos os sistemas de desinfecção.
Quadro 5.9 - Avaliação do Custo de Operação (OPEX) das Alternativas
de Sistema de Desinfecção
OPERAÇÃO
OPEX
PRODUTO
QMC

ENERGIA ELÉTRICA

ALTERNATIVA

MANUTENÇÃO
(R$)

TOTAL
(R$)

HIPOCLORITO
DE SÓDIO
(kg)

TOTAL
(R$)

11.691

114.635

37.722,8

796.705

78.246

36.523

358.119

-

-

2.358.720

POTENCIA
CONSUMIDA
Kw/h

Nº
HORAS
(h)

CONSUMO
(R$)

DEMANDA
(R$)

Hipoclorito de
sódio

28

183.960

102.944

Radiação
ultravioleta

89

183.960

321.596

Nota: Valores totais para um período de 20 anos
Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2020)

Na análise da avaliação econômico-financeira, entre as alternativas de sistema de
desinfecção, a que se apresentou mais vantajosa foi a desinfecção por hipoclorito de
sódio (Quadro 5.10). Além de economicamente mais viável, o sistema possui menor
complexibilidade operacional e relacionada a manutenção, mostrando-se mais
adequada à realidade local da ETE.
O resultado da avaliação econômico-financeira está apresentado no Quadro 5.10.
Quadro 5.10 - Avaliação Econômico-Financeira
Alternativas de Desinfecção
CAPEX
(R$)

VPL¹ = 8%
(R$)

Hipoclorito de Sódio

124.200

628.740

Radiação Ultravioleta

1.103.947

2.501.707

ALTERNATIVA

Nota 1: Valor Presente Líquido – VPL dos desembolsos de custo operacional das alternativas
técnicas, a uma taxa de juros de 8%
Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)
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Neste sentido, conforme detalhamento a ser apresentado no item subsequente, com
exceção da Alternativa 06, todas as alternativas de processo de tratamento estudadas
contaram com sistema de desinfecção por meio da dosagem de hipoclorito de sódio,
antes dos efluentes tradados serem lançados no corpo receptor, por meio do
emissário subaquático.
5.4.5.
ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL
DAS ALTERNATIVAS DE PROCESSO DE TRATAMENTO
A análise das alternativas considerou 03 (três) grandes grupos de processos clássicos
de tratamento de efluente sanitário adotados, sendo: (1) reator anaeróbio de fluxo
ascendente (UASB); (2) reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) com filtro
anaeróbio acoplado; e (3) filtro biológico percolador seguido de flotador por ar
dissolvido.
Conforme já descrito no subitem anterior (5.4.4), com exceção da Alternativa 06, todas
as demais alternativas contemplam sistema de desinfecção por meio de dosagem de
hipoclorito de sódio, do efluente tradado, antes de serem lançados no corpo receptor
(rio Guamá) por meio de emissário subaquático. O arranjo das alternativas contou
ainda com variações relacionadas ao tratamento preliminar e desaguamento do lodo.
Para todas as alternativas analisadas, foi considerado o lançamento do efluente
tratado, no rio Guamá, por emissário subaquático. Para a presente concepção, foi
prevista a locação de uma torre de carga a ser dimensionada de acordo com os
resultados dos estudos de modelagem hidráulica, desenvolvido pela UFPA, a qual
subsidiará também a confirmação do perfil hidráulico de toda a ETE.
Na sequência são apresentadas as composições das 08 (oito) alternativas propostas
e avaliadas no Estudo de Concepção (GE-20-001-GRL-CN-RT-001-R6) desenvolvido
pela equipe técnica de projeto civil:


Alternativa

01:

Tratamento

Preliminar

(Pretrat)

+

Reator

UASB

+

Desaguamento de Lodo por Bolsa Drenante (Bag) + Sistema de Desinfecção
por Dosagem de Hipoclorito de Sódio + Emissário Subaquático;
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Alternativa 02: Tratamento Preliminar (Pretrat) + Reator UASB Convencional +
Desaguamento de Lodo por Centrifuga + Sistema de desinfecção por dosagem
de Hipoclorito de Sódio + Emissário Subaquático;



Alternativa 03: Tratamento Preliminar (Peneira Rotativa em Canal +
Desarenador Mecanizado) + Reator UASB com Filtro Anaeróbio (FAn)
Acoplado + Desaguamento de Lodo por Bolsa Drenante (Bag) + Sistema de
Desinfecção por Dosagem de Hipoclorito de Sódio + Emissário Subaquático;



Alternativa 04: Tratamento Preliminar (Peneira Rotativa em Canal +
Desarenador Mecanizado) + Reator UASB com Filtro Anaeróbio (FAn)
acoplado + Desaguamento de Lodo por Centrifuga + Bolsa Drenante (Bag) +
Sistema de Desinfecção por Dosagem de Hipoclorito de Sódio + Emissário
Subaquático;



Alternativa 05: Tratamento Preliminar (Peneira Rotativa em Canal +
Desarenador Mecanizado) + Filtro Biológico Percolado (FBP) + Flotação por Ar
Dissolvido (FAD) + Desaguamento de Lodo por Centrifuga + Sistema de
Desinfecção por Dosagem de Hipoclorito de Sódio + Emissário Subaquático;



Alternativa 06: Tratamento Preliminar (Peneira Rotativa em Canal +
Desarenador Mecanizado) + Emissário Subaquático; e



Alternativa 07: Tratamento Preliminar (Peneira Rotativa em Canal +
Desarenador Mecanizado) + Reator UASB com Filtro Anaeróbio (FAn)
acoplado + Desaguamento de Lodo por Centrifuga + Sistema de Desinfecção
por Dosagem de Hipoclorito de Sódio + Emissário Subaquático; e



Alternativa 07A: Tratamento Preliminar (Peneira Rotativa em Canal +
Desarenador Mecanizado) + Reator UASB + Desaguamento de Lodo por
Centrifuga + Sistema de Desinfecção por Dosagem de Hipoclorito de Sódio +
Emissário Subaquático.

Cabe ressaltar que a Alternativa 06, que contempla apenas o tratamento preliminar
seguido pelo lançamento no emissário subaquático, foi incorporada na análise para
se gerar os valores de avaliação técnica, econômica e ambiental. Esta alternativa
estará condicionada a implementação de um sistema de monitoramento integrado da
qualidade da água do rio Guamá para confirmação da autodepuração do corpo
receptor estimada nos estudos desenvolvidos pela UFPA (item 7.1.9).
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Quanto a Alternativa 07A, esta foi desenvolvida e analisada ponderando a
recomendação da COSANPA, companhia que irá operar a estação, considerando sua
expertise técnica/operacional em demais unidades atualmente ativas.
a) Aspectos Técnicos
Para a avaliação dos critérios técnicos, foram verificadas, as vantagens e
desvantagens técnicas de cada alternativa e sua variante, considerando os seguintes
fatores principais:


Área de ocupação;



Grau de segurança quanto à disponibilidade de energia demandada;



Facilidades/dificuldades operacionais e de manutenção;



Riscos de Falha Operacional de Equipamentos;



Riscos relacionados à falta de experiência operacional da concessionária;



Risco relacionado à eficiência do processo de tratamento do lodo; e



Riscos de Falha Operacional por cargas não previstas.

Para cada parâmetro avaliado foram atribuídas relevâncias, sendo este fator que
confere pesos para determinar a maior ou menor relevância de cada critério variando
em uma escala de 1 a 10. Cada critério foi ponderado entre as alternativas de acordo
com o grau de impacto observado, como baixo (1), médio (2) e alto (3), conforme
descrito a seguir:


Demanda de Energia:
o Baixa Potência;
o Média Potência;
o Alta Potência;



Complexidade da Operação:
o Alta - Demanda treinamento de longo prazo antes do start da estação,
além de pessoal especializado para a operação diária (engenheiros,
produtos químicos, etc.);
o Média - Demanda treinamento prévio, porém, não necessita de mão de
obra altamente especializada para operação diária (técnicos, analistas);
o Baixa - Não demanda treinamento especializado e operação esporádica;
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Risco de Falha Operacional de Equipamentos:
o Alto - Manutenções que possam envolver pessoal especializado de difícil
agendamento, tais como: terceirizados (licitações), fornecedores
(reposição de peças com critérios de funcionamento muito específicos)
ou consultores (verificação de falhas de processo);
o Médio - Manutenções que possam envolver pessoal especializado de
fácil agendamento, tais como: equipe própria, fornecedores (reposição
de peças de fácil substituição) ou fácil verificação de falha de processo
(laboratórios próprios);
o Baixo - Manutenções esporádicas com pessoal próprio, tais como:
pequenas obras e substituição de equipamentos de fácil obtenção;



Riscos relacionados a falta de experiência operacional da concessionária:
o Alto

–

Processos/equipamentos

que

não

são

utilizados

pela

concessionária local em outras unidades;
o Médio – Processos/equipamentos de fácil adaptação para operação
local, mesmo sem a devida expertise técnica em outras unidades;
o Baixo – Processos/equipamentos já adotados pela concessionária em
outras unidades;


Risco relacionado à eficiência do processo de tratamento do lodo:
o Alta – Demanda rotinas operacionais diárias e eficiência susceptível a
interferências;
o Média – Demanda rotinas operacionais esporádicas, com moderada
susceptibilidade a interferências;
o Baixa – Demanda rotinas operacionais pontuais de monitoramento, com
baixa susceptibilidade a interferências;



Riscos de Falha Operacional por cargas não previstas:
o Alto - Manutenções ou intervenções imediatas que deverão ocorrer no
sistema de tratamento de esgotos, de modo a manter a microbiologia,
funcionamento correto e a eficiência da ETE, com as alterações do
esgoto bruto devido a cargas tóxicas, picos de carga orgânica e
despejos após desobstrução de tubulações;
o Médio - Manutenções ou intervenções diárias ou semanais que deverão
ocorrer no sistema de tratamento de esgotos, de modo a manter a
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microbiologia, funcionamento correto e a eficiência da ETE, devido
alterações na carga do esgoto bruto; e
o Baixo - Manutenções ou intervenções que deverão ocorrer de modo
rotineiro sem afetar o programa operacional do sistema de tratamento
de esgotos.
No Quadro 5.11 é apresentada a avaliação técnica de cada alternativa de tratamento
proposta.
Quadro 5.11 - Alternativas de Processo de Tratamento
Avaliação Técnica
CRITÉRIO

Infraestrutura

Operação

PESO

ALTERNATIVA
01

02

03

04

05

06

07

07A

Área Ocupada
(m²)

2

1.841

1.782

2.164

2.169

2.183

878

2.169

2.169

Demanda de
Energia

5

Baixa

Média

Baixa

Média

Alta

Baixa

Média

Média

Complexidade

9

Baixa

Média

Média

Média

Alta

Baixa

Baixa

Baixa

Risco de Falhas
(equipamentos)

5

Média

Média

Média

Média

Alta

Alta

Média

Média

Risco de Falta
de Experiencia
Operacional da
Concessionária

9

Alta

Alta

Média

Média

Alta

Alta

Baixa

Baixa

Risco Eficiência
do Processo de
Tratamento do
Lodo

7

Alta

Baixa

Alta

Média

Baixa

-

Baixa

Baixa

Riscos de
Falhas (cargas)

8

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Média

Média

Baixa

Baixa

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Para a avaliação do processo de tratamento, foi considerado o valor mais baixo a
alternativa mais vantajosa, ajustando assim, os valores aplicando o valor 1,00 para o
valor mais alto, ou seja, a alternativa com as condições mais desfavoráveis quanto as
questões técnicas, e ajustando a esta a nota das demais alternativas. Deste modo,
após a análise chegou-se à classificação apresentada no Quadro 5.12.
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Quadro 5.12 - Avaliação Técnica
Classificação das Alternativas
ALTERNATIVA

01

02

03

04

05

06

07

07A

Total

81,69

81,63

81,98

79,99

109,00

72,80

54,99

54,99

Nota Ajustada

0,7494

0,7489

0,752

0,734

1,000

0,688

0,504

0,504

Classificação

5º

4º

6º

3º

7º

2º

1º

1º

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

b) Aspectos Econômico-financeiros
Para a avaliação econômica foram estimados os principais custos de implantação,
operação e manutenção de cada alternativa e sua variante, para um horizonte de
projeto até 2040, considerando os seguintes fatores principais:


CAPEX
o Equipamentos;
o Obras Civis;



OPEX
o Energia Elétrica;
o Mão de Obra;
o Consumo de Produtos Químicos;
o Descarte e Destinação dos Resíduos Sólidos;


Para

Valor Presente dos Custos Totais.
cada

alternativa

foram

calculados

os valores de

seus indicadores

compreendendo:
- Investimento necessário para a aquisição dos equipamentos e a execução das
obras civis, utilizando custos unitários com base em orçamentos anteriores
elaborados pela equipe técnica de projeto do Consórcio Nippon Koei Lac Geohidro (2020), bem como orçamentos obtidos com fornecedores e valores
usuais de referências bibliográficas;
- Estimativa de custo médio anual operacional, em função ao consumo e
demanda de energia elétrica, mão de obra, consumo de produtos químicos,
descarte e destinação dos resíduos sólidos, além de custo de manutenção,
considerando 3% a.a. do custo do investimento para a implantação da estação;
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- Adoção do método do valor atual ou Valor Presente Líquido – VPL ou ainda,
Valor Atual Líquido – VAL dos desembolsos de investimento e custo
operacional das alternativas técnicas, a uma taxa de juros de 8%; e
- Tarifário médio (m³/hab), sendo o valor do m³ o custo total (operação +
manutenção + instalação distribuído ao valor presente) pela vazão tratada.
Na avaliação econômico-financeira, a alternativa de tratamento com o valor mais baixo
é considerada a mais vantajosa, assim, ajustou-se os valores aplicando 1,00 para a
valor mais alto, ou seja, a alternativa mais desfavorável quanto as questões
econômico-financeiras, e ajustando a esta a nota das demais alternativas.
O resultado da avaliação econômico-financeira está apresentado no Quadro 5.13.
Quadro 5.13 - Avaliação Econômico-Financeira
Classificação das Alternativas
ALTERNATIVA

VALOR PRESENTE
(CAPEX + OPEX)
em 20 anos – R$ x 1.000,00

NOTA AJUSTADA

CLASSIFICAÇÃO

01

40.316.644,52

0,680

2º

02

45.485.363,70

0,767

4º

03

40.752.097,55

0,687

3º

04

47.008.969,49

0,792

7º

05

59.329.483,30

1,000

8º

06

25.005.152,02

0,421

1º

07

46.844.665,49

0,790

6º

07A

46.368.075,55

0,782

5º

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

c) Aspectos Ambientais
Na questão ambiental a metodologia utilizada consistiu na verificação da interação
entre as características técnicas de cada alternativa sob o contexto ambiental em que
elas se inserem, possibilitando determinar as repercussões ambientais inerentes a
cada alternativa proposta, determinando aquela de menor potencial causador de
impactos ambientais. Logo, a partir da interação entre as ações de projeto e os fatores
ambientais, foram elencados os principais condicionantes ambientais a serem
utilizados na comparação entre as alternativas, considerando os seguintes fatores
principais:
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

62

Fase de Implantação


limitação do uso e ocupação do solo nas áreas onde serão locadas as obras;



limpeza dos terrenos com remoção de parte da cobertura vegetal dentro de
APP;



limpeza dos terrenos com remoção de parte da cobertura vegetal fora de APP



transtornos à população;



condicionantes legais e institucionais;



interferência com o sistema viário;



interferência na fauna (terrestre e ictiofauna);



interferência nos recursos hídricos;



interferência com o fluxo de embarcações;



alterações no sistema de drenagem natural; e



geração de resíduos e poluição sonora.

Fase de Operação


transtornos à população (odores e ruídos);



geração de resíduos sólidos (lodo + material gradeado + areia); e



interferência

nos

recursos

hídricos,

principalmente

relacionados

ao

comprometimento da qualidade da água.
Para o dimensionamento do grau de significância de cada um dos condicionantes no
contexto da ETE foram definidos parâmetros de análise capazes de diferenciar as
intervenções e proporcionar elementos de comparação efetiva entre eles. Para cada
um dos parâmetros foram atribuídos pesos (0 a 1) de acordo com a sua classificação.
Na análise foram considerados os seguintes parâmetros: abrangência, duração,
reversibilidade, capacidade de mitigação e intensidade.
Abrangência: área potencialmente atingida pelo condicionante. A inserção deste
parâmetro nesta análise ambiental pretende dimensionar a significância do
condicionante considerando que quanto maior a área potencialmente atingida, maior
é a significância do condicionante no contexto geral das alternativas. Visando
estabelecer um valor específico que dimensione as diferenças existentes entre as
alternativas, estabeleceu-se o seguinte critério básico:
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Valor relativo igual a “0,0” para abrangências limitadas à área de obras;



Valor relativo igual a “0,5” para abrangência que englobem o entorno imediato
às obras; e



Valor relativo igual a “1,0” para abrangências que extrapolem aos limites do
entorno imediato às obras.

Duração: período de vigência do condicionante, considerando as situações mais
significativas aquelas de duração permanente, e menos significativa aquelas de
duração apenas temporária. Foram atribuídos os seguintes valores específicos a
serem utilizados no dimensionamento do condicionante no contexto geral das
alternativas.


Valor relativo igual a “0” para condicionantes considerados temporários; e



Valor relativo igual a “1” para condicionantes considerados permanentes.

Reversibilidade: possibilidade de reverter os efeitos ocasionados pelo condicionante,
considerando que aqueles considerados reversíveis são menos significativos que
aqueles considerados irreversíveis. Foram atribuídos os seguintes valores específicos
a serem utilizados no dimensionamento do condicionante no contexto geral das
alternativas.


Valor relativo igual a “0” para condicionantes considerados reversíveis; e



Valor relativo igual a “1” para condicionantes considerados irreversíveis.

Capacidade de Mitigação: possibilidade de mitigar os efeitos ocasionados pelo
condicionante, considerando que aqueles considerados mitigáveis são menos
significativos que aqueles considerados não-mitigáveis. Foram atribuídos os seguintes
valores específicos a serem utilizados no dimensionamento do condicionante no
contexto geral das alternativas.


Valor relativo igual a “0” para condicionantes considerados mitigáveis; e



Valor relativo igual a “1” para condicionantes considerados não-mitigáveis.

Intensidade: resultado da diferença proporcional entre os quantitativos levantados
pelas intervenções em cada alternativa. Para efeito da presente análise considerar-

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

64

se-á a seguinte classificação geral em uma escala que varia de “0” (maior viabilidade)
e “1” (menor viabilidade):


Valor 0 = Condicionante Inexistente;



Valor 0,01 a 0,25 = Condicionante Insignificante;



Valor 0,26 a 0,50 = Condicionante Baixa Intensidade;



Valor 0,51 a 0,75 = Condicionante Média Intensidade; e



Valor 0,76 a 1,00 = Condicionante Alta Intensidade.

Ressalta-se, ainda, que visando estabelecer um gradiente de maior amplitude que
torna mais nítida a diferença entre as alternativas estudadas estabeleceu-se pesos
para os parâmetros, sendo que para o parâmetro Intensidade adotou-se o peso igual
a 10 (dez) e os demais parâmetros peso igual a 01 (um).
No Estudo de Concepção desenvolvido para o projeto básico da ETE, após a
aplicação da metodologia supramencionada, chegou ao resultado da avaliação
ambiental apresentada no Quadro 5.14.
Visto à similaridade das características técnicas propostas para o processo de
tratamento da ETE, os resultados da avaliação ambiental apresentam-se muito
próximos entre as alternativas propostas.
Quadro 5.14 - Avaliação Ambiental
Classificação das Alternativas
ALTERNATIVA

01

02

03

04

05

06

07

07A

Implantação

0,474

0,474

0,474

0,474

0,487

0,524

0,474

0,474

Operação

0,708

0,708

0,708

0,708

0,768

0,762

0,708

0,708

Total

0,591

0,591

0,591

0,591

0,628

0,643

0,591

0,591

Nota Ajustada

0,920

0,920

0,920

0,920

0,976

1,000

0,920

0,920

Classificação

1º

1º

1º

1º

2º

3º

1º

1º

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Os diferentes aspectos considerados em cada tema levam, não necessariamente,
a resultados conflitantes, ou seja, a solução mais econômica pode não ser a melhor
ambiental, ou vice-versa. Assim, os pontos positivos e negativos das alternativas
estudadas têm que ser ponderados, sob cada um dos pontos de vista utilizados para
uma análise comparativa e conjunta com caráter de multicritério da análise
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desenvolvida, a fim de definir critérios que conduzam a uma solução para o tratamento
a ser adotado.
De acordo com o Estudo de Concepção desenvolvido para o Projeto da ETE, pela
sua importância na efetividade do projeto, o aspecto econômico-financeiro prepondera
no sentido de se alcançar uma solução de custo mais próximo possível do menor
valor, assim, atribuir-se a este aspecto o peso 3 (três). Para os aspectos técnicos e
ambiental, foi atribuído o peso 2 (dois), considerando que possuem maior variabilidade
frente a operação e possíveis mitigações.
Logo, com base em um critério de ponderações definidos para cada aspecto avaliado
no Quadro 5.15 é apresenta a hierarquização final das alternativas, conforme o Estudo
de Concepção da ETE do SES Bacia da Estrada Nova (GE-20-001-GRL-CN-RT-001R6).
Quadro 5.15 - Classificação Final das Alternativas
ASPECTO

PESO

ALTERNATIVA
01

02

03

04

05

06

07

07A

Técnica

2,0

1,50

1,50

1,50

1,47

2,00

1,34

1,01

1,01

EconômicoFinanceiro

3,0

2,04

2,30

2,06

2,38

3,00

1,26

2,37

2,34

2

1,84

1,84

1,84

1,84

1,95

2,00

1,84

1,84

Nota Ajustada

0,773

0,811

0,777

0,818

1,000

0,662

0,750

0,747

Classificação

4º

6º

5

7º

8º

1º

3º

2º

Ambiental

Alternativa menos vantajosa
Alternativa mais vantajosa

Assim, após as análises técnica, econômica e ambiental teve-se como resultado da
alternativa de processo de tratamento mais vantajoso a Alternativa 06 (Quadro 5.15).
5.4.6.
DEFINIÇÃO DA CONCEPÇÃO DE PROCESSO DE TRATAMENTO A
SER ADOTADA
Diante do exposto, quanto as avaliações técnica, econômica e ambiental das
alternativas de processo de tratamento analisadas, considerando suas vantagens e
desvantagens referentes a cada aspecto, a alternativa de tratamento a ser adotada
para a ETE do SES Bacia da Estrada Nova é a Alternativa 06, a qual é configurada
pelas seguintes unidades:
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Tratamento Preliminar: Peneira Rotativa em Canal + Desarenador Mecanizado;
e



Emissário Subaquático.

O fluxograma da Alternativa 06 consta no ANEXO I, deste documento.
Porém, conforme a Estudo de Concepção (GE-20-001-GRL-CN-RT-001-R6), a
implantação deste processo está vinculado a implementação de um sistema de
monitoramento integrado da qualidade da água do rio Guamá, para a avaliação da
real condição de dispersão do efluente sanitário, sem conferir dano ambiental ao corpo
receptor, bem como ao seu meio ambiente intrínseco, além da avaliação das demais
bacias de contribuição em lançarem futuramente seus efluentes sanitários na região
da baía do Guajará sem prejuízo à qualidade ambiental das águas superficiais. Este
monitoramento, que objetiva atestar o estudo de dispersão desenvolvido pela UFPA
(Apêndice A), deverá ter duração mínima de 02 (dois) anos, de acordo com o proposto
no Estudo de Concepção. Neste período caso os resultados sejam insatisfatórios,
comprovando a degradação ambiental e não atendimento a legislação ambiental
vigente, será realizada a implantação de tratamento secundário, que atenda aos
padrões de eficiência de tratamento e lançamento de efluentes preconizados pela
legislação, o que de acordo com as análises apresentadas no item anterior, a
Alternativa 07A aponta como a mais adequada.
O fluxograma da Alternativa 07A consta no ANEXO II.
5.4.7.

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DA ETE

Conforme descrito no item 5.4.5, a execução da Alternativa 06 estará condicionada a
implementação do sistema de monitoramento integrado da qualidade da água do rio
Guamá. O monitoramento será realizado ao longo do rio Guamá, incluindo dentre
outros, o ponto de lançamento do efluente tratado e a zona de mistura.
Justifica-se a implantação da Alternativa 06, uma vez que, de acordo com a análise
dos resultados do Estudo de Dispersão, desenvolvido pela UFPA (2021), apresentado
no subitem 7.1.9 - deste documento, o lançamento do efluente sanitário adotando a
concepção da alternativa supracitada não infringirá a legislação ambiental em vigor,
tão menos acarretará significativo impacto à qualidade da água do rio Guamá,
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conforme Art. 22 da Resolução CONAMA 430/2011, o qual determina que o
lançamento de esgotos sanitários por meio de emissário submarinos devem atender
aos padrões da classe do corpo receptor, após a zona de mistura, atendendo as
normas e legislação vigentes, onde ainda descreve que o lançamento deve ser
precedido de tratamento que garanta o atendimento de padrões específicos citando
sólidos grosseiros, materiais flutuantes e sólidos em suspensão totais, após a
desarenação.
Assim, condicionando a implantação da Alternativa 06 ao monitoramento da qualidade
das águas do rio Guamá e no caso de haver a necessidade futura de implementação
de tratamento secundário na ETE do SES Bacia da Estrada Nova, para garantir a
preservação do meio ambiente, o projeto da ETE foi desenvolvido considerando duas
etapas de implantação, sendo estas:


1ª Etapa (Alternativa 06): Implantação de tratamento preliminar convencional
seguido pelo lançamento do efluente por emissário subaquático, e
implementação de um sistema de monitoramento da qualidade da água da Baía
do Guajará, que considere futuras implantações de sistemas de tratamento em
outras bacias do município de Belém e adjacências; e



2ª Etapa (Alternativa 07A): Complementação do processo de tratamento da
ETE com a implantação do tratamento secundário e demais unidades, como
sistema de desinfecção por dosagem de hipoclorito de sódio produzido in loco
e sistema de desaguamento de lodos, interligando as estruturas de tratamento
à destinação final da 1ª Etapa, considerando o atendimento a legislação
ambiental vigente, com eficiência mínima para remoção DBO < 120 mg/L e/ou
60%.

Desta forma, a primeira etapa de implantação da ETE será constituída pelas seguintes
unidades:


Tratamento preliminar: Peneira Rotativa em canal + Desarenador Mecanizado;
e



Emissário subaquático.
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Não custa reforçar que esta proposição é condicionada a implementação do Sistema
de Monitoramento Integrado no rio Guamá, a ser iniciado antes da execução das obras
da ETE.
A Figura 5.10, apresenta a perspectiva esquemática da ETE do SES Bacia da Estrada
Nova para a implantação em primeira etapa.

Figura 5.10 - ETE SES Bacia da Estrada Nova
Unidades de Implantação de Primeira Etapa
A implantação da segunda etapa, estará vinculada ao resultado da monitoração do
Sistema de Monitoramento Integrado, incorporado ao Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas Superficiais do corpo receptor (rio Guamá) a ser implantado
pelo PROMABEN II e operado pela UFPA. Os parâmetros de qualidade a serem
monitorados, estão sendo estudados pela equipe da UFPA e serão apresentados no
programa de monitoramento junto ao Plano de Controle Ambiental – PCA, próxima
etapa do

processo de licenciamento ambiental, considerando

incialmente:

temperatura, turbidez, condutividade, pH, OD, cor aparente, clorofila, nitrato e matéria
orgânica dissolvida, além do monitoramento da vazão, tanto do rio, quanto da ETE,
altura da lâmina d’água e velocidade.
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Ressalta-se que, serão adotados parâmetros da Resolução CONAMA 357/2005, para
padrões de água doce de classe 2, utilizando os índices limites da referida resolução
como indicadores para a tomada de decisão, quanto a execução das unidades da
segunda etapa da ETE.
Para a segunda etapa, serão executadas as seguintes unidades:


Tratamento secundário: reatores UASB;



Desaguamento de lodo: centrífuga; e



Desinfecção do efluente tradado: hipoclorito de sódio com geração in loco.

A Figura 5.11, apresenta a perspectiva esquemática da ETE do SES Bacia da Estrada
Nova para a implantação da segunda etapa.

Figura 5.11 - ETE SES Bacia da Estrada Nova
Unidades de Implantação de Segunda Etapa
As estruturas a serem executadas em cada etapa de implantação da ETE estão
apresentadas no Quadro 5.16.
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Quadro 5.16 - Etapas de Implantação da ETE
ESTRUTURAS

PRIMEIRA
ETAPA

Gradeamento

X

Peneiras rotativas

X

Desarenador

X

Caixa de distribuição (By Pass)

x

SEGUNDA
ETAPA

Reatores UASB

X

Sistema de tratamento do gás

X

Sistema de tratamento do lodo

X

Sistema de geração de hipoclorito de sódio

X

Tanque de contato

X

Caixa de manobras para lançamento

X

Torre de carga

X

Emissário subaquático

X

Portaria/Guarita

X

Cabine de entrada e medição

X

Gerador/Sala de painéis

X

Prédio de apoio

X

Reservatório elevado

X

Acesso, sistema viário, fechamento, etc.

X

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Além das estruturas mencionadas no Quadro 5.16 inclui-se, na primeira etapa, os
equipamentos e dispositivos referente ao Sistema de Monitoramento Integrado,
previsto para serem operacionalizado na estrutura administrativa (prédio de apoio) a
ser instalado na ETE.
O desenho da ETE referente a primeira etapa de implantação consta no ANEXO III,
deste documento, já o desenho da ETE da segunda etapa de implantação é
apresentado no ANEXO IV.
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Cabe destacar que, tanto os fluxogramas, quanto os layouts das alternativas
apresentados no Estudo de Concepção (GE-20-001-GRL-CN-RT-001-R6), foram
desenvolvidos para a representação das unidades propostas nas referidas
alternativas, dentro dos limites da área destinada para a ETE, sendo esta a etapa
inicial do projeto. Ao longo do desenvolvimento dos Projetos (Básico e Executivo), ou
seja, nas etapas subsequentes, as plantas referentes as alternativas selecionadas,
foram ajustadas e alinhadas com o dimensionamento das unidades, para a melhor
configuração, considerando as condições físicas da área e a implantação da ETE em
duas etapas.

5.5. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
O SES Bacia da Estrada Nova foi planejado e consequentemente projetado para
atendimento das áreas da sub-bacia 1 e parcela da sub-bacia 2 da BHEN, conforme
já escrito nos itens 3.3 e 5.1 deste documento. Esta área de cobertura corresponde a
aproximadamente 25% da vazão de efluente doméstico gerada em toda a BHEN, para
um período de 20 anos, tendo a execução de um sistema de esgotamento sanitário
para toda a área da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova planejada para implantação
em etapas, uma estratégia para a redução dos custos de investimento, bem como
permitir o ajuste do projeto, do sistema como um todo, em função do crescimento
populacional para verificação quanto ao atendimento da demanda prevista.
O projeto do SES Bacia da Estrada Nova, prevê a concepção de um sistema de coleta
e afastamento do tipo separador absoluto, ou seja, que receberá e tratará somente
efluente sanitário sem aporte de drenagem, sendo este composto pelas seguintes
unidades principais:
- Rede coletora de efluente sanitário;
- Estações Elevatórias de Esgoto – EEEs;
- Estação de Tratamento de Esgoto – ETE; e
- Emissário subaquático de efluente tratado.
A Figura 5.12 apresenta a espacialização da área de abrangência do SES Bacia da
Estrada Nova.
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Figura 5.12 - SES Bacia da Estrada Nova
Área de Abrangência do Sistema
5.5.1.

SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO

Sub-bacia 1
De acordo com o projeto executivo, tendo como referência a localização das EEEs, a
rede coletora compreende o traçado da rede projetada ao longo das ruas, travessas
e becos, situada na área contribuinte delimitada de abrangência de cada estação
elevatória, definindo-se aqui como microbacia, ou seja, redes coletoras da microbacia
da EEE 01, EEE 02, EEE 03 e EEE 04. Para facilitar a leitura:


Rede coletora da área de abrangência da EEE 01 – Microbacia 01;



Rede coletora da área de abrangência da EEE 02 – Microbacia 02;



Rede coletora da área de abrangência da EEE 03 – Microbacia 03; e



Rede coletora da área de abrangência da EEE 04 – Microbacia 04.

A Figura 5.13 auxilia no entendimento do projeto.
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Figura 5.13 - Área da Sub-bacia 1
Delimitação das Microbacias
No Quadro 5.17 constam as principais características da rede coletora de esgoto a
ser implantada na área da sub-bacia 1.
Quadro 5.17 - SES Bacia da Estrada Nova
Sub-bacia 1
Dimensionamento da Rede Coletora
ÁREA

Microbacia 01

Microbacia 02

Microbacia 03

Microbacia 04

DIÂMETRO
(mm)

EXTENSÃO
(m)

150

7.838

250

356

300

343

150

7.565

200

310

250

532

300

166

150

7.472

200

2.069

250

288

300

860

150

6.612
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ÁREA

DIÂMETRO
(mm)

EXTENSÃO
(m)

250

152

300

390

400

262

600

321

Fonte: Consórcio Quanta – Contécnica (2012)

As plantas do traçado da rede coletora de esgoto constam no ANEXO V deste
documento.
Na sequência (Quadro 5.18) são apresentadas as características básicas das EEEs
previstas para a área da sub-bacia 1.
Quadro 5.18 - SES Bacia da Estrada Nova
Sub-bacia 1
Estações Elevatórias de Esgoto
ELEVATÓRIA

VAZÃO
(L/s)

POTENCIA
(cv)

EEE 01

31,46

EEE 02

POÇO DE SUCÇÃO
(valores efetivos)

TEMPO
DETENÇÃO
(min)

ALTURA
MANOMÉTRICA
(m.c.a.)

DIÂMETRO
(m)

ALTURA
(m)

VOLUME
(m³)

16

3,50

0,95

9,14

22,11

21,80

20,93

10

3,00

0,88

6,20

24,86

6,67

EEE 03

50,35

12

4,50

0,92

14,60

22,11

9,79

EEE 04

143,02

47

6,00

1,46

41,25

22,11

14,78

Fonte: Consórcio Quanta – Contécnica (2012)

As peças gráficas das EEEs apresentadas no Quadro 5.18 constam no ANEXO VI.
Miolo do Jurunas
Para o desenvolvimento do projeto do Miolo do Jurunas, o qual está inserido na subbacia 2 da BHEN, a área foi subdividida em 02 (duas) microbacias, sendo a microbacia
01 com seu efluente lançado na EEE 01 e a microbacia 02 com seu efluente sendo
lançado na EEE 02. Para facilitar a leitura:


Rede coletora da área de abrangência da EEE 01 – Microbacia 01; e



Rede coletora da área de abrangência da EEE 02 – Microbacia 02.
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A Figura 5.14 auxilia no entendimento do projeto.

Figura 5.14 - Área do Miolo do Jurunas 1
Delimitação das Microbacias
Outra área que contribuirá diretamente para a rede coletora do Miolo do Jurunas é a
do Conjunto Habitacional e Centro Comercial, sendo todo o seu efluente recebido na
EEE 03, o qual bombeia esta contribuição para a microbacia 01, neste caso o projeto
considera somente a vazão pontual do efluente sanitário.
No Quadro 5.19 constam as principais características da rede coletora de esgoto a
ser implantada na área do Miolo do Jurunas.
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Quadro 5.19 - SES Bacia da Estrada Nova
Miolo do Jurunas
Dimensionamento da Rede Coletora
ÁREA

DIÂMETRO
(mm)

EXTENSÃO
(m)

150

4.331,32

200

130,53

250

159,95

100

473,14

150

5.972,42

200

346,42

250

271,11

300

8,26

Microbacia 01

Microbacia 02

Fonte: Sanevias (2020)

As plantas do traçado da rede coletora de esgoto constam no ANEXO VII deste
documento.
Na sequência (Quadro 5.20) são apresentadas as características básicas das EEEs
previstas para a área do Miolo do Jurunas.
Quadro 5.20 - SES Bacia da Estrada Nova
Miolo do Jurunas
Estações Elevatórias de Esgoto
ELEVATÓRIA

VAZÃO
(L/s)

POTENCIA
(hp)

EEE 01

38.34

EEE 02
EEE 03

POÇO DE SUCÇÃO
(valores efetivos)

TEMPO
DETENÇÃO
(min)

ALTURA
MANOMÉTRICA
(m.c.a.)

DIÂMETRO
(m)

ALTURA
(m)

VOLUME
(m³)

10,40

2,50

1,00

10,24

8,01

14,02

60,45

16,80

-

1,00

16,00

7,94

19,89

7,80

2,00

-

0,70

7,17

27,57

4,66

Fonte: Sanevias (2020)

As peças gráficas das EEEs apresentadas no Quadro 5.20 constam no ANEXO VIII.
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5.5.2.
PROCESSO DE TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO
Neste item serão apresentadas as unidades de irão compor o processo de tratamento
da ETE do SES Bacia da Estrada Nova, projetada para uma vazão máxima de 237,47
L/s e vazão média de 143,26 L/s, valores estes que atendem a população total de final
de plano de toda a área de projeto, com projeção de 20 anos.
Em função da possibilidade de se executar a implantação de um processo de
tratamento secundário, caso não seja confirmado a capacidade de autodepuração do
corpo receptor (rio Guamá), conforme mencionado no item 5.4.6 (DEFINIÇÃO DA
CONCEPÇÃO DE PROCESSO DE TRATAMENTO A SER ADOTADA), serão
apresentadas as unidades correspondentes da Alternativa 07A, cujo o tratamento
preliminar é constituído pelas unidades de tratamento da Alternativa 06.
a) Tratamento Preliminar
a.1)

Caixa de Areia

Serão implantadas duas câmaras de desarenação quadradas, dotadas de raspador
circular. No dimensionamento admitiu-se taxa de aplicação superficial entre 600 e
1.300 m³/m².d (faixa recomendada por Norma), calculada para a vazão máxima
horária. Tem-se que:

Onde:
Q = Vazão máxima afluente (m³/d);
T = Taxa de aplicação superficial (m³/m².d);
A = Área da caixa de areia (m²).
Adotando-se taxa de 600 m³/m².d para a vazão máxima de operação normal da caixa
de areia (duas câmaras em operação), tem-se:


As dimensões adotadas e a taxa correspondente são:



Largura e comprimento de cada câmara = 4,0 m



Área resultante = 16,0 m²



Taxa = 641 m³/m².d
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Na necessidade de paralisação de uma das câmaras da caixa de areia, a outra irá
operar com vazão total afluente à elevatória final, e para esta situação a taxa
resultante será de 1.282 m³/m².d.
Na saída da caixa de areia será instalado um vertedor retangular com largura de
1,10 m e se encontrará na cota 12,66 m.
a.2)

Peneira Rotativa

Foram previstas duas peneiras mecanizadas, sendo uma em cada canal de acesso
às câmaras da caixa de areia. Estas serão do tipo “tambor rotativo”. A seguir são
listadas suas principais características:


Abertura = 3 mm



Perda de carga máxima = 0,20 m.

Somando-se o nível d’água no canal à jusante da peneira com a perda de carga no
peneiramento, tem-se a lâmina a montante do equipamento:


NAmín = 12,89 m



NAméd = 12,91 m



NAmáx = 12,93 m

a.3)

Gradeamento

Deverá ser usada uma grade grossa de limpeza manual, com as seguintes
características:


Seção das barras da grade (s) = 3/8" x 2"



Espessura das barras (I) = 9,53 mm



Espaçamento entre barras (d) = 50 mm



Inclinação das barras (a) = 60º.



Adotou-se largura de 1,2 m para o canal em que a grade será instalada.



Número de barras

O número de barras da grade é estimado pela seguinte equação:
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Onde:
N = Número de barras na grade;
b = Largura do canal de acesso à grade (mm);
l = Espessura das barras (mm); e
d = Espaçamento entre barras (mm).
Assim, chega-se a N = 20 barras.
A Figura 5.15 apresenta uma perspectiva do tratamento preliminar projetado.

Figura 5.15 - Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
Tratamento Preliminar
b) Reator UASB
O tratamento biológico é composto por 08 (oito) unidades paralelas distribuídas em
04 (quatro) edificações, cada qual com 02 (duas) unidades germinadas.
O Quadro 5.21 apresenta os parâmetros utilizados para o pré-dimensionamento dos
reatores.
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Quadro 5.21 - Parâmetros de Pré-dimensionamento do Sistema Reator UASB
PARÂMETRO

UNIDADE

VALOR

Tempo de detenção hidráulica

h

8

Altura útil

m

5

Largura útil

m

5,7

Largura do compartimento de coleta de gás

m

0,4

Profundidade do compartimento de digestão

m

2,5

Tempo de detenção hidráulica

h

1,8

Altura útil

m

1,1

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2020)

No Quadro 5.22 são apresentados os resultados do pré-dimensionamento do reator
UASB.
Quadro 5.22 - Reator UASB
Pré-dimensionamento
PARÂMETRO

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Os reatores UASB devem
ser geminados visando
garantir um volume
reacional em torno de 500
m³ (por razões construtivas
e operacionais)
Conforme definido em
projeto
Compatibilização
dimensional para o uso de
separador trifásico
padronizado (STF)
Área associada ao volume
de reação
(desconsiderando
espessura de paredes)
Considerando 4 reatores
UASB

UNIDADE

VALOR

Número de reator UASB
(unidades germinadas)

un

8

Altura útil

m

8

Largura útil

m

5,7

Comprimento útil

m

21

Área total

m²

958

Área útil por reator

m²

120

Volume útil total

m³

4.788

-

Volume útil por reator UASB

m³

599

-

Tempo de detenção hidráulica

h

9,3

Profundidade do Comprimento
de digestão

m

2,5

TDH considerado para a
vazão média de fim de
plano
Profundidade adotada para
acomodação de meio
suporte no compartimento
de decantação do reator
UASB

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)
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O Quadro 5.23 apresenta as verificações de taxas aplicadas às unidades de reação
biológica (reator UASB), considerando as recomendações para o projeto de reatores
UASB previstas em Chernicharo (2007) e Gonçalves et al. (2001), conforme
informações obtidas do memorial descritivo do projeto básico. As verificações
apresentadas associam-se a condições operacionais de final de plano, visto que tais
condições tendem a ser mais restritivas.
Quadro 5.23 - Taxas Aplicadas às Unidades de Reação Biológica para
Condições Operacionais de Fim de Plano
PARÂMETRO

UNIDADE

Q MÉDIA

QMAX-H

QPICO

Carga hidráulica volumétrica

m³/m³.d

2,58

3,00

4,28

Carga orgânica volumétrica

Kg-DQO/m³.d

1,13

m/d

0,54

TAXAS
RECOMENDADAS

Reator UASB

Velocidade superficial

Qmédia < 3,5; Qpico <7,0
Qmédia < 4,0

0,63

0,89

Qmédia: 0,5 – 0,7; Qpico < 1,5

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

A Figura 5.16 apresenta uma perspectiva do tratamento secundário projetado.

Figura 5.16 - Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
Tratamento Biológico
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c) Geração de Gás
De acordo com o projeto básico desenvolvido para a ETE em início de plano, com
uma vazão média de 131,74 L/s em condições normais de temperatura e pressão
(CNTP) serão produzidos 513 Nm³/dia, para o pior cenário. Em operação de final de
plano, com vazão média de 142, 86 L/s a produção de biogás estará entorno de 556
e 842 Nm³/dia para o pior cenário e cenário típico, respectivamente.
A Figura 5.17 apresenta uma perspectiva do sistema queimador de gases projetado.

Figura 5.17 - Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
Sistema Queimador de Gases
d) Desinfecção
Para a desinfecção são previstas duas bombas dosadoras do tipo diafragma (1 + 1),
cada qual com capacidade de dosagem de até 30,0 L/h. O hipoclorito de sódio será
produzido in loco e armazenado em tanques estacionários, com capacidade de
armazenamento de 10,0 m³, instalado em bacia de contenção para evitar a
contaminação do solo em caso de vazamento.
A aplicação do hipoclorito de sódio será a jusante da Calha Parshall, em câmara de
contato dimensionada para 30 minutos de contato. As características da câmara de
contato são:
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Volume útil igual a 256 m³;



Formato retangular com:
o Comprimento de 8,0 m;
o Largura de 1,0 m por canal (16 canais conformados por chicanas)



Profundidade útil igual a 2,0 m; e



Profundidade total igual a 2,50 m.

A Figura 5.18 apresenta uma perspectiva do sistema desinfecção projetado para
a ETE.

Figura 5.18 - Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
Sistema de Desinfecção
e) Sistema de Armazenamento e Condicionamento Final de Lodo Descartado
De acordo com o projeto o excesso de lodo, descartado dos reatores biológicos será
conduzido por gravidade para um tanque de armazenamento, com capacidade de 01
(um) dia de produção, sendo este com as seguintes dimensões:
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Formato retangular com dimensões: 2,5 x 2,5 m;



Profundidade útil = 4,0 m;



Volume útil = 25,0 m³; e



Com fundo cônico para sucção do lodo armazenado e encaminhamento
ao sistema de desaguamento.

Encaminhado para o deságue por meio de bombas helicoidal (1 + 1 reserva), o lodo
recebe condicionamento químico para garantir a eficiência do desaguamento, este
polímero é aplicado por equipamento de preparo automático com capacidade para
preparo de 40 L/h de solução a 0,1%.
O lodo desaguado será acumulado em caçambas estacionárias localizada abaixo das
prensas, juntamente com o resíduo retido do tratamento preliminar, sendo estes
destinados à locais licenciados para o recebimento deste tipo de resíduos. Foi
considerado no projeto básico da ETE a remoção do material a cada 07 (sete) dias.
A Figura 5.19 apresenta uma perspectiva do sistema desague e armazenamento do
lodo projetado para a ETE.

/
Figura 5.19 - Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
Sistema Desague e Armazenamento do Lodo
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5.5.3.

EMISSÁRIO SUBAQUÁTICO

O efluente da ETE do SES Bacia da Estrada Nova será lançado, através de emissário
subaquático, no rio Guamá.
De acordo com o Projeto Básico, os resultados obtidos configuram um emissário de
1.000 m, 600 mm de diâmetro, dotado de um difusor com 20 metros de comprimentos,
com 16 furos (8 de cada lado) de 10 cm de diâmetro, para uma vazão média de 145
L/s.
Para garantir a escoamento com a velocidade e vazões pretendidas nas tubulações
do emissário subaquático e saída eficiente nos orifícios, sem que ocorra entupimentos
nas saídas dos dispersores (risers), o que causaria falha na operação e eficiência no
tratamento da ETE, faz-se necessário a instalação de uma torre de carga.
Os objetivos pretendidos pelo dimensionamento do sistema difusor são:


Manter a vazão razoavelmente uniforme em todos os orifícios (desvio menor
que 10%);



Prevenção da intrusão de água e sedimentos do meio para o interior do
emissário: recomenda-se que o número de Froude do jato de cada orifício seja
maior do que 1,0;



Possibilitar a maior dispersão e diluição, evitando a sobreposição de plumas; e



Verificar se a velocidade mínima de autolimpeza, para evitar incrustações e
sedimentação, é atingida e mantida.

Para o pré-dimensionamento do sistema e determinação do desempenho hidráulico
das unidades, foram realizadas simulações utilizando-se o software CorHyd. Este
modelo é comumente utilizado para dimensionamento de emissários subaquáticos
com difusor multiportas de forma a se evitar o acúmulo de sedimentos permitindo a
dispersão de poluentes do meio, auxiliando no cálculo das velocidades, pressões,
perda de carga, vazão no tubo difusor e nos orifícios do difusor.
A Figura 5.20 apresenta de forma esquemática o sistema de descarte a partir de um
emissário.
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Figura 5.20 - Esquematização do Sistema de Lançamento com Emissário
Subaquático
As características consideradas, no projeto básico, para entrada de dados no software
são as descritas a seguir.


NA rio Guamá: 2,0 m



Extensão total do emissário: 1.000 metros



Material: tubulação em PEAD
o SDR-26
o PE-100;
o PN-6;
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Trecho 01:
o Extensão: 980 metros
o DN: 630 mm
o Diâmetro interno: 605,9 mm
o Espessura: 24,1 mm;



Trecho 02
o Extensão: 20 metros
o DN: 500 mm
o Diâmetro interno: 480,9 mm
o Espessura: 19,1 mm

Os resultados referentes ao desempenho hidráulico do difusor para a vazão máxima
de projeto são apresentados na Quadro 5.24.
Quadro 5.24 - Resumo dos Resultados de Desempenho Hidráulico
PARÂMETRO

UNIDADE

RESULTADO

Transição da Torre de carga para a Tubulação - Perda
localizada

m

0,018

Perda de carga no emissário

m

1,310

Perda de carga no difusor

m

0,038

Perda de carga riser – Perda localizada

m

0,219

Perda de carga no jato de lançamento – Perda localizada

m

0,212

Diferença de densidade

m

0,007

Carga total acima do nível do rio

m

4,051

Velocidade no início da tubulação

m/s

0,83

Velocidade no final da tubulação

m/s

0,14

Fonte: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Após a análise dos resultados obtidos das simulações realizadas com o software
CorHyd, obteve-se que a carga total necessária para permitir o escoamento da vazão
máxima de 0,24 m³/s é de 4,05 m acima do nível do rio Guamá. Esta é altura
necessária para que o efluente seja transportado até a extremidade da tubulação por
ação da gravidade.
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Ao final da tubulação do emissário será instalada boia luminosa conforme modelo
apresentado na Figura 5.21.

Figura 5.21 - Modelo de Sinalização com Boia no Final do Emissário
Subaquático
As plantas de projeto básico do emissário subaquático estão apresentadas no ANEXO
IX, deste documento.
Cabe ressaltar que foi encaminhado para a Capitania dos Portos processo de
solicitação de viabilidade técnica do projeto básico deste órgão, quanto a implantação
do emissário subaquático no rio Guamá (ANEXO X), contendo as suas coordenadas
de localização, memorial descritivo e registros fotográficos, em atendimento a
NORMAM-11/DPC.
5.5.4.

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O destino final dos resíduos gerados na fase de operação do SES Bacia da Estrada
Nova, sendo este resíduo sólido comum oriundo da unidade administrativa prevista
na área da ETE, e o lodo do processo de tratamento da estação, serão encaminhados
para o Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Classe II – CPTR de
Marituba, administrado pela empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda.,
localizado no município de Marituba-PA, região metropolitana de Belém, coordenadas
geográficas 1°23'52.32"S; 48°20'24.23"O. O resíduo sólido será coletado pelo serviço
de coleta pública do município. Em relação aos resíduos provenientes do tratamento
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preliminar e o lodo desidratado (quando implantada a segunda etapa da ETE) serão
transportados ao aterro, sendo esta ação de responsabilidade da COSANPA,
empresa que operacionalizará o sistema após a sua implantação.

5.6. ALTERNATIVA LOCACIONAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO SES BACIA DA
ESTRADA NOVA
Inicialmente cabe destacar, que para a rede coletora de esgoto e para as EEEs não
cabe o estudo de alternativa locacional, tendo em vista a singularidade do
empreendimento, destacando que o traçado da rede é projetado para o arruamento,
ou seja, vias públicas, e as EEEs são projetadas para elevação de cota de rede e/ou
transposição de bacia.
Para a Estação de Tratamento de Esgoto do SES Bacia da Estrada Nova, uma das
maiores dificuldades encontradas pela equipe de projeto deu-se na localização de
áreas disponíveis para a implantação da ETE. Primeiramente por tratar-se de uma
região amplamente ocupada, tanto por atividades comerciais, como pela ocupação
residencial, além da disponibilidade de lote com área útil para a instalação das
unidades com o porte das projetadas para o sistema. Tanto que esta questão foi um
limitador quanto a vazão de projeto da estação.
Após levantamento da região, foram previamente definidas 03 (três) áreas possíveis
para a implantação da ETE, conforme apresentado na Figura 5.22.
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Figura 5.22 - Alternativas de Áreas para Implantação da ETE
Alternativa 1
A alternativa 1 está localizada nas coordenadas 1°28'40.16"S; 48°29'10.97"O, na
avenida Bernardo Sayão, bairro Condor, lateral com o canal da Quintino e fundos com
o rio Guamá.
A área encontra-se isolada, com cercamento, possui vegetação rasteira (gramíneas)
e parcela do lote com presença de pavimentação.
Em relação as áreas no entorno, os lotes limítrofes, são ocupados para fins
comerciais, já os lotes residenciais os mais próximos encontram-se após a travessa
Quintino Bocaiuva, na margem oposta da avenida Bernardo Sayão.
Em função da localização desta área ser próxima da foz do rio Guamá,
ambientalmente imputa a esta alternativa uma viabilidade ambiental positiva maior
quando comparado com as demais alternativas, tendo em vista o rio Guamá como
corpo receptor do efluente tratado na ETE, o maior efeito da influência da maré nesta
região auxilia a diluição do efluente favorecendo o processo de dispersão.
A viabilidade econômica neste local mostra-se favorável, tendo em vista a proximidade
da área contemplada com a rede coletora de esgoto, não onerando o empreendimento
com linhas de recalque do efluente até a ETE.
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Alternativa 2
A alternativa 2 está localizada nas coordenadas 1°28'35.30"S; 48°28'37.90"O, na
avenida Bernardo Sayão, bairro Condor, próximo ao novo Terminal Hidroviário Ruy
Barata e fundos com o rio Guamá.
Esta é uma área aberta, com vegetação pretérita de Floresta Ombrófila Densa, sendo
a vegetação atual de influência urbana, encontra-se em área com maior fluxo de
veículos, tanto leve, quanto pesado e maior trânsito de pedestre, quando comparado
com a alternativa locacional 1.
Cabe destacar que ao longo de período do desenvolvimento dos estudo e projeto da
ETE, iniciou-se na área lateral a recuperação da Praça Princesa Isabel, com
ampliação de área de lazer, reduzindo a área disponível para a implantação da ETE.
Com a revitalização da praça e a proximidade do terminal hidroviário, este local
causaria um grande impacto junto à comunidade local e difícil aceitação pela
sociedade civil organizada e entidades públicas.
As obras teriam um custo mais elevado, uma vez que esta área está localizada a uma
distância maior da área contemplada pela rede coletora, necessitando de linha de
recalque e elevatória para bombeamento e transporte do efluente sanitária até a ETE.
Alternativa 3
A alternativa 3 está localizada nas coordenadas 1°28'29.49"S; 48°28'15.72"O,
também na avenida Bernardo Sayão, bairro Condor, ao lado do Terminal Rodofluvial
de Belém, tendo um dos limítrofes um canal de drenagem e saída para o rio Guamá.
O lote possui área construída desocupada, em condições precárias, de vegetação
pretérita caracterizada por Floresta Ombrófila Densa e vegetação atual de influência
urbana em seu perímetro. Trata-se de uma área de propriedade particular, sendo este
um impacto negativo para a implantação do empreendimento, haja vista a
necessidade de abertura de processo de desapropriação do lote.
Está localizada em uma região de tráfego intenso de veículos e pedestres,
constituindo a área com habitações e comércio mais próximos ao acesso principal, ou
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seja, a área com maior proximidade da população, sendo este um grande limitador
para a implantação da ETE.
Tendo em vista a sua localização, a área encontra-se na sub-bacia 3, a necessidade
da instalação de uma linha de recalque/emissário terrestre de grande extensão
elevaria o custo no transporte do efluente bruto até a ETE, sendo mais um aspecto
negativa para esta alternativa locacional.
No desenvolvimento do projeto da ETE, após o estudo de alternativas e com a vazão
de projeto, verificou-se que a equipe técnica de projeto verificou que a alternativa 3,
não apresentava área útil necessária para a implantação das unidades do processo
de tratamento proposta para a ETE.
Seleção da Alternativa
Para a definição da alternativa de área para a implantação da ETE do SES Bacia da
Estrada Nova, além dos itens discutidos acima, utilizou-se a metodologia da Matriz de
Interação para a avaliação dos impactos ambientais, aplicando-a para as duas
primeiras alternativas locacionais, tendo em vista que a terceira alternativa foi
descartada em função de sua área útil disponível, conforme supracitado.
Para a avaliação foram considerados os impactos mais significativos gerados na fase
de planejamento, construção e operação da ETE, quantificando os impactos quanto a
natureza, magnitude, importância, probabilidade e duração, conforme apresentado no
Quadro 5.25.
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Quadro 5.25 - Matriz de Impacto
Parâmetros de Avaliação
ATRIBUTO
NATUREZA
Exprime o caráter da
modificação causada por
uma determinada ação
MAGNITUDE
Exprime a extensão do
impacto, através de uma
valoração gradual que se
dá ao mesmo, a partir de
uma determinada ação do
projeto

IMPORTÂNCIA
Indica a importância ou
significância do impacto em
relação à sua interferência
no meio

PROBABILIDADE
Indica a probabilidade do
impacto acontecer

DURAÇÃO
Indica a permanência do
impacto

SIGNIFICADO DO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO
Positivo: Quando o impacto de uma determinada
ação for benéfico
Negativo: Quando o impacto de uma determinada
ação for adverso
Indefinido: Impacto negativo ou positivo
dependendo da forma de abordagem do mesmo
Pequena: De magnitude inexpressiva, não alterando
a característica ambiental considerada
Média: De magnitude expressiva, porém sem
alcance para descaracterizar a característica
ambiental considerada
Grande: De magnitude tal que possa levar à
descaracterização da característica ambiental
considerada
Não Significativa: De intensidade não significativa,
com interferência não implicando em alteração da
qualidade de vida
Moderada: Intensidade da interferência com
dimensões recuperáveis, quando adversa, ou
refletindo na melhoria da qualidade de vida, quando
benéfica
Significativa: Intensidade da interferência acarreta a
perda da qualidade de vida, quando adversa, ou
ganho, quando benéfica

SÍMBOLO
OU
VALOR
+
-

1
2
3
1

2

3

Baixa: Pouco provável de acontecer

1

Média: Provável que ocorra

2

Alta: Muito provável

3

Curta: De duração breve, com possibilidade de
reversão às condições ambientais anteriores à ação
Média: Tempo médio de permanência do impacto,
após a ação
Longa: Tempo grande ou permanente, de
permanência do impacto, após a ação

1
2
3

A avaliação ambiental da alternativa locacional 1 e 2 é apresentada no Quadro 5.26 e
Quadro 5.27, respectivamente.
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Quadro 5.26 - Alternativa Locacional 1
Avaliação Ambiental
IMPLANTAÇÃO

PLANEJAMENTO
Impacto Potencial

ATIVIDADES DE
OBRA
MÃO DE OBRA
M

Erosão do Solo
Emissão de Poeira
Emissão de Ruídos
Afugentamento da Fauna
Qualidade de Vida - Ictiofauna
Geração de emprego e renda
Alteração Visual
SOMA
TOTAL

3

I

P

3

3

D

DESLOCAMENTO
DISTANCIAMENTO
CANTEIRO DE
DE HABITAÇÕES OBRA-FRENTE DE
OBRA
M

I

P

D

M

I

P

D

-2

-2

-3

-1

-1
-2

-1
-3

-3
-3

-1
-1

LINHA DE
RECALQUE/
EMISSÁRIO
TERRESTRE

SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO
M

I

P

D

M

I

P

D

1
-2

-2

10

-3

-3

-18

-15

0

OPERAÇÃO
IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO DE
CANTEIRO DE
OBRA

TRANSPORTE E
CIRCULAÇÃO

M

I

P

D

M

I

P

D

-2
-2

-2
-2

-2
-3

-1
-1

-2
-3

-3
-3

-3
-3

-1
-1

3
-2

3
-2

3
-3

1
2

-2

-2

-2

-2

0
-51

-10

LANÇAMENTO DO
EFLUENTE
TRATADO

MANUTENÇÃO DO
EMISSÁRIO

M

I

P

D

M

I

P

D

3

3

2

3

-2
1

-2
1

-1
2

-2
1

-27

11

-2

Quadro 5.27 - Alternativa Locacional 2
Avaliação Ambiental
IMPLANTAÇÃO

PLANEJAMENTO
Impacto Potencial

ATIVIDADES DE
OBRA
MÃO DE OBRA
M

Erosão do Solo
Emissão de Poeira
Emissão de Ruídos
Afugentamento da Fauna
Qualidade de Vida - Ictiofauna
Geração de emprego e renda
Alteração Visual
SOMA
TOTAL

3

I

P

3

3

D

DESLOCAMENTO
DISTANCIAMENTO
CANTEIRO DE
DE HABITAÇÕES OBRA-FRENTE DE
OBRA
M

I

P

D

M

I

P

D

-2

-2

-3

-1

-2
-2

-3
-3

-3
-3

-1
-1

1
-2

10

-2

-3
-18

-3
-18

LINHA DE
RECALQUE/
EMISSÁRIO
TERRESTRE

SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO
M
-2

I
-1

P
-1

D
-1

-1
-2

-1
-2

-3
-3

-1
-3

1
-2

1
-2

3
-3

1
-3

-25

M
-2
-2
-3

I
-2
-3
-3

P
-2
-3
-3

-26
-106

D
-1
-1
-1

OPERAÇÃO
IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO DE
CANTEIRO DE
OBRA

TRANSPORTE E
CIRCULAÇÃO

M

I

P

D

M

I

P

D

-2
-2

-2
-2

-2
-3

-1
-1

-2
-3

-3
-3

-3
-3

-1
-1

3
-2

3
-2

3
-3

1
2

-2

-2

-2

-2

-10

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

-27

LANÇAMENTO DO
EFLUENTE
TRATADO

MANUTENÇÃO DO
EMISSÁRIO

M

I

P

D

M

I

P

D

2

3

2

3

-2
1

-2
1

-1
2

-2
1

10

-2
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Conforme resultado, observa-se a Alternativa Locacional 1 com a menor pontuação,
significando a área com menor impacto ambiental entre as alternativas avaliadas.
Um grande diferencial da Alternativa Locacional 1 é a localização em relação a área
contemplada com a rede coletora de esgoto. Outro aspecto é a questão da ausência
de vegetação, não necessitando a realização de supressão de vegetação. Apesar de
estar localizada em uma avenida e próxima a áreas de habitação, o impacto visual é
contornado com implantação de cortina vegetal no entorno da área. Cabe ressaltar
também, que a proximidade desta área com a foz do rio Guamá, que se dá na baía
do Guajará, auxilia na dispersão do efluente tratado da ETE, em função de seu maior
impacto com a variação da maré e a velocidade de transporte/corrente do rio.
5.6.1.
DOMÍNIO DAS ÁREAS PREVISTAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA PROPOSTO
O SES Bacia da Estrada Nova tem sua rede de esgotamento sanitária projetada para
ser implantada toda em arruamento e passeio, ou seja, área de domínio público.
A área destinada à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto, possui Decreto
de Desapropriação Nº 52.838-PMB, de 21 de março de 2007 e Mandado de Imissão
na Posse em favor do Município, lavrado em 16 de setembro de 2020, conforme
documentos apresentados no ANEXO XI.
A área da Estação Elevatório de Esgoto – EEE 03 do Miolo do Jurunas, é de
propriedade da Prefeitura Municipal de Belém, conforme matrícula de imóvel nº 71.288
apresentada no ANEXO XII deste documento.
Quanto as áreas necessárias para a implantação das demais EEEs, ou seja, a EEE
01, EEE 02, EEE 03 e EEE 04 da Sub-bacia 1 e as EEE 01 e EEE 02 do Miolo do
Jurunas, estas são de domínio privado. Em relação a estas áreas, a
Subcoordenadoria Social da Unidade Coordenadora do Projeto – UCP está no
aguardo da conclusão do processo licitatório para a contratação de empresa
especializada para a execução do Programa de Comunicação Social e Programa de
Educação Ambiental para a realização do processo de desapropriação das áreas.
O Quadro 5.28 apresenta as coordenadas geográficas de localização das EEEs, de
áreas a serem desapropriadas, do SES Bacia da Estrada Nova, enquanto a Figura
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5.23 apresenta a imagem com a localização das mesmas na delimitação da área de
abrangência do sistema.
Quadro 5.28 - Estações Elevatórias de Esgoto
Coordenadas de Localização
COORDENADAS¹
EEE

LATITUDE
(S)

LONGITUDE
(O)

EEE 01

1°27'53.77”

48°29'41.21"

EEE 02

1°28'10.97"

48°29'27.94"

EEE 03

1°28'4.06"

48°30'5.49"

EEE 04

1°28'23.98"

48°29'47.29"

EEE 01

1°28'21.15"

48°29'6.92"

EEE 02

1°28'30.14"

48°29'24.56"

Sub-bacia 1

Miolo do Jurunas

Nota 1: Datum WGS 84

Figura 5.23 - Localização das Estações Elevatórias de Esgoto previstas para o
SES Bacia da Estrada Nova
Na sequência é apresentada a descrição e localização das áreas das EEEs exibidas
no Quadro 5.28.
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a) Sub-bacia 1_Estação Elevatória de Esgoto 01 – EEE 01
A estação elevatória de esgoto da sub-bacia 1, denominada EEE 01 será locada no
cruzamento da travessa Honório José dos Santos com a rua Tamoios, no bairro do
Jurunas. A área para a implantação da EEE 01 encontra-se em lote edificado como
pode-se verificar na Figura 5.24.

Figura 5.24 - Estação Elevatória de Esgoto – EEE 01 da Sub-bacia 01
Área para Implantação
b) Sub-bacia 1_Estação Elevatória de Esgoto 02 – EEE 02
A estação elevatória de esgoto da sub-bacia 1, denominada EEE 02 será locada na
travessa Carlos de Carvalho, entre a rua Timbiras e a rua Engenheiro Fernando
Guilhon, no bairro Jurunas. A área para a implantação da EEE 02 encontra-se em lote
edificado conforme registro apresentado na Figura 5.25.
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Figura 5.25 - Estação Elevatória de Esgoto – EEE 02 da Sub-bacia 01
Área para Implantação
c) Sub-bacia 1_Estação Elevatória de Esgoto 03 – EEE 03
A estação elevatória de esgoto da sub-bacia 1, denominada EEE 03 será locada na
rua Cesário Alvim, próximo à esquina da avenida Bernardo Sayão, no bairro do
Jurunas. A área para a implantação da EEE 03 encontra-se em lote edificado,
conforme registro apresentado na Figura 5.26.

Figura 5.26 - Estação Elevatória de Esgoto – EEE 03 da Sub-bacia 01
Área para Implantação
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d) Sub-bacia 1_Estação Elevatória de Esgoto 04 – EEE 04
A estação elevatória de esgoto da sub-bacia 1, denominada EEE 04 será locada na
avenida Bernardo Sayão, esquina com a rua Caripunas, no bairro do Jurunas. A área
para a implantação da EEE 04 encontra-se em lote com edificação em demolição,
sem habitação, conforme registro apresentado na Figura 5.27.

Figura 5.27 - Estação Elevatória de Esgoto – EEE 04 da Sub-bacia 01
Área para Implantação

e) Miolo do Jurunas_Estação Elevatória de Esgoto 01 – EEE 01
A estação elevatória de esgoto do Miolo do Jurunas, denominada EEE 01 será locada
no cruzamento da travessa Honório José dos Santos com a travessa Quintino
Bocaiuva, no bairro do Jurunas. A área para a implantação da EEE 01 encontra-se
em lote com edificação em demolição, sem habitação, conforme registro apresentado
na Figura 5.28.
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Figura 5.28 - Estação Elevatória de Esgoto – EEE 01 do Miolo do Jurunas
Área para Implantação

f) Miolo do Jurunas_Estação Elevatória de Esgoto 02 – EEE 02
A estação elevatória de esgoto do Miolo do Jurunas, denominada EEE 02 será locada
na passagem Helena Dias, no bairro do Jurunas. A área para a implantação da EEE
02 encontra-se em lotes com edificação, conforme registro apresentado na Figura
5.29.

Figura 5.29 - Estação Elevatória de Esgoto – EEE 02 do Miolo do Jurunas
Área para Implantação
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5.7. DESCRIÇÃO DAS OBRAS
5.7.1.

MÉTODOS CONSTRUTIVOS

As obras e ações atribuídas à implantação do empreendimento proposto
compreendem a execução de redes coletoras, estações elevatórias, dos emissários
terrestres e da estação de tratamento de efluentes.
Na sequência são descritas as obras necessárias para a implantação do sistema
proposto
a) Preparação do Terreno
Antes do início das obras, os terrenos das elevatórias e da ETE deverão ser
preparados com a remoção de todo o material presente no local, sendo estes
encaminhados para locais apropriados e licenciados para cada tipo de resíduo
específico. Deverão ser preservadas as árvores, vegetação de qualidade e grama,
localizadas nas áreas que não interfiram no desenvolvimento dos serviços.
A roçada fina será caracterizada quando a área a ser limpa for constituída de
vegetação rasteira, mato ralo e arbustos.
A roçada densa será caracterizada quando a área a ser limpa apresentar vegetação
rasteira, mato ralo, arbustos ou árvores com troncos de diâmetro e grau de ocorrência
definidos previamente por técnico especialista, o qual deverá acompanha a atividade
de limpeza da área.
A limpeza do terreno será caracterizada pela retirada e remoção de arbustos ou
árvores, inclusive das raízes, podendo ser manual ou mecânica.
b) Movimentação de Terra
As movimentações de terra necessárias à implantação do SES Bacia da Estrada
Nova, que incluem escavação em geral, escavação de valas, poços e cavas, aterro e
reaterro de áreas, aterro e reaterro de valas e carga, transporte e descarga, atendendo
as normas técnicas vigentes, e quando repassadas as especificações da COSANPA,
porém, em geral prevê-se:
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Escavação de Valas, Poços e Cavas
Os equipamentos a serem utilizados na escavação deverão ser adequados aos tipos
de escavação. Para a escavação mecânica de valas, poços e cavas de profundidade
de até 4,0 m, serão utilizadas retroescavadeiras. Para acerto final da vala, pode-se
utilizar escavação manual. A escavação mecânica de valas, poços e cavas com
profundidade superior a 4,0 m deverá ser feita com escavadeira hidráulica.
As valas com profundidade superior a 1,25 m devem ter sua estabilidade garantida
por escoramentos, dimensionados para esse fim e dispor de escadas ou rampas a fim
de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos empregados (Figura 5.30).

Figura 5.30 - Esquemático para Garantia de Estabilidade e Segurança em
Atividades de Abertura de Valas
Quando a escavação atingir a cota indicada no projeto, será feita a regularização e a
limpeza do fundo da vala, poços ou cavas.
Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja capacidade de
suporte não for suficiente para servir como fundação direta, a profundidade de
escavação deverá ser aumentada o suficiente para comportar um colchão de material,
que poderá ser de lastro de pedra de mão, de lastro de brita ou de lastro laje e berço.
O material escavado que for apropriado para utilização no aterro/reaterro, será
depositado ao lado da vala, poços ou cavas, a uma distância equivalente à
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profundidade de escavação. No caso contrário, o material escavado será transportado
para área de bota-fora licenciado.
Aterro e Reaterro de Áreas
A compactação mecânica é um processo de adensamento em que se reduzem os
vazios dos solos, melhorando sua capacidade de suporte, de variação volumétrica e
de impermeabilidade.
A sequência normal dos serviços deverá atender:


Lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter a espessura
especificada para o tipo de equipamento;



Homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos,
material conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc.;



Determinação expedita da umidade do solo, para definir se há necessidade de
aeração ou de umedecimento do solo; e



Compactação ou rolagem, com a utilização de equipamento adequado ao
número e passadas suficientes para se atingir, em toda a camada, o grau de
compactação desejado.

Aterro e Reaterro de Valas
Após a realização dos testes de estanqueidade com tubulações, será executado o
aterro/reaterro das valas até o restabelecimento dos níveis originais das superfícies,
preservando as estruturas e tubulações. O aterro/reaterro deverá ser realizado em
paralelo com a remoção dos escoramentos (Figura 5.31).
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Figura 5.31 - Exemplo de Reaterro e Retirada de Escoramento

Após a execução do aterro/reaterro, todo excesso de material proveniente da
escavação deverá ser transportado para bota-fora licenciado.
A compactação das valas poderá ser realizada de três formas distintas: compactação
manual, compactação mecânica sem controle do grau de compactação e
compactação mecânica com grau de compactação ≥ 95% do proctor normal.

Figura 5.32 - Esquemático de Compactação Manual
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Figura 5.33 - Exemplo de Compactação Mecânica
c) Escoramento
Os escoramentos necessários serão executados de acordo com normas técnicas
vigentes.
Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais de valas, cavas ou
poços, forem constituídas de solo passível de desmoronamento, bem como nos casos
em que, devido aos serviços de escavação, se constate a possibilidade de alteração
de estabilidade.
O tipo de escoramento a empregar, dependerá da qualidade do terreno, da
profundidade da vala e das condições locais.
Os escoramentos das valas poderão ser dos seguintes tipos:


Escoramento de madeira em valas e cavas:
o Pontaleteamento;
o Escoramento descontínuo;
o Escoramento contínuo;
o Escoramento especial;



Escoramento metálico em valas, cavas e poços;



Escoramento misto em valas – tipo hambúrguer; e



Escoramento metálico-madeira para cavas e poços.
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Figura 5.34 - Esquemático de Escoramento de Madeira - Pontaleteamento
Fonte: SABESP, 2020
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Figura 5.35 - Esquemático de Escoramento de Madeira Descontínuo
Fonte: SABESP, 2020
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Figura 5.36 - Esquemático de Escoramento de Madeira Contínuo
Fonte: SABESP, 2020
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Figura 5.37 - Esquemático de Escoramento de Madeira Especial
Fonte: SABESP, 2020
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Figura 5.38 - Esquemático de Escoramento Metálico-Madeira
Fonte: SABESP, 2020
A remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o aterro
e a compactação, com a retirada progressiva das cunhas, e sempre que possível, na
mesma jornada de trabalho.
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Figura 5.39 - Esquemático de Retirada de Escoramento
Atingido o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas
as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos
auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma, e
sucessivamente serão retiradas as demais camadas de contraventamento.
As estacas e elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização
de dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com o
auxílio de guindastes, logo que o aterro atinja um nível suficiente.
Os furos deixados no terreno pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas,
deverão ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de
água.
d) Esgotamento
Os esgotamentos e drenagens necessários a implantação do SES Bacia da Estrada
Nova serão executadas de acordo com as normas técnicas vigentes, prevendo-se:
Sempre que ocorrer o aparecimento de água nas escavações, proveniente de chuvas,
lençol freático, vazamentos em tubulações, etc., a vala cava ou poço deverá ser
esgotada, a fim de garantir a continuidade da obra e a estabilidade das paredes da
escavação.
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A água esgotada deverá ser conduzida para galeria de águas pluviais ou local
apropriado, e caso se fizer necessário, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar
o alagamento das superfícies vizinhas ao local do trabalho ou o retorno à vala ou cava.
No caso de esgotamento de valas onde a tubulação será assentada, o bombeamento
se prolongará pelo menos até que os materiais que compõe a junta e o berço atinjam
o ponto de estabilização e sejam executados os testes de qualidade. O mesmo
procedimento deve ser adotado em esgotamentos de cavas e poços, onde sejam
executados serviços cuja qualidade possa ficar comprometida com a presença de
água.
O tipo de esgotamento a ser adotado varia com as condições locais, profundidade do
lençol freático e constituição geológica do solo.
A seguir são descritos os sistemas de esgotamento com bombas e rebaixamento do
lençol freático, a serem utilizados conforme as condições locais.


Esgotamento com Bombas: Neste tipo de esgotamento podem ser empregados
bombas de diafragma manuais ou bombas centrífugas acionadas por motor a
combustão ou elétrico. Estas bombas devem ser de construção especial para
trabalho severo, como recalque de água contendo areia, lodo e outros sólidos
em suspensão. Devem ser portáteis, autoescorvantes e construídas para
grandes alturas de sucção e pequenas alturas de recalque. A água deverá ser
direcionada dentro da vala, cava ou poço para que possa ser captada pelas
bombas em local adequado.



Rebaixamento do Lençol Freático: O sistema ou bateria de poços de ponteira
é um conjunto de poços, poucos espaçados entre si, geralmente ligados por
uma única tubulação a sistema de sucção. São empregados poços de pequeno
diâmetro, não superior a 8”. Comumente são poços de ponteira de 0,05 m ou
2”, com tubo de elevação da água de 1 ½ “ ou de menor diâmetro. O tubo de
elevação é o próprio tubo de revestimento do poço: a ponteira é um tipo
especial de filtro. Os sistemas de poços com ponteiras tem grande aplicação
na drenagem temporária de áreas para construção em solo úmido. As valas
para instalação de tubulações de água e esgoto, bem como as escavações

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

113

para fundações, alcançam frequentemente o solo saturado, abaixo do nível
normal do lençol freático. A depressão do lençol freático pelo bombeamento de
um sistema de ponteiras instalado nas adjacências da área a ser cravada,
permite o trabalho a seco e elimina também, o problema do desenvolvimento
de erupções de areia no fundo da escavação. As ponteiras podem ser
individualmente cravadas a profundidade desejada ou enterradas por um ou
mais métodos de jato de água. Quando a ponteira estiver à profundidade
desejada, deve ser procedida a limpeza.

Figura 5.40 - Exemplo de Rebaixamento de Lençol Freático
e)

Fundações e Estruturas

Tubulações a Céu Aberto
Suas dimensões devem estar pré-definidas em projeto, podem ser de camisa prémoldada em concreto ou aço, rigorosamente centrada e aprumada.
Na cota de base definitiva, o terreno será nivelado, permitindo-se depressões
máximas de 0,05 m em relação ao plano horizontal teórico.
A base, depois de liberada, receberá concretagem contínua, com concreto auto
adensável. Também será concretado um trecho de fuste, com 1,5 m de comprimento.
O enchimento do fuste será feito com concreto convencional, conforme indicado no
projeto.
Quando da colocação da ferragem no fuste, deve-se ter cuidado especial no sentido
de evitar queda de solo sobre o concreto da base.
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Estacas
As estacas deverão ser colocadas rigorosamente de acordo com o projeto, não
devendo ocorrer deslocamentos ou inclinação na sua posição por ocasião da
cravação.
A estaca deverá suporta com segurança a carga pré-fixada. As cotas de arrasamento
devem ser controladas com referência aos níveis de projeto.
Para a execução das estacas serão necessárias as informações sobre o equipamento
que fará a implantação, de responsabilidade da contratada, como:


Seção transversal da estaca;



Peso do martelo do bate-estacas para estacas cravadas;



Altura de queda do martelo para estacas cravadas;



Nega nos últimos dez golpes para estacas cravadas; e



Tipo de equipamento a ser utilizado.

As estruturas das estacas podem ser:


Estaca moldada in loco, tipo broca;



Estaca moldada in loco, com execução mecânica;



Estaca pré-moldada de concreto;



Estaca metálica; e



Estaca eucalipto.

Ancoragens e Engastamentos
As ancoragens e os engastamentos serão executados nos terminais, conexões e
aparelhos, bem como nos trechos inclinados de linha, sujeitos a deslizamentos.
As ancoragens e os engastamentos poderão ser de concreto simples, armado ou
ciclópico, de madeira, aço ou executados através de atirantamento da linha.
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Lastro
São camadas de materiais granulares, de argamassa ou concreto, destinadas a dar
suporte aos leitos que recebem cargas estruturais de obras, no assentamento de
tubulações e regularização de valas.
Os lastros sob estruturas ou fundações diretas serão constituídos de duas camadas;
a primeira, de pedra britada nº 2; a segunda, de concreto não estrutural. A espessura
das camadas será de no mínimo 0,05 m cada, ou conforme projeto.

Figura 5.41 - Esquemático de Assentamento Direto
O lançamento do concreto não estrutural deverá ser acompanhado de apiloamento
com soquete manual, com o cuidado de não ocasionar a segregação dos materiais. A
superfície deverá ser regularizada e perfeitamente nivelada.
Pode ser constituído dos seguintes materiais:


Lastro de Brita: A tubulação é assentada sobre lastro de pedra britada nº 2,
compactado manualmente; e



Lastro, Laje e Berço: A tubulação é assentada sobre um berço de concreto
apoiado em laje de concreto armado, executada sobre lastro de pedra britada
nº 2, conforme desenho nº 07.
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Figura 5.42 - Esquemático de Assentamento sobre Lastro de Brita

Figura 5.43 - Esquemático de Assentamento sobre Laje e Berço de Concreto
Fonte: NBR 9814/1987
Formas
A execução das formas deverá obedecer às normas técnicas NBR-6118 e NBR-8800.
As formas poderão ser feitas de madeira, em bruto ou aparelhada, chapa de madeira
compensada, resinada ou plastificada, de madeira revestida com chapas metálicas,
de chapas de aço ou de ferro.
A madeira utilizada nas formas deverá apresentar-se isenta de nós fraturáveis, furos
ou vazios deixados por nós, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenamentos.
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A espessura mínima das tábuas a serem usadas deverá ser de 25 mm no caso de
madeira compensada, será de no mínimo 12 mm.
As formas serão usadas nos casos em que houver necessidade de conformação do
concreto, de acordo com os perfis de projeto, ou para impedir a contaminação do
concreto por agentes agressivos externos.
As formas a serem utilizadas, deverão enquadrar-se, de acordo com sua modalidade
de uso, nos tipos discriminados a seguir:


Forma plana em madeira comum para fundação;



Forma plana em madeira para estrutura;



Forma plana em chapa compensada resinada para fundação;



Forma plana em chapa compensada resinada para estrutura;



Forma plana em chapa compensada plastificada para estrutura;



Forma curva em madeira para estrutura;



Forma curva em chapa compensada resinada para estrutura; e



Forma curva em chapa compensada plastificada para estrutura.

Cimbramento
As escoras deverão ser de madeira ou metálicas (tubulares ou não), providas de
dispositivos que permitam o descimbramento controlado.
O controle de estabilidade deverá ser feito por meio de deflectômetros, ou nível de
alta precisão, colocados de modo a visar pontos suscetíveis de arreamento.
A estrutura dos cimbramentos deverá possuir qualidades tais que permitam sua
utilização como andaime.
Armaduras
Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado deverão
obedecer a NBR-7480, observadas as disposições do item 10 da NBR-6118. As telas
de aço soldadas deverão obedecer a NBR-7481.
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Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe e a
indicação do coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for
superior ao valor mínimo exigido para a categoria.
Podendo ser armadura de aço comum ou armadura para protensão.
Cimento
Principal material utilizado para as fundações, assim, deve-se obedecer não apenas
a todas as condições gerais estabelecidas nas especificações e relacionadas à boa
técnica de execução e ao atendimento das Normas Brasileiras, como também às
condições específicas apresentadas em projeto, quanto a sua resistência, não apenas
relacionado ao carregamento, que deve suportar, mas como também, ao meio em que
estará inserido.
Poço e Caixas
Os poços de visita deverão atender às Normas NBR-9649 e NBR-9814, podendo ser:


de alvenaria de tijolo maciço ou bloco de cimento;



de anéis de concreto pré-moldado; e



de concreto moldado no local.

A câmara de trabalho deverá ter uma altura que possibilite o trabalho no seu interior
em condições satisfatórias.
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Figura 5.44 - Poço de Visita, Tubo de Queda e Poço de Queda
f)

Assentamento das Tubulações

O assentamento das tubulações será executado de acordo com as normas técnicas
vigentes, destacando:
Cuidados no Assentamento de Tubos, Peças e Conexões


Exame e limpeza das tubulações, peças e conexões

Antes da descida das tubulações, peças e conexões à vala, estas deverão ser
examinadas para verificar a existência de algum defeito. Deverão estar limpas de
areia, pedras, detritos, materiais e até mesmo de ferramentas esquecidas pelos
operários. Qualquer defeito encontrado deverá ser assinalado à tinta, com marcação
bem visível e somente será aproveitada se for possível o seu reparo no local. Sempre
que os serviços forem interrompidos, o último tubo assentado deverá ser tamponado,
a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.


Alinhamento e ajustagem da tubulação

A descida dos tubos na vala deverá ser lenta e cuidadosa, executada manualmente
ou com auxílio de equipamentos mecânicos, para facilitar sua movimentação e
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manuseio a montagem, alinhamento e nivelamento através de um eixo comum,
segundo o greide da tubulação.

Figura 5.45 - Métodos de Assentamento
Fonte: NBR 9814/1987
Uma vez alinhados, nivelados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala,
estes deverão ser calçados com apiloamento de terra selecionada, isenta de pedras
ou outros corpos estranhos.
O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala. Deverá
ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para
montante.
O fundo da vala, em terreno seco onde não haja rocha, deverá ser uniformizado e
rebaixado a fim de que tubulação se assente em todo o seu comprimento. Outros tipos
de preparo de base para assentamento, assim como, os sistemas de ancoragens
serão conforme o especificado em projeto.
Para assentamento de tubos de esgoto poderão ser utilizados, no nivelamento, os
processos das cruzetas, gabaritos ou métodos topográficos.
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Assentamento de Tubos, Peças e Conexões em PVC
Tubo, peças e conexões em PVC, junta soldável.
Para sua montagem, serão observados os seguintes procedimentos:


Verificar se a ponta e a bolsa dos tubos estão perfeitamente limpos;



Lixar a ponta e a bolsa dos tubos até retirar o brilho, utilizando lixa de pano n.º
100;



Limpar a ponta e a bolsa com estopa branca embebida em solução limpadora,
removendo todo e qualquer vestígio de sujeira ou gordura;



Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;



Aplicar adesivo, primeiro na bolsa e depois na ponta e imediatamente proceder
a montagem da junta, observando a marca feita na bolsa; e



Limpar o excesso de adesivo.

Tubo, peças e conexões em PVC, junta elástica.
Para sua montagem, serão observados os seguintes procedimentos:


Limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta;



Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa;



Aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante ou outro aprovado pela
fiscalização, no anel de borracha e na superfície externa da ponta. É vedado o
uso de óleo mineral ou graxa; e



Centrar convenientemente a ponta e introduzi-la a uma distância máxima de 10
mm do fundo da bolsa, mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo.

Assentamento de Tubos e Conexões em PEAD
Os tubos de Polietileno de Alta Densidade – PEAD são produzidos com um material
que não aceita nenhum tipo de adesivo plástico para sua soldagem, sendo suas
uniões executadas por soldagem de topo, eletrofusão ou através de juntas mecânicas.
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e) Pavimentação
Remoção de Pavimentação
Antes do início de qualquer obra em ruas pavimentadas, passeios ou trechos de
rodovias, a empreiteira deverá tomar prévio conhecimento da natureza dos serviços a
serem executados, objetivando tomar as providências necessárias à reconstrução do
pavimento.
Considerando-se que os serviços de retirada de pavimentação serão executados em
áreas públicas, justifica-se proporcionar o mínimo de transtornos possíveis, devendose sempre, procurar concluí-los rapidamente.
A empreiteira deverá proceder ao rompimento da pavimentação, utilizando-se de
meios mecânicos ou manuais conforme o tipo de pavimento existente.
Todas as peças oriundas da retirada de pavimentação e passíveis de
reaproveitamento deverão ser carregadas, transportadas, depositadas e conservadas
em local apropriado, enquanto que os não reaproveitáveis, deverão ser levados à
bota-fora licenciado.

Figura 5.46 - Esquemático de Remoção Manual de Pavimentação

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

123

Reposição de Pavimentação
A execução da reposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do
aterro/reaterro compactado e regularizado, e deverá obedecer ao tipo, às dimensões
e/ou as especificações dos órgãos públicos e a qualidade do pavimento original.
A reposição do pavimento implica na execução de todos os trabalhos correlatos e
afins, tais como: recolocação de meios-fios, tampões, boca de lobo e outros,
eventualmente demolidos ou removidos para execução dos serviços.
A reposição do pavimento deverá acompanhar o assentamento da tubulação, de
forma a permitir a reintegração do tráfego no trecho acabado. A reposição do
pavimento, após concluída, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e seção
transversal do pavimento existente. As emendas do pavimento reposto com o
pavimento existente deverão apresentar aspecto de continuidade.

Figura 5.47 - Exemplo de Atividade de Repavimentação
f) Ligações Prediais
Ligação predial é o conjunto formado por tubos, peças e conexões, que interliga a
rede pública à instalação predial do usuário, são compostas pelos seguintes
elementos:


Conexão do ramal à rede de esgoto - conexões e peças especiais instaladas
na rede coletora, de forma a permitir a entrada de esgoto proveniente do ramal
predial;
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Ramal predial - tubulações com conexões compreendida entre a caixa de
inspeção ou poço tubular e a rede coletora;



Caixa de inspeção - elementos de transição, destinado a interligar o esgoto
domiciliar a rede coletora pública; e



As ligações de esgoto serão executadas obedecendo ao alinhamento, e
declividade de no mínimo 2%.

Figura 5.48 - Esquemático de Caixa de Inspeção
Fonte: SeMAE3
5.7.2.

ESTIMATIVA DE VOLUME DE EMPRÉSTIMO

Para a implantação do SES Bacia da Estrada Nova haverá a necessidade de
aquisição de material para a execução dos componentes do sistema, tais como:
elevatórias, redes, linhas de recalque, poços de visita e emissários, ao total são
previstos 26.000 m³ de solo local para a execução da obra.
O material a ser utilizado será proveniente de áreas de jazidas, legalmente
licenciadas, localizadas na região metropolitana de Belém, dentre elas citam-se: a
jazida de argila de Marituba e a jazida de seixo fino/médio e in natura de Cap Poço.

3

https://semae.riopreto.sp.gov.br/instalar-caixa-de-inspe%C3%A7%C3%A3o.aspx
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5.7.3.

ESTIMATIVA DE VOLUME DE BOTA-FORA

Para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada
Nova o volume de bota-fora considerado foi da ordem de 30% do volume escavado
para assentamento da rede coletora, mais entulhos e remoção de pavimentação, ou
seja, são previstos aproximadamente 28.000 m³ de material inservível.
Durante as obras, está previsto que este material excedente será depositado em
caçambas estacionárias tipo containers, localizadas próximas as frentes de obra que
quando completado seu volume total de carga será encaminhado para local
legalmente licenciado para destinação final.
5.7.4.

CANTEIRO DE OBRA

Tendo em vista a implantação da ETE em etapas, como informado anteriormente
neste documento, sendo a primeira etapa somente as unidades do tratamento
preliminar, a torre de carga e o emissário subaquático, está prevista a localização do
canteiro de obras na área oposta da localização destas unidades, ou seja, lateral
contrária ao Canal da Quintino. Na Figura 5.49 consta a representação da localização
prevista do Canteiro de Obras dentro do lote da área de implantação da ETE.
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Figura 5.49 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova
Localização do Canteiro de Obras

O canteiro de obras será instalado atendendo as especificações da Norma
Regulamentadora – NR 18, relacionadas à segurança e medicina do trabalho, sendo
previstas a seguintes estruturas:
 Barracão para escritório;
 Barracão (ões) para depósito;
 Sanitários e chuveiros; e
 Refeitório.
A Figura 5.50 apresenta uma proposta de layout para o canteiro de obras do SES
Bacia da Estrada Nova, com a previsão das unidades na área.
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Figura 5.50 - Proposta de Layout de Canteiro de Obras
O acesso de máquinas, veículos e funcionários, ao canteiro de obras se dará pela
avenida Bernardo Sayão. E mesmo a área da ETE, onde será instalado o canteiro de
obras, já possuir isolamento para acesso terrestre, o perímetro da área destinada ao
canteiro de obras será isolada e identificada do restante do lote.
Quanto ao saneamento básico, o canteiro de obras será abastecido pela rede pública
de água fornecido pela COSANPA, sendo sua conexão à rede em consonância às
normas e especificações desta concessionária, bem como seu projeto e execução de
obra em atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT. Em relação ao efluente sanitário, como a região não possui sistema de
esgotamento sanitário, será instalado no canteiro de obras um sistema de fossa
séptica + filtro + sumidouro, dimensionado para atender o total previsto de
trabalhadores a serem alocados nas atividades de obra do SES Bacia da Estrada
Nova que utilizarão as estruturas do canteiro, antes do início de suas atividades. Caso
a permeabilidade do solo não seja suficiente para a infiltração do efluente pré-tratado,
para a destinação final do efluente será realizada a contratação de serviço de limpeza
fossa por empresa devidamente licenciada para este fim, a critério da empresa
executora da obra. Durante o período de obra de instalação do canteiro de obras, será
disponibilizado aos trabalhadores banheiro químico, de empresa legalmente
habilitada e licenciada para esta atividade, e água potável de galão.
A drenagem da área do canteiro de obras será interligada à rede pública de
microdrenagem, sendo o seu projeto, o qual será desenvolvido pela empreiteira
vencedora do certame, encaminhado à SESAN para anuência/autorização.
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Em relação a energia elétrica, o canteiro de obras será ligado à rede pública de
abastecimento elétrico, de concessão da Equatorial Energia, atendendo a normativa
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, da ABNT e demais normativas
correlatas.

5.8. ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA
5.8.1.

IMPLANTAÇÃO

Estão previstos aproximadamente 175 trabalhadores para a implantação de todo o
sistema, concomitantemente, para um período de implantação de 21 meses.
5.8.2.

OPERAÇÃO

Para a operação do sistema, com este em funcionamento com sua concepção
completa, ou seja, tratamento preliminar, tratamento secundário com reator UASB,
desague do lodo por centrífuga, desinfecção com hipoclorito de sódio e emissário
subaquático, é previsto a seguinte composição de funcionários:
 1 técnico de operação;
 2 técnicos eletromecânico; e
 1 engenheiro.

5.9. ESTIMATIVA DE CUSTO PARA A IMPLANTAÇÃO
A previsão de investimento para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário
– SES Bacia da Estrada Nova, proposto, será da ordem de R$ 118.000.000,00 (cento
e dezoito milhões de reais), abrangendo a rede, ligações intradomiciliares, estações
elevatórias, linhas de recalque, estação de tratamento de esgoto (considerando a
implantação da primeira etapa da ETE) e o sistema de disposição final (emissário
subaquático). Considerando a implantação da ETE com a execução das unidades de
primeira e segunda em conjunto com todos os equipamentos que compõe o SES
Bacia da Estrada Nova, a previsão de investimento é da ordem de R$ 132.000.000,00
(cento e trinta e dois milhões de reais)
Os recursos são provenientes do acordo de empréstimo firmado junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID.
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5.10. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
O cronograma de implantação será apresentado adotando a execução da Estação de
Tratamento de Esgoto do SES Bacia da Estrada Nova em duas etapas, como já
descrito em itens anteriores, sendo para a primeira etapa considerado a execução da
ETE – 1ª Etapa, composta pela unidade de tratamento preliminar + emissário
subaquático. Concomitante serão executadas as obras da sub-bacia 01 + Passivo da
Orla e Miolo do Jurunas. O cronograma físico previsto para a implantação do SES
Bacia da Estrada Nova, com a execução da ETE – 1ª Etapa compreenderá 21 meses
de atividades de obra. O cronograma macro é apresentado no Quadro 5.29.
Quadro 5.29 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova
Cronograma de Implantação
ETE – 1ª Etapa

ETAPA

ANO 01

ANO 02

MESES

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETE – 1ª Etapa
Sub-bacia 1 +
Passivo da Orla
Miolo do Jurunas

Quando da necessidade da implantação da segunda etapa da ETE, ou seja, ETE – 2ª
Etapa, a qual é composta pelas unidades: reator UASB + desaguamento de lodo +
desinfecção, estão previstos 10 meses para a execução das obras civis.
No caso do sistema ser executado em uma única etapa, abrangendo a rede coletora,
ligações intradomiciliares, estações elevatórias, linhas de recalque, estação de
tratamento de esgoto (considerando a implantação da ETE – 1ª e 2ª Etapa) e o
emissário subaquático, são previstos 21 meses de obra, conforme apresentado no
Quadro 5.30.
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Quadro 5.30 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova
Cronograma de Implantação
ETE – Etapa Única

ETAPA

ANO 01

ANO 02

MESES

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETE (1ª Etapa + 2ª Etapa)
Sub-bacia 1 +
Passivo da Orla
Miolo do Jurunas
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6. ÁREAS DE INFLUÊNCIA
As áreas de influência de um projeto ou empreendimento correspondem ao espaço
físico, biótico e socioeconômico passível de alterações em decorrência da sua
implantação, manutenção e operação.
Estas áreas são a delimitação geográfica onde ocorrem as modificações ambientais,
quer sejam elas permanentes ou temporárias. Nestas áreas são introduzidas pelo
empreendimento elementos que afetam as relações físicas, físico-químicas,
biológicas e sociais do ambiente (FOGLIATTI et al, 2004).
Obedecendo uma escala progressiva de análise, a delimitação das áreas considerou
as principais interferências do empreendimento na região e sua repercussão nos
diversos elementos ambientais. Assim, como os impactos causam efeitos com
abrangências distintas, de maneira direta ou indireta nos meios físico, biótico e
socioambiental foram consideradas as unidades espaciais distintas de análise: Área
Diretamente Afetada – ADA, Área de Influência Direta – AID e Área de Influência
Indireta – AII (Figura 6.1).

Figura 6.1 - Progressão Esquemática da Áreas de Influência do SES Bacia da
Estrada Nova
Os dados levantados na sequência serão inter-relacionados resultando um
diagnóstico integrado, o qual permitirá a avaliação dos impactos ambientais
resultantes da implantação do empreendimento objeto desse estudo.
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6.1. ÁREA DIRETAMETE AFETADA (ADA)
Para os meios socioeconômico, biótico e físico, considerou-se como Área Diretamente
Afetada – ADA o limite físico do SES Bacia da Estrada Nova, ou seja, a ETE, rede
coletora de esgoto, emissários, elevatórias e o traçado do emissário de esgoto tratado.
Para um melhor entendimento na Figura 6.2 é apresentado o mapa da Área
Diretamente Afetada – ADA.
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Figura 6.2 - SES Bacia da Estrada Nova
Mapa da Área Diretamente Afetada
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6.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
Para a delimitação da Área de Influência Direta – AID do SES Bacia da Estrada Nova,
tanto para o meio socioeconômico, quanto para os meios biótico e físico, levou-se em
consideração as intervenções previstas para a implantação do sistema, incluindo
todos os seus dispositivos e seus efeitos produzidos pelas intervenções físicas de
implantação do empreendimento, os quais ocasionarão impactos na qualidade
socioambiental da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – BHEN, mais especificamente
a sub-bacia 1 e a sub-bacia 2. E avaliando o lançamento do efluente tratado na ETE
do SES Bacia da Estrada Nova no rio Guamá, foi considerado na AID o limite físico,
no rio Guamá, do efeito da pluma de dispersão do efluente no rio, pluma esta resultado
do estudo de dispersão desenvolvido pela UFPA em 2021, apresentado no Apêndice
A deste documento.


Área de Influência Direta – AID = Sub-bacia 1 e sub-bacia 2 da BHEN +
delimitação da pluma de dispersão no rio Guamá, a partir do ponto de
lançamento do emissário subaquático.

Para um melhor entendimento na Figura 6.3 é apresentado o mapa da Área de
Influência Direta – AID.
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Figura 6.3 - SES Bacia da Estrada Nova
Mapa da Área de Influência Direta
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6.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
A delimitação da Área de Influência Indireta – AII foi diferenciada para o meio
socioeconômico, em relação aos meios físico e biótico.
Para a delimitação da AII do meio socioeconômico, foi considerado a natureza, a
extensão e o potencial de multiplicação dos efeitos secundários a serem gerados pela
implantação do SES Bacia da Estrada Nova, principalmente os efeitos a serem
causados nos índices de saúde da região comtemplada pelo sistema.
Assim, delimitou-se a AII do meio socioeconômico como o município de Belém, uma
vez que os efeitos proverão impactos no cotidiano da população, na qualidade de vida
com valorização da dignidade humana, incidirão diretamente também nas áreas
político-administrativo e financeiro do município, tendo em vista a melhoria nos índices
de saúde, salubridade e saneamento básico do município.


Área de Influência Indireta – AII do Meio socioeconômico = Território do
município de Belém (Figura 6.4).

Quanto a delimitação da AII para os meios físico e biótico, considerou os efeitos
sinergéticos causados, em toda a BHEN, em função das atividades relacionadas às
obras de implementação do empreendimento, bem como os impactos de segunda
ordem a serem causados no corpo receptor do efluente tratado e seu ecossistema,
considerando a biota aquática, delimitando assim, toda a área da BHEN e uma
demarcação, no rio Guamá, além da projeção da pluma de dispersão, de
aproximadamente 4 km de comprimento (pluma de coliformes 0,6 a 0,45 (1000
NMP/100 mL, T90 = 6h)), o que corresponde o dobro da extensão da zona de mistura
resultante do estudo da UFPA.


Área de Influência Indireta – AII do Meio Físico e Biótico = Bacia Hidrográfica
da Estrada Nova + o dobro da área da pluma de dispersão no rio Guamá (Figura
6.5).
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Figura 6.4 - SES Bacia da Estrada Nova
Mapa da Área de Influência Indireta do Meio Socioeconômico
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

138

Figura 6.5 - SES Bacia da Estrada Nova
Mapa da Área de Influência Indireta do Meio Físico e Biótico
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
7.1. MEIO FÍSICO
A caracterização climática correspondente a região do empreendimento foi elaborada
com base na revisão bibliográfica direcionada ao âmbito do município de Belém.
7.1.1.

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

De acordo com a classificação climática de Köppen mais atualizada do Brasil, a região
de Belém é classificada como tropical sem estação seca (Af). Esse clima é
caracterizado pelo mês mais frio do ano sempre acima dos 18°C e a precipitação
acumulada do mês mais seco do ano acima dos 60 mm. Esse clima é comum na
planície amazônica, principalmente em elevações médias de menos de 100 m de
altitude. A temperatura média anual é em média acima dos 26 °C e a precipitação
acumulada anual varia entre 2.800 e 3.100 mm. No Pará, cerca de 28% de seu
território possui esse clima, enquanto cerca de 67% de sua área é classificada como
clima tropical de monção. A seguir, são descritos mais detalhadamente os parâmetros
climáticos do município de Belém, de acordo com as normais climatológicas de 1981
a

2010

do

Instituto

Nacional

de

Meteorologia

(INMET:

https://portal.inmet.gov.br/normais). Os dados utilizados são provenientes da estação
meteorológica de Belém, código 82191, localizada entre as coordenadas geográficas
1°26'24.0" S e 48°26'24.0" O.
7.1.2.

TEMPERATURA

A temperatura média anual em Belém é de 26,5 °C, a temperatura máxima anual de
31,8 °C e a temperatura mínima anual 22,7 °C. Há pouca variação nas temperaturas
ao longo do ano, havendo um pequeno aumento entre os meses de julho a novembro
nas temperaturas médias e máximas, chegando a 27,1 °C e 32,7 °C, respectivamente
(Figura 7.1).
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Figura 7.1 - Normais Climatológicas de 1981 a 2010 das Temperaturas Média,
Máxima e Mínima do Município de Belém
7.1.3.

VENTOS

A direção predominante dos ventos em Belém é nordeste (leste em alguns meses),
com pouca variação na intensidade (velocidade) dos ventos ao longo do ano (Figura
7.2). Entre os meses de agosto e novembro, há uma leve intensificação dos ventos,
chegando a uma velocidade de 2,3 m/s no mês de outubro (Figura 7.2). Nesses meses
mais intensos, a direção predominante é nordeste, em direção ao Oceano Atlântico.
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Figura 7.2 - Gráficos da Rosa do Vento Demonstrando a Velocidade do Vento e a Direção de Acordo com as Normais
Climatológicas de 1981 a 2010 dos 12 Meses do Ano (1-12)
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7.1.4.

INSOLAÇÃO

A insolação representa o número de horas nas quais, durante o dia, o disco solar é
visível para um observador situado à superfície terrestre, em um local com horizonte
desobstruído. A insolação é, portanto, afetada principalmente pela nebulosidade e
outros fenômenos atmosféricos (e.g., queimadas) e pelo fotoperíodo (i.e., duração do
dia). A insolação acumulada anual é de 2.234,9 horas e a variação mensal segue, em
parte, a variação da pluviosidade (ver seção 7.1.5). O valor mínimo da insolação é
alcançado em fevereiro (103,1 dias), enquanto o máximo é atingido em agosto (266,4
dias), conforme apresentado na Figura 7.3.

Figura 7.3 - Normais Climatológicas de 1981 a 2010 da Insolação Acumulada ao
Longo do Ano do Município de Belém
7.1.5.

RUÍDOS

A Lei municipal nº 79.999/00, que dispõe sobre o controle e o combate à poluição
sonora no âmbito do município de Belém, determina que qualquer atividade exercida
em ambiente confinados ou não, no município de Belém, obedecerão aos padrões,
critérios e diretrizes estabelecidas pela Norma Brasileira NBR 10.151/2019, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a qual determina o Nível de
Critério de Avaliação – NCA para ambientes externos (Quadro 7.1).

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

143

Quadro 7.1 - Determinação do Nível de Critério de Avaliação – NCA para
Ambientes Externos, em dB(A)
TIPO DE ÁREAS

DIURNO

NOTURNO

40

35

50

45

55

50

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou
de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente
residencial
Área mista, com vocação comercial e
administrativa

Fonte: ABNT 10.151/2019

Mediante a esta legislação e seu critério de avaliação, foram realizadas medições nas
áreas previstas para a implantação das EEEs e da ETE do SES Bacia da Estrada
Nova, em atendimento as procedimento e determinações preconizados pela NBR
10.151/2019.
No Quadro 7.2 é apresentado a localização dos pontos de medições e seus
resultados, sendo o registro fotográfico apresentado da Figura 7.4 a Figura 7.11.
Quadro 7.2 - Resultado das Medições de Nível de Ruído Ambiente na Área de
Abrangência do SES Bacia da Estrada Nova
PONTO
ETE

COORDENADAS
GEOGRÁFICA
LATITUDE
LONGITUDE
(S)
(O)

NÍVEL DE RUÍDO
AMBIENTE
dB(A)

1°28'38.51"

48°29'9.89"

73,1

EEE 01

1°27'53.77”

48°29'41.21"

72,0

EEE 02

1°28'10.97"

48°29'27.94"

67,0

EEE 03

1°28'4.06"

48°30'5.49"

69,1

EEE 04

1°28'23.98"

48°29'47.29"

58,8

Passivo da Orla

1°28'5.86"

48°30'22.58”

65,9

EEE 01

1°28'21.15"

48°29'6.92"

73,9

EEE 03

1°28'27.91"

48°29'7.90"

60,8

Sub-bacia 1

Miolo do Jurunas
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As medições foram realizadas nas vistorias in loco realizada pela equipe de campo no
dia 17 de novembro, no período diurno, sendo as medições registradas no
equipamento (decibelímetro digital MSL-1355B) com valores instantâneos para
medições sonoras gerais.
Cabe informar que, devido orientações repassadas pela equipe da UCP, em função
de questões de segurança, não foram realizadas medições na localidade onde está
prevista a implantação da EEE 02 do Miolo do Jurunas.
Considerando a área como Área Mista, com vocação comercial e administrativa, as
medições instantâneas, pontuais e localizadas, apresentaram valores acima do
permitido pela norma, com exceção o local da EEE 04 da sub-bacia 1, e o local da
EEE 03 do Miolo do Jurunas que apresenta-se no limite máximo para a área. Registrase então que a maioria dos locais medidos encontram-se acima do limite permitido
pela legislação municipal, em suas atividades regionais normais cotidianas, sem a
presença de atividades de obras civis equivalentes ao SES Bacia da Estrada Nova.

Figura 7.4 - ETE
Medição de Ruído

Figura 7.5 - Sub-bacia 1
EEE 01
Medição de Ruído

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

145

Figura 7.6 - Sub-bacia 1
EEE 02
Medição de Ruído

Figura 7.8 - Sub-bacia 1
EEE 04
Medição de Ruído

Figura 7.7 - Sub-bacia 1
EEE 03
Medição de Ruído

Figura 7.9 - Passivo da Orla
Medição de Ruído
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Figura 7.10 - Miolo do Jurunas
EEE 01
Medição de Ruído
7.1.6.

Figura 7.11 - Miolo do Jurunas
EEE 03
Medição de Ruído

PLUVIOMETRIA

Apesar de haver variação nos valores acumulados de precipitação ao longo do ano
em Belém, em todos os meses há uma precipitação acumulada maior que 100 mm
(Figura 7.12). Os meses com maiores valores de precipitação são entre janeiro e abril
(entre 384 e 450 mm – máximo em março). Entre os meses de junho e novembro, há
valores mensais acumulados menores (entre 127 mm e 185 mm, mínimo em
novembro). A precipitação acumulada anual totaliza 3.084 mm, caracterizando uma
região de alta pluviosidade e sem época seca.

Figura 7.12 - Normais Climatológicas de 1981 a 2010 da Precipitação
Acumulada ao Longo do Ano, no Município de Belém
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7.1.7.

HIDROGRAFIA

A hidrografia da área de influência do empreendimento inclui o rio Guamá, a baía do
Guajará, a baía de Santo Antônio e a Baía de Marajó, todos afluentes da foz do rio
Pará e do Tocantins. A hidrografia da planície amazônica é caracterizada pelas
sinuosidades e planícies de inundações, que determinam tipos vegetacionais (como
as florestas de várzea e os igapós, ver item 7.2.2). Associados a esses tipos
vegetacionais, estão os igarapés, pequenos cursos d’água que adentram na planície
de inundação e muitas vezes são influenciadas pelas marés do estuário (Figura 7.13).

Figura 7.13 - Rio Guamá
Exemplo de Igarapé
Registro de Vistoria in loco
A região estuarina de Belém também compreende cursos d’água denominados de
“furos”, que são braços dos canais principais dos rios que delimitam várias das
pequenas ilhas presentes nas baías. Podem-se citar o Furo do Benedito, delimitando
a Ilha do Combu, o Furo Maguari, o Furo Mamão, o Furo do Arrozal e entre outros.
Tanto o rio Guamá, quanto o rio Acará desembocam na baía do Guajará, o qual vai
em direção à baía do Santo Antônio, baía de Marajó, que por fim deságua no Oceano
Atlântico. Todo esse caminho percorre aproximadamente 70 km.
As áreas de influência direta e diretamente afetadas pelo empreendimento estão
inseridas na Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – BHEN, localizada ao sul da cidade
de Belém do Pará, entre a bacia do Uma, ao norte; a bacia do Tamandaré e a bacia
do Reduto, a leste; a bacia do Tucunduba, a oeste; e o rio Guamá ao sul (Figura 7.14).
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A BHEN possui aproximadamente 970 ha, está situada em uma área urbana
densamente povoada, considerada como uma das mais críticas devido à eventos de
inundações frequentes que atingem mais de 35% de sua área total. Sua delimitação
se fez a partir de critérios políticos para fim de ordenamento e beneficiamento de suas
áreas pertencentes, porém fisicamente a bacia drena suas águas para um exultório
comum, enquadrando-se no definido por Borsato e Martoni apud Teodoro et al. (2007).

Figura 7.14 - Localização da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova quanto as
Bacias Hidrográficas do Município de Belém/PA
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A Bacia Hidrográfica da Estrada Nova é composta por 08 (oito) canais principais
(LIMA, 2004), sendo estes: Doutor Moraes, 14 de Março, Caripunas, Timbiras, 3 de
Maio, Quintino e Bernardo Sayão, distribuídos nos bairros Condor, Jurunas,
Cremação, parte da Batista Campos, Guamá, São Braz, Nazaré e Cidade Velha. O
Quadro 7.3 apresenta as características dos principais canais da BHEN.
Quadro 7.3 - Bacia Hidrográfica da Estrada Nova
Característica dos Principais Canais de Drenagem
LARGURA

EXTENSÃO
(m)

ÁREA
(m²)

Bernardo Sayão

2,50

5.200

188,95

3 de Maio

4,50

1.560

115,41

14 de Março

4,92

1.137

160,15

Doutor Moraes

4,30

729

109,70

Quintino

4,65

1.465

200,77

Caripunas

2,50

338

Timbiras

3,60

836

CANAL DE DRENAGEM

59,28

Fonte: CODEM (1998), adaptado Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Cabe destacar que as intervenções antrópicas na região, caracterizada pela
construção do dique de Belém ou Dique da Estrada Nova, com o início de suas obras
em 1942, originou a forma atual da BHEN, com a interligação dos canais Caripunas,
Timbiras, Quintino e 3 de Maio ao canal artificial da Bernardo Sayão. O elo entre estes
canais a partir de então é o canal da Av. Bernardo Sayão que por meio de um sistema
de comportas drena a água destes canais, passando assim a ter desembocadura
comum, o rio Guamá (Figura 7.15).

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

150

Figura 7.15 - Mapa de Localização dos Canais de Drenagem da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova
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7.1.8.

CARACTERIZAÇÃO DO CORPO RECEPTOR

Como informado no item 5.3 o corpo receptor do efluente tratado na ETE do SES
Bacia da Estrada Nova será o rio Guamá desaguando na baía do Guajará.
O regime hidrodinâmico na baía do Guajará é influenciado pela ação das marés, cujas
correntes entram pelo contorno norte da baía e fluem para o sul e pela descarga fluvial
dos rios Guamá, Acará. A variação da maré na região de lançamento do efluente
tratado na ETE do SES Bacia da Estrada Nova, atinge 3,6 m em condições de sizígia,
e estando em uma área de domínio fluvial sob impacto de marés, a baixa-mar
(vazante) prolonga-se por um tempo maior que a preamar (GREGÓRIO & MENDES,
2009), e a salinidade apresenta-se muito baixa (< 1 a 1 m do substrato, durante o
período de estiagem).
A hidrodinâmica do estuário Guajará o caracteriza como um sistema de circulação
uniforme, que no período que entre a preamar e baixa-mar tende a ser homogêneo e
com baixas concentrações iônicas na superfície (PINHEIRO, 1988).
a) Uso das Águas
No que diz respeito ao uso das águas de Belém são identificados, baseado em Castro
(2003), além do abastecimento humano, usos para navegação, pesca, turismo e lazer,
indústria e comércio (uso público). No uso para navegação, este é viável nos últimos
160 Km do rio, do município de São Miguel do Guamá à Baía do Guajará (SANTOS
et al., 2006), próximo a Baía do Guajará, sendo identificado um tráfego intenso entre
as áreas urbana e rural do município devido a atividades turísticas e agroextrativistas.
Em virtude da falta de conscientização, existe um alto índice de poluição dos cursos
d’água proveniente do lixo jogado durante a movimentação dos barcos que por ali
viajam.
Registra-se na margem continental do rio Guamá empresas de transporte fluvial de
madeira beneficiada e produtos alimentícios. Além dessas atividades, existem ainda
atividades com cerâmica, indústria têxtil, bebida, e grande comércio varejista
localizadas ao longo da orla do município, que utilizam o rio para descarte de dejetos
e os efluentes proveniente de suas atividades. Na orla, entre o trecho do campus
universitário da Universidade Federal do Pará - UFPA e o rio Maguari, no Distrito de
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Icoaraci, existem ainda atividades comerciais como bares, mercados e feiras, dos
quais muitos também utilizam o rio Guamá como um sistema hídrico de despejo de
resíduos e efluente sanitário, que muitas vezes chegam ao rio pelos canais de
drenagem urbana.
Registra-se ainda o uso das águas do rio Guamá para o abastecimento do município
de Belém, uma vez que suas águas aduzidas para o lago Água Preta, passando pelo
lago Bolonha e conduzidas para a Estação de Tratamento de Água do Utinga.
Estas características dos usos das águas do rio Guamá foram registradas durante o
período de vistora in loco pela equipe técnica do estudo e são apresentadas da Figura
7.16 a Figura 7.27

Figura 7.16 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.18 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.17 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.19 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.20 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.22 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.21 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.23 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.24 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.26 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.25 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.27 - Rio Guamá
Uso das Águas
Registro de Vistoria in loco

b) Qualidade da Água do Corpo Receptor
Para a descrição da qualidade das águas do corpo receptor, o rio Guamá, fez-se a
utilização do levantamento realizado pela UFPA, no âmbito do Projeto de Pesquisa
“Estudo de Intervenções em Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova
(PA) como Estratégia para Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 1 –
Relatório 04, de 2019, contratado pela UCP para a área do empreendimento. Cabe
mencionar, que optou-se em utilizar os dados deste estudo, uma vez que estes foram
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

155

utilizados no estudo de dispersão, para a avaliação das condições de lançamento do
efluente da ETE, também realizado pela UFPA, o qual encontra-se em fase de
desenvolvimento de novas etapas.
No estudo da UFPA supracitado, foram apresentados e analisados os dados
apresentados no Quadro 7.4.
Quadro 7.4 - Rio Guamá
Características da Água Superficial
PARÂMETRO

VALOR

UNIDADE

N

Temperatura

°C

36

29,16 ± 1,82

Salinidade

‰

36

0,43 ±0,15

-

36

5,89 ± 7,90

Turbidez

uT

36

75 ± 19

Cor aparente

uC

36

363 ± 74

DBO

mgO2.L-1

36

2,0 ± 7

OD

mgO2.L-1

36

6,60 ± 0,90

ST

mg.L-1

36

322 ± 131

SST

mg.L-1

36

67 ±33

SDT

mg.L-1

36

255 ± 125

mg SO42-.L-1

36

2,17 ± 2,64

Fósforo total

mgP-PO43-.L-1

36

0,16 ± 0,20

NAT

mgN-NH3.L-1

36

0,03 ± 0,07

Coliformes termotolerantes

NMP/100 mL

20

36-2,20E+03

pH *(mínimo-máximo)

Sulfato

𝒙 ± DP

Fonte: UFPA (2019), adaptado Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Em uma análise em termos de salinidade (‰) a água superficial do rio Guamá,
apresenta valores médios de 0,43 ± 0,15. Em termos de distribuição de valores de
salinidade mais de 50% dos valores inferiores a 0,15‰ e sendo comparados com as
definições do Art. 2º da Resolução CONAMA 357/2005, indicam características de
água doce, enquanto que os registros de dados superiores a 0,5‰ e inferiores a 30‰,
enquadram a água superficial como salobra. Muito provável que o comportamento da
salinidade das águas do rio Guamá, se deve a alteração sazonal no ciclo hidrológico
na bacia Amazônica, onde no período de menor precipitação a zona de contato entre
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o rio e o mar tem menor extensão o que influencia diretamente a salinidade da água
tornando-a salobra no verão amazônico e doce no inverno.
Cabe salientar que, o objetivo é caracterizar o estado do recurso hídrico, servindo
estes dados para os estudos de dispersão, por hora já realizados e os em
desenvolvimento pela UFPA, quanto ao lançamento do efluente da ETE no rio Guamá,
além de dados para parâmetro de comparação com os resultados obtidos durante a
execução do programa de monitoramento das águas superficiais.
De toda forma, cabe destacar que não foi identificado ponto de monitoramento
contínuo de qualidade das águas da Rede Nacional de Qualidade das Águas próximo
ao local em que será realizado o lançamento.
c) Sedimentologia
De acordo com, o estudo de batimetria e sedimentologia da baía de Guajará realizado
por Gregório, et al., (2009), a região do emissário do efluente tratado da ETE no rio
Guamá é suprida por sedimentos da Formação Barreiras (Mioceno), composta por
arenitos, siltititos, argililitos e alguns conglomerados. Pelo levantamento e o estudo
realizado, observa-se na margem esquerda do rio Guamá depósitos arenosos com
cerca de 6 km de comprimento e aproximadamente 2 km de largura, tendo como
referência a isóbata de 5 m.
De acordo com a Figura 7.28, na região próxima da área da ETE, registra-se a
ocorrência de lama macia (LM) e lama fluída (LF) na margem continental do rio
Guamá, e quanto mais próximo da margem insular da ilha do Combu, registra a
presença de areia.
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Figura 7.28 - Diagrama Tridimensional do Substrato da Baía de Guajará
e Foz do Rio Guamá
Fonte: Gregório, A.M.S.,et al (2009)
Segundo o estudo, estuários dominados por maré” são todos aqueles onde as
correntes de maré desempenham um papel fundamental no destino final dos
sedimentos transportados a partir da cabeceira de um rio. Por sua vez, como
subambientes dos estuários dominados por maré, os “rios com maré” possuem muitas
características morfológicas e sedimentológicas estuarinas, mas ocorrem na porção
topográfica mais baixa de rios com desembocadura e descarga fluvial expressiva.
Os intensos processos erosivos observados na área de investigação (SILVEIRA,
1992), relacionados diretamente com as correntes fluviais e, secundariamente, com
as ondas de N/NE, causam acentuado desmoronamento da margem e sugerem,
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ainda, a migração, para norte, do canal do rio Guamá e, para oeste, do canal de
vazante da baía de Guajará, conforme identificado por Miranda (2006). Na região onde
ocorre estreitamento do canal (centro leste e extremo norte), o substrato é erodido
pelas fortes correntes de fundo, sendo observados, além de profundidades de até 25
m, afloramentos das concreções ferruginosas e das argilas compactadas da
Formação Barreiras.
Ao longo das margens do rio Guamá, observam-se falésias ativas dessa formação
geológica, sob constante retrabalhamento pela maré (Figura 7.29). A cobertura
arenosa do substrato é mantida pelas fortes correntes de vazante e, posteriormente,
pelas correntes de enchente, que erodem o material fino depositado nos ciclos de
maré anteriores. Conforme citado no estudo (GREGÓRIO, et al, 2009), a baixa
topografia, o grande aporte fluvial e a atuação das correntes de maré são os principais
controladores da deposição e da dispersão de sedimentos na área região do rio
Guamá e baía do Guajará. Os teores de matéria orgânica a leste estão associados a
descarga de esgoto in natura da cidade de Belém e dos efluentes do beneficiamento
de pescado, já a porção sul recebe a o efluente sanitário (esgoto urbano) sem
tratamento.

Figura 7.29 - Margem do Rio Guamá, Belém
Vistoria in loco
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d) Batimetria e Altimetria
A hidrodinâmica da região da área de influência do empreendimento, na baía do
Guajará, rio Guamá, rio Acará e área do entorno, é foco de estudo da UFPA específico
para o PROMABEN II, para o desenvolvimento de modelagem matemática para
entendimento do processo hidrodinâmico na área de empreendimento.
No período de outubro a novembro de 2019, foram realizadas campanhas de coleta
de dados de corrente e dados batimétricos, em período seco em maré de sizígia e
maré de quadratura.
As medições de velocidade foram realizadas com a utilização de ADCP em 06 (seis)
seções transversais localizadas no rio Guamá, rio Acará e baía do Guajará (Figura
7.30), conforme localização a geográfica apresentada no Quadro 7.5.

Figura 7.30 - Localização das Seções de Medições de Velocidade
Período Seco (outubro/2019)
Fonte: UFPA, 2019
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Quadro 7.5 - Coordenadas Geográficas das Seções de Medição de Velocidade
na Área de Influência do SES Bacia da Estrada Nova
COORDENADAS GEOGRÁFICA
PONTO

S1

S2

S3

S4

S5

S6

LATITUDE
(S)

LONGITUDE (O)

1° 37' 42.0922"

48° 27' 38.5324"

1° 37' 35.7261"

48° 26' 42.7968"

1° 30' 18.6506"

48° 33' 55.7724"

1° 29' 54.5926"

48° 33' 31.8834"

1° 27' 48.0096

48° 18' 12.8025"

1° 28' 45.8392"

48° 18' 12.6654"

1° 28' 42.2192"

48° 29' 02.8274"

1° 29' 38.6900"

48° 28' 58.1046

1° 27' 42.9969"

48° 30' 28.6668"

1° 27' 46.4003"

48° 32' 08.6365"

1° 16' 05.7032"

48° 30' 40.8326"

1° 16' 42.6708"

48° 29' 06.6422"

DESCRIÇÃO

Rio Acará

Rio Carnapijó

Rio Guamá (Alça)

Rio Guamá (ETE)
Baía do Guajará
(Tamandaré)
Baía do Guajará
(Outeiro)

Fonte: UFPA (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Em relação ao levantamento batimétrico, este consistiu na digitalização das cartas
náuticas 304 e 320 do Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN, e em medição de
cota in situ, com ecossonda para as regiões não contempladas pelas cartas náuticas,
no rio Guamá, furo do Cafezal no rio Acará, canais na ilha das Onças e entre as ilhas
Jararaca, Jararaquinha e Longa e furos do Maguari e das Marinhas, conforme
apresentados a partir da Figura 7.31 a Figura 7.34, tendo como resultado 95.958
pontos (Figura 7.35), os quais foram interpolados pelo método Krigagem (kriging)
apresentado na Figura 7.36.
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Figura 7.31 - Malha Batimétrica Utilizada no Levantamento de Cotas do Leito
do Rio Guamá e Localização do Ponto de Instalação do Marégrafo de Correção

Figura 7.32 - Malha Batimétrica Utilizada no Levantamento de Cotas do Leito
do Furo do Cafezal e Localização do Ponto de Instalação do Marégrafo de
Correção
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Figura 7.33 - Malha Batimétrica Utilizada no Levantamento de Cotas do Leito
Fluvial da Ilha das Onças e entre as Ilhas Jararaca, Jararaquinha e Longa e
Localização do Ponto de Instalação do Marégrafo de Correção

Figura 7.34 - Malha Batimétrica Utilizada no Levantamento de Cotas do Leito
do Furo do Maguari e das Marinhas e Localização do Ponto de Instalação do
Marégrafo de Correção
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Figura 7.35 - Localização dos 95.958 Pontos de Cotas Batimétricas das Cartas
Náuticas da DHN e Levantamento in situ
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Figura 7.36 - Cotas Batimétricas após Interpolação pelo Método Krigagem com
Indicação do Relevo Encontrado no Leito dos Canais

g.1)

Análise dos Padrões do Campo de Velocidade

Seção S1: Rio Acará
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 103 m³/s podendo alcançar
valores 1,3 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando valores
máximos absolutos em torno de a 1,02 m/s. A Figura 7.37 apresenta o transporte
instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto realizado.
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Figura 7.37 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S1 Localizada no Rio Acará na Altura do Distrito de Limeira
(Barcarena) Durante Maré de Sizígia

Seção S2: Rio Carnapijó
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 103 m³/s podendo alcançar
valores de 1,0 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando
valores máximos absolutos em torno de a 1,08 m/s. A Figura 7.38 apresenta o
transporte instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto
realizado.
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Figura 7.38 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S2 Localizada no Rio Carnapijó na Altura do Distrito de Cafezal
(Barcarena) Durante Maré de Sizígia

Seção S3: Rio Guamá (Alça) – Sizígia
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 104 m³/s podendo alcançar
valores de 2,7 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando
valores máximos absolutos em torno de a 1,15 m/s. A Figura 7.39 apresenta o
transporte instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto
realizado.
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Figura 7.39 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S3 Localizada no Rio Guamá nas Proximidades da Alça Viária
Durante Maré de Sizígia

Seção S3: Rio Guamá (Alça) – Quadratura
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 103 m³/s podendo alcançar
valores de 1,3 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando
valores máximos absolutos em torno de a 0,7 m/s. A Figura 7.40 apresenta o
transporte instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto
realizado.
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Figura 7.40 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S3 localizada no Rio Guamá nas proximidades da Alça Viária
Durante Maré de Quadratura

Seção S4: Rio Guamá (ETE) – Sizígia
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 104 m³/s podendo alcançar
valores de 2,0 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando
valores máximos absolutos em torno de a 1,4 m/s. A Figura 7.41 apresenta o
transporte instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto
realizado.
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Figura 7.41 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S4 localizada no Rio Guamá nas proximidades da Área da ETE
Durante Maré de Sizígia

Seção S4: Rio Guamá (ETE) – Quadratura
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 103 m³/s podendo alcançar
valores de 1,5 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando
valores máximos absolutos em torno de 0,93 m/s. A Figura 7.42 apresenta o transporte
instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto realizado.
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Figura 7.42 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S4 localizada no Rio Guamá nas proximidades da Área da ETE
Durante Maré de Quadratura

Seção S5: Rio Guajará (Tamandaré)
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 104 m³/s podendo alcançar
valores de 5,2 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando
valores máximos absolutos em torno de a 1,36 m/s. A Figura 7.43 apresenta o
transporte instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto
realizado.
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Figura 7.43 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S5 Localizada na Baía do Guajará na Altura do Canal Tamandaré
(Belém) Durante Maré de Sizígia

Seção S6: Baía do Guajará (Outeiro)
Os dados mostram transporte instantâneo na ordem de 104 m³/s podendo alcançar
valores de 5,2 x 104 m³/s na enchente e velocidade longitudinal média alcançando
valores máximos absolutos em torno de a 1,19 m/s. A Figura 7.44 apresenta o
transporte instantâneo e a velocidade longitudinal média da seção por transecto
realizado.
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Figura 7.44 - Transporte Instantâneo (em m³/s) e a Velocidade Longitudinal
Média (em m/s) da Seção por Transecto Realizado Referente à Seção
Transversal S6 Localizada na Baía do Guajará na Altura do Distrito de Outeiro
(Belém) Durante Maré de Sizígia

7.1.9.

ESTUDO DE DISPERSÃO

A Universidade Federal do Pará – UFPA, por contrato firmado com a
UCP/PROMABEN, está desenvolvendo estudos quanto a questão do saneamento
básico para a Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, dentre eles a modelagem da pluma
de descarga do efluente sanitário da ETE do SES Bacia da Estrada Nova no rio
Guamá (estudo de dispersão), neste caso o efluente após o tratamento preliminar,
sem tratamento secundário (desinfecção), apresentados “Estudo de Intervenções em
Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova (PA) como Estratégia para
Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 5 – Relatório 03.
Para o desenvolvimento do Estudo de Dispersão do rio Guamá, referente ao
lançamento do efluente tratado na ETE, fez-se necessário o desenvolvimento e
análise de estudos prévios como os critérios hidráulicos, as condições operacionais,
e as características do efluente sanitário, também desenvolvidos pela UFPA, sendo
estes já apresentados neste documento, uma vez que tratam-se de critérios básicos
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para o desenvolvimento do Estudo de Concepção e dimensionamento das unidades
que compõe a ETE (item 5.4).
A modelagem para o referido estudo, teve como premissas:
- Refinamento do modelo matemático utilizado na baía do Guajará;
- Estudo de cenários de descarga das águas residuais na baía do Guajará; e
- Refinamento do melhor cenário analisado, com teste de funcionamento em
vários regimes de vazão fluvial e de vazão de esgoto (período úmido e seco).
O referido estudo teve como objetivo principal a análise de cenários de lançamento
do efluente sanitário gerado na área da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova – BHEN,
com a avaliação de alternativas de dimensionamento do emissário subaquático, a ser
implantado na ETE do SES Bacia da Estrada Nova, com a verificação dos impactos à
qualidade da água do rio Guamá, da baía do Guajará, e entorno, tendo como base o
atendimento aos parâmetros previstos na legislação ambiental vigente (Resolução
CONAMA 430/2011, Resolução CONAMA 357/2005, Resolução CONAMA 274/2000),
e os benefícios obtidos frente a situação atual de lançamento do esgoto sanitário junto
à margem da cidade de Belém.
Para a análise da hidrodinâmica e a dispersão de efluente, lançado por meio de
emissários subaquáticos, realizou-se a simulação pelo sistema de modelagem
MOHID, o qual reproduz os principais processos físicos e biogeoquímicos que
ocorrem em sistemas aquáticos. O sistema MOHID é capaz de simular a dispersão
de plumas de emissários no campo próximo e no campo afastado de modo integrado.
Para a representação da hidrodinâmica na área de estudo, foi utilizada a abordagem
de redução de escala, com três domínios encaixados, sendo estes:
- 1º domínio, os estuários do rio Amazonas e Pará (condição de fronteira);
- 2º domínio, todo o estuário do rio Pará; e
- 3º domínio, baía do Guajará e partes do rio Guamá (foco na área de estudo).
No estudo, foi implementado o modelo hidrodinâmico em modo barotrópico, pois não
há influência significativa da intrusão salina na área em estudo, sendo a estratificação
da coluna d’água desprezível. A propagação da maré no modelo foi validada com
dados de nível obtidos em 04 (quatro) marégrafos no interior do estuário do rio Pará
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pela UFPA em 2015, as medições de transporte de volume instantâneo realizadas
durante o projeto foram utilizadas para validar o modelo na área de estudo. Registrase que as maiores diferenças são registradas nos níveis mínimos, em maré vazia,
quando as profundidades são menores.
a) Dimensionamento do Emissário
Foram realizados vários cenários para o lançamento do efluente, com lançamento
direto na costa (situação atual) e para emissário subaquático com extensão de 600 m,
1.000 m e 1.200 m, considerando as seguintes características:


Proximidade à ETE para redução da extensão do emissário;



Profundidades e velocidades mais elevadas para aumentar a mistura do
efluente;



Particularidades da hidrodinâmica do local de lançamento devido as correntes
na enchente da maré;



Distância da pluma de áreas de proteção ambiental e da costa;



Difusor com dimensões pequenas e geometrias simples para redução do custo
de instalação e de operação em função das perdas de carga;



Extensão do difusor igual ou superior a profundidade no local de lançamento
para maximizar seu efeito em termos de diluição inicial;



Orientação

principal

do

difusor,

sendo

perpendicular

às

correntes

predominantes na região do lançamento;


Diâmetros de orifícios suficientemente para evitar entupimento (> 6 cm) e atingir
simultaneamente altas velocidades (mas inferiores a 6 m/s) para melhor
diluição inicial;



Orifícios uniformemente distribuídos ao longo do difusor e com quantidade
suficiente para atingir os critérios anteriores; e



Distanciamento dos orifícios do fundo do rio para evitar impacto aos bentos.

O estudo da UFPA também apresenta resultados de cenários com um difusor de 200
m de comprimento e de lançamento na baía do Guajará (Jurunas) como alternativa
de emissão.
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Ainda para o dimensionamento do emissário subaquático da ETE do SES Bacia da
Estrada Nova foram utilizados os critérios apresentados no Quadro 7.6.
Quadro 7.6 - Critérios de Entrada no Modelo Hidrodinâmico
DESCRIÇÃO

VALOR
145 L/s
(Equivalente pop. 84 mil hab.)
600 L/s
(Equivalente pop. 345 mil hab.)

Vazão de projeto
Contribuição per capta de esgoto

150 L/hah.dia

Concentração de coliformes fecais

107 NMP/100ml
3 horas
6 horas
12 horas

Tempo de decaimento dos coliformes fecais (T90)
Tratamento preliminar para remoção de sólidos sem desinfecção

-

Fonte: UFPA (2020), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Após a análise obteve-se como ótimo o dimensionamento apresentado no Quadro 7.7.
Quadro 7.7 - Emissário Subaquático
Dimensionamento Proposto
Comprimento Total do
Emissário
(m)

Comprimento
do Difusor
(m)

Quantidade
de Orifícios
(N)

Diâmetro
Orifício
(m)

Orientação
dos Orifícios

1.000

20

16

0,1

Vertical (90°)

Fonte: UFPA (2021), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

De acordo com os estudos da UFPA (2021), o comprimento do emissário trata-se do
componente mais importante, tendo em vista a profundida do rio que auxilia na
dispersão da pluma.
b) Modelagem Hidrodinâmica
Para este estudo de dispersão, foram medidos o transporte de volume instantâneo em
várias seções, dentre elas uma seção transversal no rio Guamá em frente a área de
projeto da ETE, em situação de maré sizígia e quadratura. O transporte de volume
instantâneo medido na vazante (valores positivos) atinge valores máximos da ordem
de 20.000 m³/s na maré de sizígia e de 15.000 m³/s na maré de quadratura, enquanto
que na enchente (valores negativos) os valores máximos são superiores a 15.000 m³/s
na maré de sizígia e inferiores a este valor na maré de quadratura.
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O resultado da modelagem de transporte de volume instantâneo apresentou períodos
de enchente e vazante de aproximadamente 5h e 8h, respectivamente.
As intensidades e direções da velocidade da água são mostradas na Figura 7.45 para
instantes nas marés de vazante e enchente, em períodos de sizígia e quadratura.

Figura 7.45 - Resultados do Modelo de Velocidade da Água em Períodos de
Sizígia e Quadratura, em Marés de Vazante e Enchente
Fonte: UFPA, 2021
c) Diluições no Campo Próximo
A diluição do efluente lançado através do difusor do emissário no campo próximo
depende da vazão do efluente, considerada 145 L/s no estudo de diluição, e da
velocidade da água no corpo receptor que, no caso da área em estudo, é influenciada
principalmente pela dinâmica da maré, além das características do difusor (número
de orifícios, diâmetro, orientação e espaçamento). De acordo com o estudo da UFPA,
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as diluições são máximas para os orifícios do difusor orientados com um ângulo de
90° com a vertical, com uma taxa de diluição média de aproximadamente 540 vezes
(Figura 7.46).

Figura 7.46 - Diluição ao Longo do Período de Simulação para Orifícios do
Difusor com Orientação de 0°, 45° e 90°
Fonte: UFPA, 2021
d) Análise da DBO
Conforme presentado nos estudos da UFPA (2020), o valor médio de DBO do efluente
sanitário bruto da Região Metropolitana de Belém é da ordem de 200 mgO2/L e o
máximo de 400 mgO2/L. De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, para águas
doce classe 2 (condição considerada para a área do estudo), o limite máximo é de 5
mgO2/L.
Logo, para atendimento ao preconizado na referida resolução, a diluição mínima
necessária seria de 40 e 80 vezes, em condições médias e máximas,
respectivamente, abaixo da diluição obtida imediatamente no campo próximo. Assim,
de acordo com os resultados da simulação, apresentados no estudo da UFPA (2021),
a concentração de DBO da pluma atinge a concentração ambiente dentro da área do
campo próximo, a uma distância horizontal média inferior a 200 m do difusor. Por esta
razão, não foram apresentados os resultados de DBO para o campo afastado.
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e) Diluições no Campo Afastado
Tendo em vista que a concentração de coliforme termotolerantes no efluente sanitário
bruto da Região Metropolitana de Belém é de 107 NMP/100 ml, de acordo com o
estudo da UFPA (2020), necessitam de uma diluição da ordem de 10.000 vezes para
atingir o limite de 1.000 NMP/100 ml (em 80% das amostras analisadas), para
atendimento da Resolução CONAMA 357/2005 e Resolução CONAMA 274/2000,
logo, foi realizada a análise de diluição de campo afastado para este parâmetro.
Para o estudo de dispersão foram gerados mapas com o percentil 80 das
concentrações de coliformes fecais com isolinhas de 1.000 NMP/100 ml, 2.500
NMP/100 ml e 10.000 NMP/100 ml, onde o limite da zona de mistura é a isolinha 1.000
NMP/100 ml correspondente ao valor a ser atendido pela legislação referente a águas
doces classe 2.
Na Figura 7.47, do estudo de dispersão da UFPA (2021), apresenta o resultado
considerando o cenário de referência para os emissários com extensão de 1.000 m e
1.200 m e T90 = 6 horas, em maré de sizígia e quadratura, Na Figura 7.47consta
também a probabilidade de se exceder a concentração de 2.500 NMP/100 ml, limite a
não ser ultrapassado para a classificação das águas como próprias para recreação
de contato primário (Resolução CONAMA 274/2000).
O resultado apresenta uma pluma afastada da costa da cidade de Belém e da APA
da Ilha do Combu, seguindo as direções das correntes de maré, com maior extensão
no sentido da maré vazante, devido a sua assimetria.
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Figura 7.47 - Percentil 80 da Concentração de Coliformes (esquerda) e
Probabilidade da Concentração de Coliformes ser Superior a 2.500 NMP/100m
para Emissários com Extensão de 1.000 m e 1.200 m
Fonte: UFPA, 2021
Quanto ao lançamento sem emissário, o limite de concentração de coliformes fecais
para águas de classe 2 (Resolução CONAMA 357/2005) e para recreação de contato
primário (Resolução CONAMA 274/2000) é excedido em grande parte da costa de
Belém.
Para o emissário de 600 m, na vazão de 145 L/s, as correntes de maré enchente
tendem levar a pluma em direção à costa de Belém, limitando a possibilidade de
incremento da vazão do efluente com este dimensionamento de emissário, além da
zona de mistura ser mais extensa do que para os cenários com emissários de 1.000
m e 1.200 m.
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f) Sensibilidade dos Resultados ao Valor do T90
Tendo em vista que a taxa de decaimento de coliforme fecais têm sua variação em
função da radiação solar, foi realizada a análise de sensibilidade considerando o T90
de 3 horas e 12 horas, no cenário com emissário de 1.200 m, difusor de 20 m e vazão
igual a 145 L/s.
O resultado, apresentado na Figura 7.48, mostra que mesmo na simulação com T90
= 12 horas a pluma de dispersão não chega na margem do rio Guamá, tão menos a
ilha do Combu.

Figura 7.48 - Percentil 80 da Concentração de Coliformes
com T90 de 3 horas (esquerda) e 12 horas (direita)
Fonte: UFPA, 2021
g) Sensibilidade dos Resultados à Vazão de Esgoto e ao Comprimento do Difusor
O estudo da UFPA analisou os efeitos do dimensionamento do emissário de 1.200 m,
considerando, tanto um difusor de 20 m, quanto um de 200 m, além de um incremento
de vazão igual a 600 L/s.
O resultado desta simulação apresentou uma zona de mistura mais larga,
aproximando a pluma da margem elevando o risco de contaminação da população,
ao mesmo tempo que reduz as concentrações de coliformes nas proximidades do
ponto de lançamento (Figura 7.49).
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Figura 7.49 - Percentil 80 da Concentração de Coliformes Fecais
para Lançamento com Emissário de 1.200 m e Vazão de 600 L/s
e difusor de 20 m (esquerda) e 200 m (direita)
Fonte: UFPA, 2021
h) Comparações de Cenários pelas Dimensões da Zona de Mistura
As dimensões da zona de mistura (pluma de diluição), ou seja, a largura máxima e a
extensão ao longo do eixo longitudinal da isolinha de 1.000 NMP/100 ml para cada
percentil de cada cenário, estão apresentadas no Quadro 7.8.
Quadro 7.8 - Extensão da Zona de Mistura
Comprimento Total do
Emissário
(m)

Comprimento
do Difusor
(m)

Vazão
(L/s)

T90
(h)

Extensão
da Zona de
Mistura
(km)

Largura da
Zona de
Mistura
(m)

600

20

145

6

3,7

340

1.000

20

145

6

2,3

200

1.200

20

145

6

2,0

200

1.200

20

145

3

1,8

200

1.200

20

145

12

2,5

220

1.200

20

600

6

6,3

380

1.200

200

600

6

6,8

420

Fonte: UFPA (2021), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

A Figura 7.50 ilustra o resultado da simulação com a apresentação da mancha da
zona de mistura, limite estabelecido pela legislação ambiental (classe 2) para a
concentração de coliformes fecais, para o lançamento direto na margem do rio
Guamá, com emissários de extensões de 600 m, 1.000 m e 1.200 m. Observa-se uma
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área de menor extensão para os emissários de 1.000 m e 1.200 m, muito
provavelmente esta situação se dá em função da profundidade, a qual chega a
aproximadamente 10 m.

Figura 7.50 - Zona de Mistura
Área em que o Limite de Concentração de Coliformes Estabelecido
pela Legislação Ambiental (classe 2) é Excedido
Fonte: UFPA, 2021

i) Conclusão do Estudo de Dispersão
De acordo com os estudos desenvolvidos pela UFPA e apresentados no “Estudo de
Intervenções em Saneamento Básico na Bacia Urbana da Estrada Nova (PA) como
Estratégia para Segurança Alimentar, Hídrica e Energética”, Etapa 5 – Relatório 03, o
qual analisou as plumas de coliformes termotolerantes no rio Guamá, a variável mais
importante refere-se a extensão do emissário subaquático, sendo a legislação
ambiental vigente, para água doce classe 2, atendida com a implantação de um
emissário de 1.000 m com difusor de 20 m, sem a necessidade de desinfecção do
efluente sanitário, consequência dos elevados valores de diluição conseguido com o
emissário.
Em relação ao parâmetro DBO, o estudo aponta a diluição em campo próximo do
difusor, sendo suficiente para reduzir a concentração de DBO do efluente sanitário
para valores próximos da concentração no corpo receptor (rio Guamá).
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É apresentado como recomendação a implementação de um sistema de
monitoramento contínuo da qualidade da água do rio Guamá e da baía do Guajará,
anterior a execução do emissário subaquático, para que associado a modelagem, se
realize a verificação da eficácia e dos benefícios resultantes da simulação por ora
desenvolvida, avaliando de forma objetiva o nível de tratamento prévio necessário
para a descarga de efluentes sanitários na baía.
Os relatórios dos estudos supracitados neste subitem, desenvolvidos pela UFPA, para
a avaliação do lançamento do efluente tratado na ETE do SES Bacia da Estrada Nova,
constam no Apêndice A – Estudo da Universidade Federal do Pará, o qual é parte
integrante deste documento.
7.1.10.

GEOLOGIA

O contexto geológico considerado para a região de estudo inserida no município de
Belém é representado por um conjunto de depósitos detríticos do Cenozóico,
representados pelo Grupo Barreiras Terciário-Neógeno e um conjunto sedimentar
inconsolidado do Quaternácio-Holoceno denominados genericamente de PósBarreiras.
A cidade de Belém tem suas origens com a ocupação de uma porção de terra firme
às margens da baía do Guajará, cercada por terrenos alagadiços e igarapés, onde foi
estabelecido o Forte do Castelo, marco de sua fundação em 1616. A partir desse
ponto ao longo do tempo consolidaram-se os núcleos da Cidade, atual bairro da
Cidade Velha, Campina e posteriormente o Reduto, os quais compõem a delimitação
do seu centro histórico. O processo de urbanização com a abertura de vias,
construção de moradias e outras obras decorria em terrenos com forte atuação
intempérica caracterizados pelos perfis lateríticos.
As unidades litoestratigráficas que compõem a área da cidade de Belém são o Grupo
Barreiras, os sedimentos Pós-Barreiras e a Unidade Cobertura Detrítica-Laterítica. O
primeiro é composto por 8 fácies litológicas, porém, de forma geral são observados
argilitos, siltitos e intercalações de lentes de arenitos (OLIVEIRA, 2011). Os lateritos
imaturos de ampla distribuição se formaram a partir de suas litologias. A segunda
consiste de sedimentos (solos) de cor amarelada, inconsolidados formados
predominantemente por grãos de quartzo arredondados e de granulação muito fina,
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sobrepostos às rochas do Grupo Barreiras, mas lateritizadas. E a última ocorre
geralmente recoberta por latossolos amarelados.
Conforme mapa da Figura 7.51, a área de abrangência do SES Bacia da Estada Nova
encontra-se praticamente que por completo sobre o Grupo Pós-Barreiras (Qfm),
composto por sedimentos clássicos indiscriminados, com argila saturada, parcela
mais ao norte da sub-bacia 1 sobre o Grupo Pós-Barreiras (Qfpl), composto por
cascalhos, areias e argilas relacionadas a canais e planícies de inundação de maré e
somente uma pequena parcela do Grupo Barreiras.

Figura 7.51 - Mapa Geológico da Área de Estudo
a) Sondagens na Área de Abrangência do SES Bacia da Estrada Nova
No Quadro 7.9 são apresentadas as coordenadas geográficas de localização dos
pontos de sondagens realizadas em áreas previstas para a implantação das EEEs,
obtidas do projeto de rede de esgotamento desenvolvido em 2019.
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Quadro 7.9 - Coordenadas Geográficas dos Pontos de Sondagens
Estações Elevatórias de Esgoto
PONTO

COORDENADAS¹
LATITUDE (S)

LONGITUDE (O)

SPT-01

1°28'30.14"

48°29'24.56

SPT-02

1°28'21.15"

48°29'6.92"

SPT-03

1°28'27.91"

48°29'7.90"

Nota (1): Datum WGS 84.
Fonte: Sanevias Consultoria & Projetos Ltda. (2019).

De acordo com os laudos de sondagens executados nas localizações apresentadas
no Quadro 7.9, o subsolo das áreas é de formação sedimentar aluvionar. Os referidos
laudos estão apresentados no ANEXO XIII deste documento.
Para a área da Estação de Tratamento de Esgoto foram executados 12 furos de
sondagens a percussão com circulação d’água SPT, os quais a localização está
apresentada no Quadro 7.10.
Quadro 7.10 - Coordenadas Geográficas dos Pontos de Sondagens
Estação de Tratamento de Esgoto
PONTO

COORDENADAS¹
LATITUDE (N)

LONGITUDE (E)

SPT-01

9.836.539,7073

779.708,3148

SPT-02

9.836.514,6885

779.693,2207

SPT-03

9.836.490,3111

779.703,1764

SPT-04

9.836.481,0092

779.681,3381

SPT-05

9.836.464,9715

779.689,6881

SPT-06

9.836.527,8394

779.739,1454

SPT-07

9.836.507,9526

779.721,8032

SPT-08

9.836.503,1413

779.749,4222

SPT-09

9.836.485,1790

779.718,5917

SPT-10

9.836.469,1413

779.745,5684

SPT-11

9.836.523,6696

779.766,1221

SPT-12

9.836.498,3300

779.770,9394

Nota (1): Datum – SIRGAS 2000.
Fonte: BMK Agrimensura Topografia Ltda-ME (2021).
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Conforme o Relatório de Prospecção Geotécnica, referente às sondagens executadas
na área da ETE, até o limite das sondagens o subsolo é de formação sedimentar
aluvionar. Os referidos laudos estão apresentados no ANEXO XIV deste documento.
7.1.11.

GEOMORFOLOGIA

A região de Belém possui duas grandes feições geomorfológicas posicionadas na
fisiografia regional como uma região de Terra Firme e de Várzeas. Sua geomorfologia
reflete o contexto geológico da Era Cenozóica, os importantes movimentos tectônicos
de acomodação de massas terrestres, lineamentos que determinaram a consolidação
da rede de drenagem, e processos de intemperismo ao longo do tempo. As formas de
relevo caracterizam-se pelos baixos platôs e planícies, integrada à unidade
morfoestrutural

do

Planalto

Rebaixado

do

Amazonas

(Baixo

Amazonas),

apresentando superfícies pediplanadas em retomada de erosão, desenvolvidas em
rochas sedimentares, em geral recobertas por depósitos inconsolidados.
As feições geomorfológicas encontradas em Belém estão relacionadas às unidades
litoestratigráficas, sendo observado na incipiente faixa de rocha cristalina, relevo
movimentado resultante de dobramentos de rochas pré-cambrianas e em faixas
constituídas por sedimentos do Grupo Barreiras e do Holoceno. A faixa formada por
Sedimentos Barreiras exibe baixo platô constituído por depósitos terciários e
quaternários antigos. Os Sedimentos Holocênicos restringem-se à faixa litorânea ao
Norte e às áreas alagadas ou alagáveis de cota igual ou inferior a 4 m,
correspondendo as chamadas “baixadas” de Belém, grande parte das quais,
localizadas ao longo das orlas dos rios Guamá e Maguari, bem como da baía do
Guajará, sendo a orla do rio Guamá, no bairro do Jurunas uma parcela da área de
abrangência do empreendimento em estudo.
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Figura 7.52 - Mapa Geomorfológico da Área de Estudo
Em relação ao solo na área de empreendimento, o tipo de solo característico trata-se
do Neossolo, sendo este pouco evoluído, oriundo de material orgânico ou minerais,
onde não apresenta nenhum diagnóstico de horizonte B, havendo três tipos
quartzarênico, flúvico e litológico (FAPESPA, 2018).

7.2. MEIO BIÓTICO
7.2.1.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC publicado como Lei nº
9.985 de 18 de julho de 2000, apresenta os objetivos das Unidades de Conservação
– UCs em doze categorias de manejo distribuídas em dois grupos: o de proteção
integral e o de uso sustentável. As categorias de manejo definem o tipo de uso,
ocupação, o zoneamento e os objetivos da unidade de conservação, se os domínios
são públicos, privados ou ambos, e as limitações impostas. Em geral, unidades de
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uso sustentável são menos restritivas quanto ao uso e ocupação, quando comparadas
com unidades de proteção integral.
A UC mais próxima da área do empreendimento é a APA da Ilha do Combu (Figura
7.53). De acordo com o Art. 15 da Lei n 9.985/2000, “A Área de Proteção Ambiental é
uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.” Nela, são permitidas
áreas de domínio público e privado. De acordo com a Lei Estadual nº 6.083, de 13 de
novembro de 1997, que dispõe sobre a criação da APA da Ilha do Combu, a UC é
destinada para proteger contra a derrubada dos açaizeiros, principalmente para a
retirada do palmito, e conforme seu art. 3º:
“... ficam proibidos ou limitados:
I.

A

implantação

e

o

funcionamento

de

indústrias

potencialmente poluidoras;
II. A realização de obras de terraplanagem e a abertura de
canais, quando essas iniciativas não forem restritamente
necessárias para atividades afins;
III. O exercício de atividades que ameacem extinguir as
espécies da biota regional;
IV. O uso de biocidas, quando indiscriminados ou em
desacordo com as
normas ou recomendações técnicas oficiais.”
A APA da Ilha do Combu tem seu ponto mais próximo localizado a aproximadamente
1.800 m, em linha reta, da ETE do SES Bacia da Estrada Nova. Sua área é de
aproximadamente 16 km², com uma população considera tradicional, estimada em
1.500 hab. (IDEFLOR-BIO, 2018), distribuída em 04 (quatro) comunidades, sendo
estas Beira Rio, Igarapé Combu, Piriquitaquara e Furo do Bendito, apresentando um
ecossistema típico de várzea.
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Em relação ao empreendimento, o estudo de dispersão da UFPA apresenta
resultados identificando que a pluma de dispersão do efluente não adentra a área da
APA. Ademais, os resultados do estudo indicam que o lançamento de efluentes no rio
Guamá não altera a classe de enquadramento do rio, atendendo a legislação quanto
a qualidade do corpo receptor (Apêndice A).
Ou seja, com base no estudo é possível considerar que a mistura do efluente tratado
com as águas do rio, apresente potencial para contribuir com os objetivos da APA (Lei
Estadual nº 6.083/1997).
Porém, tendo em vista a influência no meio biótico, mesmo não estando o ponto de
lançamento do efluente tratado na ETE do SES Bacia da Estrada Nova, bem como a
pluma de dispersão, na zona de amortecimento da APA (Resolução CONAMA
428/20104), por uma questão conservacionista, foi encaminhado ao IDEFLOR-BIO, o
ofício

nº

19/2021-UCP/PROMABEN

(ANEXO

XV),

informando

sobre

o

empreendimento para a manifestação da instituição quanto a implantação do SES
Bacia da Estrada Nova.

4

De acordo com a Resolução CONAMA 428/2010, empreendimento de significativo impacto ambiental

que possa afetar UC ou sua zona de amortecimento, necessitam de autorização do órgão responsável
pela administração da UC para a obtenção do licenciamento ambiental.
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Figura 7.53 - Mapa de Localização do SES Bacia da Estrada Nova em Função das UCs e APPs da Região
RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

191

7.2.2.

FLORA

Para avaliar a vegetação das áreas de influência do empreendimento, foram
compiladas informações acerca da classificação do uso do solo e de regiões
fitoecológicas realizada pelo IBGE (2018), além de planos de manejo de Unidades de
Conservação – UCs próximos do empreendimento, a fim de se conhecer sobre a
riqueza e composição das espécies da flora local. O município de Belém está inserido
no bioma amazônico, a maior floresta tropical do mundo, ocupando quase metade do
território brasileiro (IBGE, 2012). A região amazônica abriga uma riqueza e níveis de
endemismo extremamente altos em plantas e vertebrados, podendo ser encontradas
mais de 5.000 espécies de plantas vasculares em uma área de 10.000 km² (RULL,
2018). A Amazônia é a principal provedora de biodiversidade na região Neotropical,
contribuindo com a dispersão de linhagens evolutivas para outros biomas, como o
Cerrado e o Chaco na América do Sul (ANTONELLI et al., 2018). Além do mais, a
Floresta Amazônica contribui para a manutenção climática global e regional,
principalmente com os padrões de precipitação, os quais são influenciados pela
evapotranspiração de suas florestas (BAGLEY et al., 2014; COSTA; FOLEY, 1999).
De acordo com o IBGE, o município de Belém é ocupado por diferentes tipos
vegetacionais, incluindo a Floresta Ombrófila Densa (Mata de Terra Firme),
vegetações secundárias e sob influência antrópica (IBGE, 2018). A Floresta Ombrófila
Densa pode ter dossel de até 50 m de altura e é caracterizada por densa vegetação
arbórea e arbustiva, além de trepadeiras e epífitas (IBGE, 2012). Dentre a Floresta
Ombrófila Densa, destacam-se as formações: Floresta Ombrófila Densa das Terras
Baixas e a Floresta Ombrófila Densa Aluvial com dossel uniforme (Figura 7.54). A
formação Aluvial é associada aos cursos d’água, sendo comumente chamada como
floresta ciliar, enquanto a das Terras Baixas ocupa as planícies costeiras em terrenos
sedimentares (IBGE, 2012). A Floresta Ombrófila (Pluvial) é restrita em ambientes
tropicais de altas temperaturas (médias de 25°C) e de alta precipitação, bem
distribuída durante o ano, o que determina uma situação ecológica praticamente sem
período seco (IBGE, 2012).
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Figura 7.54 - Perfil Esquemático das Formações da Floresta Ombrófila Densa.
No Município de Belém, podem ser Encontradas as Formações das Terras
Baixas e a Aluvial
Fonte: IBGE, 2012

Vegetações naturais de Floresta Ombrófila Densa podem ser encontradas em áreas
de influência indireta do empreendimento, como em UCs (Parque Estadual do Utinga,
Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém e Área de Proteção
Ambiental da Ilha do Combu; Figura 7.55). No entanto, nas áreas de influência direta
e diretamente afetada, os ambientes são altamente urbanizados, com algumas áreas
verdes em parques e praças urbanas e em Áreas de Preservação Permanente –
APPs. Vegetações secundárias são áreas alteradas ou degradadas em processo de
recuperação. Tanto a vegetação secundária, quanto áreas de influência antrópica
podem ser encontradas no município de Belém em áreas urbanas e até em UCs.
Como Áreas de Proteção Ambiental – APAs são UCs menos restritivas quanto ao uso
e ocupação humana, grande parte da vegetação é alterada e degradada em algum
nível dentro de seus limites. Apesar desses impactos, as vegetações naturais e
secundárias podem abrigar uma grande riqueza de espécies da flora e podem ter
importância socioeconômica para comunidades locais. Por exemplo, o ecótipo
“marajazal”, dominado pela palmeira marajá (Bactris maraja Mart. Arecaceae), é
utilizada como alimento, com sua polpa pode ser fabricado um licor, com suas
sementes e sua madeira podem ser confeccionados itens de artesanato (IDEFLORBIO, 2018).
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Figura 7.55 - Exemplo de Floresta Aluvial com Dossel Uniforme
na APA da Ilha do Combu
Vistoria in loco
Avaliando os Planos de Manejo do Parque Estadual do Utinga e do Refúgio de Vida
Silvestre – REVIS, Metrópole da Amazônia (IDEFLOR-BIO, 2018; SEMA, 2013),
destacam-se as espécies de murumuru (Astrocaryum murumuru Mart., Arecaceae),
açaizeiro (Euterpeoleracea Mart., Arecaceae), buritizeiro (Mauritia flexuosa) e
cacaueiro (Theobroma cacao L. Malvaceae), além de indivíduos de Cedro (Cedrela
odorata) nas Florestas de Várzea; açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), andiroba
(Carapa guianensis Aubl.), buritizinho (Mauritiella armata (Mart.) Burret), paricazinho
da várzea (Panopsis suaveolens Pittier var. suaveolens), paxiúba (Socrateaexorrhiza
(Mart.) H.Wendl.), ucuúba da várzea (Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb),
Ambelania acida Aubl. (Apocynaceae), Couratari guianensis Aubl. (Lecythidaceae) e
com destaque para o breu (Protium heptaphyllum subsp. cordatum), espécie
ameaçada no estado do Pará nas Florestas de Igapó; espécies de estágio sucessional
avançado como abiu (Poutetria krukovii (A.C.Sm.) Baehni, Sapotaceae), breu (Protium
pilosum (Cuatrec.) Daly, Burseraceae), breu-branco (Protium pallidum Cuatr.), breuvermelho (Protium tenuifolium Engl.), goiaba-de-anta (Bellucia dichotoma Cong.,
Melastomataceae), quaruba (Vochysia vismiaefolia Spruce), imbaubarana (Pourouma
mollis

Trec.),

pau-doce

(Glycydendron

amazonicum

Ducke)

e

amarelinho

(Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth). As Florestas de Várzea e de Igapó
são Florestas Ombrófilas Densas Aluviais e se diferenciam basicamente pelo período
de inundação que estão sujeitas: as permanentemente alagadas são as várzeas,
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enquanto que as periodicamente alagadas são os igapós. No Parque Estadual do
Utinga, foram registradas 151 espécies de flora distribuídas em 47 famílias (destaque
para Fabaceae, Arecaceae, Lecythidaceae, Sapotaceae, Araceae, Anacardiaceae,
Euphorbiaceae e Lauraceae), enquanto que na REVIS Metrópole da Amazônia, foram
registradas 348 espécies de 80 famílias (destaque para Leguminosae, Orchidaceae,
Melostomaceae, Cecropiaceae, Arecaceae, Euphorbiaceae e Poaceae) (IDEFLORBIO, 2018; SEMA, 2013).
Também se destaca a presença da vegetação aquática nas margens e igarapés do
rio Guamá, dominado pela espécie pioneira aninga (Montrichardia linifera (Arruda)

Schott), que pode chegar a 4 m de altura (Figura 7.56 e Figura 7.57). Os aningais
possuem papel importante na retenção de sedimentos e contenção de processos
erosivos nas margens do rio Guamá, em Belém, além de serem utilizados como
plantas medicinais tradicionalmente (MIRANDA et al., 2015; TEIXEIRA;
SIQUEIRA; CATTANIO, 2014).
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Figura 7.56 - Aningas a Margem do
rio Guamá, Belém
Vistoria in loco

Figura 7.57 - Aningas a Margem do
rio Guamá, Belém
Vistoria in loco

a) Caracterização da Vegetação da Área do Empreendimento
A área diretamente afetada pela Estação de Tratamento de Esgoto está localizada em
um ambiente de influência urbana, com a vegetação já suprimida pela ocupação
urbana histórica de Belém, portanto uma área urbana consolidada, conforme pode ser
observado nos registros fotográficos apresentados da Figura 7.58 a Figura 7.61.

Figura 7.58 - Área para a
Implantação da ETE
Área Consolidada Sem Presença de
Vegetação Nativa
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.59 - Área para a
Implantação da ETE
Área Consolidada Sem Presença de
Vegetação Nativa
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.60 - Área para a
Implantação da ETE
Área Consolidada Sem Presença de
Vegetação Nativa
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.61 - Área para a
Implantação da ETE
Área Consolidada Sem Presença de
Vegetação Nativa
Registro de Vistoria in loco

Além da área da ETE, também é importante mencionar a área da EEE 03 do Miolo do
Jurunas, a qual faz parte do SES Bacia da Estrada Nova. A área da EEE 03 está
localizada na travessa da Quintino Bocaiuva, em um vazio urbano (Figura 7.62). Nesta
área houve a ação de ocupação irregular, sendo a área desocupada no ano de 2018.
Portanto, essa área teve sua vegetação suprimida. Salienta-se que somente a
contribuição de efluente sanitário do Conjunto Habitacional/Centro Comercial faz parte
do objeto desse processo de licenciamento ambiental, e caso seja necessário realizar
supressão de vegetação para a obra, será realizado pedido de autorização para esse
fim em fase posterior.

Figura 7.62 - Área para Implantação da EEE 03 do Miolo do Jurunas
Registro de Vistoria in loco
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Desta forma, não se aplica a IN 02/2015, o qual dispõe sobre a Autorização de
Supressão de Vegetação, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA. As
demais áreas do SES Bacia da Estrada Nova não possuem vegetação significativa,
sendo que estão em áreas urbanas consolidadas, onde em sua maioria apresentam
estruturas edificadas e habitadas (item 5.6.1), podendo possuir áreas verdes com
gramados simples e árvores frutíferas plantadas pelos próprios moradores, as quais
não serão objeto de supressão.
7.2.3.

FAUNA

O levantamento da fauna neste estudo foi realizado com o intuito de se conhecer a
riqueza, composição e conservação de componentes da fauna nativa que serão
diretamente ou indiretamente afetados pelo empreendimento. Como o ambiente
terrestre da área afetada pelo empreendimento está situado em um ambiente
dominado pela ocupação urbana, não são esperados impactos significativos sobre a
fauna nativa terrestre. Apesar disso, podem ser encontradas espécies de vertebrados
generalistas e que são tipicamente associadas a ambientes altamente urbanizados,
como o urubu-preto (Coragyps atratus), rato-doméstico (Mus musculus), gambácomum (Didelphis marsupialis) e rãs (Leptodactylus fuscus). Portanto, foram
priorizadas as compilações das informações acerca da ictiofauna, da fauna
zooplanctônica e zoobentônica, além dos fitoplânctons5 do rio Guamá, da baía do
Guajará e da baía de Marajó e em um raio de 20 km da cidade de Belém. Para isso,
foi realizada uma revisão sistemática nos bancos de teses e dissertações dos
programas de pós-graduação da UFPA, da Universidade Federal Rural da Amazônia
– UFRA e da Universidade Estadual do Pará – UEPA. Desses bancos, foram usadas
15 dissertações e teses que estudaram a ictiofauna, zooplâncton, zoobentos e
fitoplâncton da região estudada e que disponibilizaram a lista de espécies e outras
informações relevantes. Além disso, foram pesquisados artigos publicados em

5

Apesar de tecnicamente, os fitoplâncton (popularmente conhecidas como algas) serem mais próximas

evolutivamente das plantas, estão sendo discutidas neste subitem por compartilharem do mesmo
habitat (meio aquático).
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revistas científicas na plataforma Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/)
com as palavras-chave: “Guamá” + “peixe” e “Guamá” + “fish”, sendo as 10 (dez)
primeiras páginas de cada pesquisa inspecionada. Foram compilados dados de
ocorrência das espécies nas plataformas Fishnet2 (http://fishnet2.net/), Global
Biodiversity Information Facility (GBIF: https://www.gbif.org/), Portal da Biodiversidade
do ICMBio (https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal/), lista de ocorrência e
de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN: https://www.iucnredlist.org/) e da rede speciesLink (http://www.splink.org.br/).
Dos bancos dos programas de pós-graduação das Universidades, foram usadas 15
dissertações e teses que estudaram a ictiofauna, zooplâncton, zoobentos e
fitoplâncton da região estudada e que disponibilizaram a lista de espécies e outras
informações relevantes. O livro “Catálogo das Espécies de Água Doce do Brasil”
(BUCKUP; MENEZES; GHAZZI, 2007) também foi usado como referência e espécies
do município de Belém e da bacia do rio Guamá foram compiladas. No total, foram
registradas 41 espécies zooplanctônicas, 27 espécies zoobentônicas, 178 espécies
de fitoplâncton e 729 espécies de peixes. Um número considerável dos registros de
peixes (154) foi classificado até o nível de gênero, sendo possível que sejam espécies
repetidas na lista ou ainda a serem descritas. Dentre as 729 espécies, 279 foram
registradas em dados de literatura e 154 foram registradas no rio Guamá e na baía do
Guajará, tendo, portanto, maior grau de confiança e acurácia em termos de ocorrência
na área de influência direta e indireta do empreendimento.
a) Zooplâncton, Zoobentos e Fitoplânctons
Dentre os zooplânctons, os táxons mais abundantes foram os copépodos
(principalmente a espécie Oithona bjornbergae), náuplios, copepoditos, Cladocera e
rotíferos, com um padrão típico de águas estuarinas. Freitas (2017) cita espécies
bioindicadoras em diferentes condições ambientais (influenciado pela sazonalidade
da precipitação): as espécies Bosmina hagmani, Bosmina longirotris, Moina minuta,
Lecane luna e Lecane bulla estiveram associadas a condições de salinidade e
temperatura menores, enquanto Keratella cochlearis, Keratella americana, Keratella
serrulata, Filinia terminalis e Filinia longiseta a condições de salinidade e temperatura
maiores. O rio Guamá, como evidenciado também pelos estudos de fitoplâncton e da
qualidade de água, é influenciado pelas marés, que modificam as características
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físico-químicas das águas, o que afeta a comunidade zooplanctônica, permitindo a
presença de espécies tipicamente estuarinas (FREITAS, 2017).
A esmagadora maioria das espécies (99%) mais abundantes de zoobentos da área
são pertencentes do grupo dos anelídeos (minhocas e vermes), incluindo:
Namalycastis abiuma, Nephtys fluviatilis, Mediomastus californiensis, além de
indivíduos das famílias Tubificidae e Naididae. Também foram encontradas larvas de
insetos, como moscas (Diptera), pequenos crustáceos e moluscos. A baixa riqueza e
diversidade do grupo de bentos, e a dominância dos anelídeos (Polichaeta e
Oligochaeta) são provavelmente relacionadas ao estresse ambiental derivado da
variação da salinidade e forte hidrodinâmica da região estuarina, sendo, portanto, um
resultado esperado de acordo com a literatura (SILVA, 2006). As espécies mais
abundantes do grupo são generalistas quanto à dieta e são em geral, resistentes a
variações ambientais.
A comunidade fitoplanctônica da área de estudo é dominada por espécies do grupo
das diatomáceas, típico de regiões estuarinas. Podem-se destacar as espécies mais
abundantes: Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen, Coscinodiscus oculusiridis Ehrenberg, Oscillatoria sp., Polymyxus coronalis L.W. Bail, Surirella
guatimalensis Ehrenberg, Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve e Triceratium
favus (Ehrenberg) Wallich. Dentre estas, Polymyxus coronalis é uma espécie
indicadora de águas salobras na região Amazônica. Apesar da grande mistura e
variação ambiental, a comunidade fitoplanctônica é considerada altamente rica em
espécies e biodiversa, provavelmente devido às altas descargas fluviais, impedindo
que o grau de salinidade aumente consideravelmente, caracterizando o ambiente
como oligohalino (baixa salinidade).
b) Ictiofauna
Da mesma forma que a fauna zooplânctonica, espécies de peixe estuarinas foram
encontradas no rio Guamá e seus afluentes, como espécies de anchovas e sardinhas
(Anchoa surinamensis, Anchoa spinifer, Anchoviella guianensis, Anchoviella
cayennensis), pescadas (Plagioscion squamosissimus e P. surinamensis) e baiacu
(Colomesus psittacus). Dentre 160 espécies avaliadas quanto ao uso do habitat, 72
espécies foram encontradas exclusivamente nos canais principais dos rios Guamá ou
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da baía de Guajará/Marajó, 52 espécies exclusivamente em igarapés e 56 ocupavam
ambos os habitats. Esses resultados evidenciam a importância da preservação
desses habitats para a conservação das espécies e a manutenção das comunidades
da ictiofauna no estuário amazônico. O Quadro 7.11 mostra uma lista de espécies
mais abundantes encontradas no levantamento. As espécies que possuíram mais de
100 indivíduos coletados e/ou obtiveram abundância relativa (número de indivíduos
da espécie/número de indivíduos de todas as espécies x 100%) maior que 10% foram
consideradas como abundantes.
Quadro 7.11 - Espécies mais Abundantes da Ictiofauna no Rio Guamá, Baía do
Guajará, Baía de Marajó e Arredores, Belém-PA
CLASSE

ORDEM

Acanthuriformes

FAMÍLIA

Sciaenidae

Actinopterygii

Characiformes

Characidae

ESPÉCIES

NOME POPULAR

Cynoscion acoupa
(Lacepède, 1801)

Pescadaverdadeira

Macrodon
ancylodon (Bloch &
Schneider, 1801)

Pescada-cambuçu

Menticirrhus
americanus
(Linnaeus, 1758)

Papa-terra

Micropogonias
furnieri (Desmarest,
1823)

Pescada curuca

Pachypops fourcroi
(Lacepède, 1802)

Pescada

Plagioscion auratus
(Castelnau, 1855)

Pescada-preta

Plagioscion
squamosissimus
(Heckel, 1840)

Pescada-branca

Stellifer microps
(Steindachner,
1864)

Canganguá

Stellifer naso
(Jordan, 1889)

Cabeça-duraprego

Stellifer rastrifer
(Jordan, 1889)

Cabeça-dura

Hemigrammus
bellottii
(Steindachner,
1882)

Lambari
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CLASSE

ORDEM

FAMÍLIA

Crenuchidae

Curimatidae

Erythrinidae

Lebiasinidae

Engraulidae
Clupeiformes

Pristigasteridae

ESPÉCIES

NOME POPULAR

Hemigrammus
geisleri Zarske &
Géry, 2007

Lambari

Hemigrammus
ocellifer
(Steindachner,
1882)

Lambari azul

Hemigrammus
rodwayi Durbin,
1909

Lambari

Hyphessobrycon
heterorhabdus
(Ulrey, 1894)

Tetra bandeira

Crenuchus spilurus
Günther, 1863

Tetra-vela

Microcharacidium
weitzmani Buckup,
1993

Tetra-flecheiro

Curimata inornata
Vari, 1989

Branquinha

Erythrinus
erythrinus (Bloch &
Schneider, 1801)

Jejú

Hoplias
malabaricus (Bloch,
1794)

Traíra

Copella arnoldi
(Regan, 1912)

Piratanta

Nannostomus
nitidus Weitzman,
1978

Peixe-lápis

Nannostomus
trifasciatus
Steindachner, 1876

Torpedinho

Pyrrhulina aff brevis

Pirrulina

Anchoa spinifer
(Valenciennes,
1848)

Sardinha-arapaia

Anchoviella
guianensis
(Eigenmann, 1912)

Anchova

Cetengraulis
edentulus (Cuvier,
1829)

Manjuba

Lycengraulis batesii
(Günther, 1868)

Sardinha-de-gato

Pellona flavipinnis
(Valenciennes,
1837)

Sarda
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CLASSE

ORDEM

Cyprinodontiformes

FAMÍLIA

Killifish

Laimosemion
strigatus (Regan,
1912)

Killifish

Apteronotidae

Sternarchogiton sp

Peixe-elétrico

Gymnotidae

Gymnotus
coropinae
Hoedeman, 1962

Peixe-elétrico

Iguanodectidae

Iguanodectes
rachovii Regan,
1912

Piaba

Gymnorhamphichth
ys petiti Géry & Vu,
1964

Peixe-elétrico

Rhamphichthys
rostratus (Linnaeus,
1766)

Tuí-cavalo

Sternopygus
macrurus (Bloch &
Schneider, 1801)

Tuí

Aequidens
tetramerus (Heckel,
1840)

Ciclídeo-sela

Apistogramma gr
regani

Acarra

Crenicichla gr
saxatilis

Jacundá

Geophagus
proximus
(Castelnau, 1855)

Cará

Nannacara taenia
Regan, 1912

Nanacara

Apionichthys
dumerili Kaup,
1858

Linguado

Amphiarius
phrygiatus
(Valenciennes,
1840)

Bagre-do-mar

Bagre bagre
(Linnaeus, 1766)

Bagre

Cathorops sp

Bagre

Sciades herzbergii
(Bloch, 1794)

Bagre-branco

Aspredinichthys
filamentosus

Bagre

Rivulidae

Rhamphichthyidae

Sternopygidae

Pleuronectiformes

NOME POPULAR

Anablepsoides
urophthalmus
(Günther, 1866)

Gymnotiformes

Perciformes

ESPÉCIES

Cichlidae

Achiridae

Ariidae
Siluriformes

Aspredinidae
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CLASSE

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POPULAR

(Valenciennes,
1840)
Aspredo aspredo
(Linnaeus, 1758)

Rebeca

Pseudauchenipteru
s nodosus (Bloch,
1794)

Acari-mamona

Trachelyopterus
galeatus (Linnaeus,
1766)

Cachorro-de-padre

Cetopsidae

Helogenes
marmoratus
Günther, 1863

Asicurrupa

Doradidae

Lithodoras dorsalis
(Valenciennes,
1840)

Bacu

Heptapteridae

Gladioglanis
conquistador
Lundberg,
Bornbusch & MagoLeccia, 1991

Bagre

Brachyhypopomus
beebei (Schultz,
1944)

Itui/Tuvira

Steatogenys
elegans
(Steindachner,
1880)

M. Navalha Zebra

Loricaria
cataphracta
Linnaeus, 1758

Acari-cachimbo

Peckoltia sp

Acari

Brachyplatystoma
filamentosum
(Lichtenstein, 1819)

Filhote

Brachyplatystoma
rousseauxii
(Castelnau, 1855)

Dourada

Brachyplatystoma
vaillantii
(Valenciennes,
1840)

Piramutaba

Hypophthalmus
marginatus
Valenciennes, 1840

Mapará

Pimelodella
altipinnis
(Steindachner,
1864)

Sarda

Auchenipteridae

Hypopomidae

Loricariidae

Pimelodidae
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CLASSE

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POPULAR

Propimelodus
eigenmanni (Van
der Stigchel, 1946)

Mandi

Ituglanis
amazonicus
(Steindachner,
1882)

Candiru

Trichomycterus
hasemani
(Eigenmann, 1914)

Peixe-gato/Bagrecambeja

Colomesus asellus
(Müller & Troschel,
1849)

Baiacu

Trichomycteridae

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Para uma lista final de contagem de espécies conservadora, foram excluídas
sinonímias e classificações duvidosas, além de subespécies e identificações acima
de espécie (a não ser que o táxon não tenha um registro mais específico dentro do
banco

de

dados),

sempre

conferindo

no

banco

de

dados

Fishbase

(https://www.fishbase.de/). Após análise minuciosa, foram totalizadas 541 espécies
distribuídas em 82 famílias (ANEXO XVI), destacando-se as mais ricas: Characidae
(63), Cichlidae (55), Loricariidae (38), Sciaenidae (26), Pimelodidae (23),
Callichthyidae (16), Curimatidae (16), Ariidae (14), Auchenipteridae (13), Engraulidae
(12), Doradidae (11), Heptapteridae (11) e Hypopomidae (11).
c) Estado de Conservação
Apesar das diversas fontes de poluição hídrica no rio Guamá, as espécies presentes
aparentam ser resistentes e/ou resilientes às mudanças ambientais ocasionadas. As
condições naturais de alta turbidez do rio Guamá limitam o crescimento de algas, o
que não afeta a disponibilidade de oxigênio a longo prazo para a fauna aquática. Os
despejos industriais parecem ser mais prejudiciais à ictiofauna, quando comparado
com os despejos domésticos, potencialmente menos tóxicas. Mas como o descarte
de esgoto bruto é uma condição histórica no rio Guamá, é importante que se monitore
a longo prazo a ictiofauna e biota a associada (fitoplâncton, zooplâncton e zoobentos)
para avaliar como a comunidade e as populações podem se modificar.
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Pelo menos 15 espécies são utilizadas comercialmente, seja para pesca e
alimentação,

seja

para

aquarismo:

Ageneiosus

ucayalensis

(mandubé),

Brachyplatystoma filamentosum (filhote), Brachyplatystoma rousseauxii (dourada),
Brachyplatystoma vaillantii (piramutaba), Hoplias malabaricus (traíra), Hypophthalmus
marginatus (mapará), Leporinus fasciatus (aracu), Lithodoras dorsalis (bacu), Pellona
flavipinnis (sarda), Pimelodus gr altipinnis (mandi), Plagioscion squamosissimus
(pescada-branca), Plagioscion surinamensis (pescada-curuca), Rhamdia quelen
(jandiá), Rhamphichthys sp (tuí) e Trachelyopterus galeatus (cachorro-de-padre).
Comunidades pescadoras podem ser encontradas nas ilhas do estuário, como a Ilha
do Combu, Ilha das Onças e Ilha do Mosqueiro.
Nenhuma das espécies está classificada em algum grau de ameaça pela IUCN, no
entanto 03 (três) espécies estão classificadas como vulnerável (VU) na lista estadual
de fauna ameaçada (SEMAS, Resolução 054/2007): Paratrygon aiereba (arraia),
Sphyrna lewini (tubarão-martelo) e Potamobatrachus trispinosus (mangagá); esse
último também estando classificado como ameaçado (EN) na lista nacional de
espécies ameaçadas (MMA, Portaria N° 445, de 17 de dezembro de 2014). A espécie
Sphyrna lewini é mundialmente caçada como esporte ou para uso comercial. As
espécies Paratrygon aiereba e Potamobatrachus trispinosus são espécies endêmicas
e raras, estando ameaçadas pela mudança do uso do solo nas margens dos rios.

7.3. MEIO SÓCIOECONÔMICO
7.3.1.

MUNICÍPIO DE BELÉM

Localizada na região norte do Brasil, na latitude 01°27'.20 Sul e longitude 48°30'.15
Oeste, Belém, capital do estado do Pará, está inserida em plena Floresta Amazônica,
a duzentos quilômetros do mar, na extensa área da foz do rio Amazonas, onde rios e
mar formam uma extensa paisagem de água. Seu território possui uma área total de
1.059,466 km², dos quais 34% em área continental e 66% de área insular, constituída
de 39 ilhas. O tamanho das ilhas vai de poucos metros até os 200 km² da Ilha do
Mosqueiro, a maior delas. A área urbana inclui a quase totalidade do território
continental e a faixa litorânea da Ilha do Mosqueiro. O restante, bem como todas as
demais ilhas são zona rural.
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Fundada em 1616, pelo Capitão-mor português Francisco Caldeira Castelo Branco, a
cidade tinha como nome “Feliz Lusitânia”, mudando posteriormente para Santa Maria
do Grão-Pará. Nesse período colonial, a economia da pequena cidade dependia da
coleta das “drogas do Sertão”, da agricultura de subsistência, pecuária e pesca.
Com a intensificação do comércio da borracha, a partir de 1870, foram atraídos para
a região, imigrantes sírios, libaneses, italianos, portugueses e judeus-marroquinos que
estabeleceram comércio na região. Além dos estrangeiros, uma grande massa
migratória do nordeste brasileiro se desloca em direção à Amazônia, em virtude da
seca registrada naquela região.
Belém é o município central de sua Região Metropolitana – RM, criada pela primeira
lei nacional referente a Regiões Metropolitanas: a Lei Complementar 14, de 1973, que
delimitou a Região Metropolitana de Belém como formada pelos municípios de Belém
e de Ananindeua. A Lei Complementar 27, de 1995, incorporou à Região os
municípios de Benevides e Marituba, criado neste mesmo ano.
7.3.2.

DEMOGRAFIA

De acordo com os dados disponibilizados no Anuário Estatístico do Município de
Belém (SEGEP, 2019), a estimativa populacional para o município referente ao ano
de 2018 é de 1.485.732 habitantes, sendo apresentado na Figura 7.63 a
representação gráfica do crescimento populacional do município para o período de
1970 a 2018, conforme estudo.

Figura 7.63 - População Residente no Município de Belém
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Para a área de abrangência do empreendimento, tendo esta a maior incidência nos
bairros Jurunas e Batista Campos, o estudo do SEGEP (2019) apresenta a população
residente para o ano de 2010 por faixa etária, conforme Quadro 7.12.
Quadro 7.12 - População Residente nos Bairros da Área de Abrangência
SES Bacia da Estrada Nova
GRUPOS DE IDADE
0a4

5 a 19

20 a 39

40 a 59

60 a 79

80 a 99

100
ou
mais

Batista
Campos

867

3.416

6.280

5.169

2.841

561

2

Jurunas

4.498

15.739

23.936

13.838

5.517

942

8

BAIRRO

POPULAÇÃO
TOTAL
(hab)
19.136
64.478

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Quanto a densidade demográfica, de acordo com os levantamentos censitários
realizado pelo IBGE, o município de Belém passou de 1.208,74 hab/km² no ano de
2000, para uma densidade de 1.315,20 hab/km² para o ano de 2010, um aumento de
mais de 100 hab/km² num período de 10 (dez) anos.
Conforme Figura 7.64, a qual apresenta a pirâmide etária da população residente no
município, referente aos dados do Censo de 2010, verifica-se uma população jovem,
com o maior percentual na faixa dos 20 a 30 anos de idade, ou seja, economicamente
ativa/produtiva.
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Figura 7.64 - Pirâmide Etária da População residente, no Município de Belém
(2010)
7.3.3.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

O Quadro 7.13, exibe o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do município de
Belém e seus componentes para o município de Belém, apresentando a evolução para
os anos de 1991, 2000 e 2010.
Quadro 7.13 - IDH e Demais Componentes, no Município de Belém
(1991/2000/2010)
ÍNDICES E COMPONENTES

1991

2000

2010

IDH

0,562

0,644

0,746

IDH Educação

0,37

0,5

0,67

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental
completo

47,25

56,12

69,19

55,82

81,86

91,29

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do
ensino fundamental

37,63

52,23

82,31

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental
completo

22,15

33,93

52,6

15,73

22,98

39,48

0,71

0,76

0,82

67,62

70,5

74,33

% de 5 a 6 anos frequentando a escola

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo
IDH Longevidade
Esperança de vida ao nascer (em anos)
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ÍNDICES E COMPONENTES
IDH Renda
Renda per capita (em R$)

1991

2000

2010

0,67

0,7

0,75

529,93

625,48

853,82

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

A partir das informações apresentadas no Quadro 7.13 verifica-se um aumento da
escolaridade da população, elevando consequentemente o IDH do município, bem
como a renda da população economicamente ativa.
7.3.4.

EDUCAÇÃO

Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Educação – MEC, para o ano de
2019, referente ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, o qual é
calculado com base no aprendizado dos alunos nas disciplinas de português e
matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação), o município de
Belém alcançou a nota de 5,2 para os anos iniciais da rede pública de ensino atingindo
a meta definida para o município. Na Figura 7.656, é apresentada a trajetória evolutiva
do índice para o município, desde de 2005 com a indicação da meta de 5,5 para o ano
de 2021.

Figura 7.65 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB
Município de Belém

6

Site: https://www.qedu.org.br/cidade/3173-belem/ideb?dependence=5&grade=1&edition=2019
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Em relação a população alfabetizada por faixa etária, nos bairros localizados na área
de abrangência do SES Bacia da Estrada Nova, estão apresentados no Quadro 7.14,
sendo estes obtidos do Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), divulgados
pela SEGEP.
Quadro 7.14 - População Alfabetizada Residente nos Bairros da Área de
Abrangência do SES Bacia da Estrada Nova
BAIRRO

GRUPOS DE IDADE
5 a 19

20 a 34

35 a 49

50 a 64

50 a 64

65 a 79

80 a 99

Batista Campos

3.239

4.952

4.028

3.330

1871

545

3.239

Jurunas

13.963

18.539

12.704

7.282

3018

745

13.963

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Também de acordo com o Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), o bairro
do Jurunas, para o ano de 2017, apresentava um percentual entre 32 a 36% de sua
população residente de 4 a 5 anos de idade matriculados na educação infantil, na rede
pública municipal de ensino, sendo o percentual para o bairro de Batista Campo, na
faixa de 11 a 32% (Figura 7.66).
Em relação a oferta de unidade de ensino público, na área de abrangência do
empreendimento tem-se um total de 12 unidades de educação estadual, e 07 (sete)
de educação municipal (SEGEP, 2019). Da Figura 7.67 a Figura 7.70 apresentam-se
alguns registros de unidades de ensino verificadas nas vistorias in loco, realizadas
pela equipe técnica do estudo, não sendo necessariamente as apontadas no Anuário
Estatístico do Município de Belém (2019).
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Figura 7.66 - Percentual de Crianças de 4 a 5 Anos Matriculadas na Educação
Infantil na Rede Pública Municipal de Belém (2017)
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Figura 7.67 - Área do
Empreendimento
Unidade de Ensino Público
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.69 - Área do
Empreendimento
Unidade de Ensino Público
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.68 - Área do
Empreendimento
Unidade de Ensino Público
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.70 - Área do
Empreendimento
Unidade de Ensino Público
Registro de Vistoria in loco

7.3.5.

INFRAESTRUTURA URBANA

Com infraestrutura urbana o município de Belém constava com a configuração
apresentada no Quadro 7.15, para os anos de 2014 e 2015, quanto ao sistema de
transporte público oferecido para a população.
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Quadro 7.15 - Sistema de Transporte Público no Município de Belém
(2014 e 2015)
INFORMAÇÃO

UNIDADE

JAN/14

DEZ/14

JAN/15

DEZ/15

Empresas Municipais

Unidade

22

14

14

13

Empresas Metropolitanas

Unidade

15

6

8

7

Linhas Municipais

Unidade

114

108

108

102

Linhas Metropolitanas

Unidade

56

60

56

58

Total de Passageiros
Transportados

Passagem/dia

1.074.862

1.026.982

1.074.862

1.026.982

Frota Municipal

Unidade

1.550

1.435

1.419

1.381

Frota Metropolitana

Unidade

781

710

713

736

Frota adaptada para PcD

Unidade

1.212

1.536

1.482

1.834

Anos

5,61

4,50

5,61

4,50

Idade Média da Frota

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Para a mobilidade urbana, o município de Belém conta com aproximadamente 48.000
m de extensão de ciclovias e ciclofaixas de acordo com dados da Superintendência
Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SeMOB, divulgados no Anuário
Estatístico do Município de Belém (2019).
Da Figura 7.71 a Figura 7.74 são apresentados alguns registros fotográficos de
ciclofaixas e ciclovias na área do empreendimento.

Figura 7.71 - Área do
Empreendimento
Ciclofaixas – Ciclovias
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.72 - Área do
Empreendimento
Ciclofaixas – Ciclovias
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.73 - Área do
Empreendimento
Ciclofaixas – Ciclovias
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.74 - Área do
Empreendimento
Ciclofaixas – Ciclovias
Registro de Vistoria in loco

No Quadro 7.16 consta a informação referente aos consumidores de energia elétrica
por tipo de unidade consumidora, em quanto que a Figura 7.75 apresenta a evolução
da parcela de consumidores residenciais de energia elétrica no município de Belém
para o intervalo de anos de 2012 a 2016.
Quadro 7.16 - Unidades Consumidoras de Energia Elétrica no Município de
Belém (2012 a 2016)
TIPO

2012

2013

2014

2015

2016

Residencial

384.472

404.654

428.315

449.974

470.819

Comercial

39.593

41.265

43.052

44.547

47.489

Industrial

449

498

494

478

441

2.419

2.462

2.522

2.578

2.774

Outros*

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)
Nota (*): Dados correspondentes a soma dos consumidores dos tipos Rural, Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e
Consumo Próprio
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Figura 7.75 - Gráfico Evolutivo das Unidades Consumidoras Residenciais no
Município de Belém
(2012 a 2016)
Observa-se que, enquanto as unidades consumidoras do tipo residencial e comercial
apresentaram um aumento gradativo ao longo do período registrado, o mesmo não
ocorreu com as unidades industriais, a qual excluindo o período de entre 2012 e 2013,
obteve uma queda continuada ao longo dos 03 (três) anos subsequentes.
Quanto aos equipamentos públicos de infraestrutura urbana, relacionados ao meio
ambiente, de um total de 220 praças instaladas no município de Belém, de acordo
com a SEMMA, somente 12 encontram-se na área de abrangência do
empreendimento, sendo 08 (oito) no bairro Jurunas e 04 (quatro) no bairro Batista
Campos (Quadro 7.17). Cabe ressaltar que nem todas as praças do bairro Batista
Campos incidem na área de abrangência do SES Bacia da Estrada Nova.
Quadro 7.17 - Praças Públicas na área de Abrangência do
SES Bacia da Estrada Nova (2016)
BAIRRO

TIPOLOGIA

ÁREA
(m²)

Jurunas

Praça Helena Dias

207,34

Jurunas

Praça da Liberdade No Jurunas

Jurunas

Praça Merluce Pacheco

1.997,05

Jurunas

Praça Amazonas

3.013,00

Jurunas

Praça Monte Alegre

734,45

Jurunas

Praça Osvaldo Cruz

3.555,00

Jurunas

Praça Oswaldo de Caldas Brito

2.032,30

Jurunas

Praça Princesa Izabel (Jurunas)

5.695,02

58,50
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BAIRRO

TIPOLOGIA

ÁREA
(m²)

Batista Campos

Praça Batista Campos

29.839,27

Batista Campos

Praça Coaraci Nunes

185,20

Batista Campos

Praça Milton Trindade

5.555,46

Batista Campos

Praça João Coelho

38.956,27

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac Geohidro (2021)

Da Figura 7.76 a Figura 7.80 são apresentados alguns registros fotográficos de praças
na área do empreendimento, registros estes realizados em vistoria in loco, pela equipe
técnica do RCA.

Figura 7.76 - Área do
Empreendimento
Praças Públicas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.78 - Área do
Empreendimento
Praças Públicas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.77 - Área do
Empreendimento
Praças Públicas
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.79 - Área do
Empreendimento
Praças Públicas
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.80 - Área do
Empreendimento
Praças Públicas
Registro de Vistoria in loco
7.3.6.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

De acordo com o Estudo de Intervenções em Saneamento Básico na Bacia Urbana
da Estrada Nova como Estratégia para Segurança Alimentar, Hídrica e Energética
(Etapa – 01, Relatório – 002), desenvolvido pela Universidade Federal do Pará em
2019, o qual utilizou os dados consolidados do IBGE dos censos demográficos de
2000 e 2010, a área de abrangência do SES Bacia da Estrada Nova caracteriza-se
como sendo de bairros residenciais populares e residencial/comercial, condição esta
que pôde ser constatada pela equipe técnica quando em vistoria in loco realizada entre
os meses de novembro e dezembro de 2020.
Conforme os registros realizados nas vistorias in loco, o uso e ocupação do solo na
área de abrangência do empreendimento, apresenta-se em conformidade com o
Plano Diretor do Município de Belém (Lei nº 8.655/2008), o qual encontra-se inserido
na Macrozona de Ambiente Urbano – MZAU. Como mostra o mapa da Figura 7.81, a
boa parcela do empreendimento está inserida na Zona do Ambiente Urbano 5 – ZAU
5, sendo caracterizada pela alta densidade populacional, de uso residencial, com
ocupação de comércio e serviço nos principais eixos viários, apresentando carência
de infraestrutura pública, tendo alta incidência de ocupações precárias, com núcleos
habitacionais de baixa renda e riscos de alagamento (Figura 7.82 a Figura 7.92). Outra
parcela da área incide na ZAU 6, a qual possui uma infraestrutura consolidada em
processo de renovação urbana, com inexistência de uso predominante, tendo um
grande registro de atividades econômicas, verticalização da ocupação dos lotes e
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congestionamento do sistema viário (Figura 7.93 a Figura 7.110). A terceira parcela,
que será atendida pela rede de esgotamento sanitário, está inserida na ZAU 7, setor
III, o qual caracteriza-se pela presença de ocupação desordenada, habitações e
infraestrutura precárias, presença de atividades portuárias privadas tradicionais,
degradação ambiental, risco social e presença de edificações históricas (PDMB/2008).

Figura 7.81 - Localização do SES Bacia da Estrada Nova quanto ao
Zoneamento Urbano

No ANEXO XVII consta cópia da Declaração de Uso e Ocupação do Solo emitido pela
Secretaria Municipal de Urbanismos – SEURB, referente a área do empreendimento.
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Figura 7.82 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.84 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.83 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.85 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – ESTUDOS AMBIENTAIS – SES DO PROGRAMA DA BACIA DA ESTRADA NOVA

220

Figura 7.86 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.87 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.88 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.89 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.90 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.92 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.91 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.93 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.94 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.96 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.95 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.97 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.98 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.99 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.100 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.101 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.102 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.104 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.103 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.105 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.106 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.108 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.107 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco

Figura 7.109 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco
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Figura 7.110 - Área do
Empreendimento
Uso e Ocupação do Solo
Registro de Vistoria in loco
7.3.7.

SANEAMENTO BÁSICO

Neste subitem são apresentados o panorama do município quanto aos equipamentos
públicos de saneamento básico ofertados à população.
No Quadro 7.18 constam os dados quanto ao tipo de abastecimento de água dos
domicílios levantados por distrito administrativo.
Quadro 7.18 - Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de
Abastecimento de Água, segundo os Distritos Administrativos, no Município
de Belém (2010)
TIPO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISTRITO ADM

REDE
GERAL

POÇO/NASCENTE
NA PROPRIEDADE

POÇO/NASCENTE
FORA DA
PROPRIEDADE

RIO
AÇUDE
LAGO
IGARAPÉ

OUTRO

TOTAL

DABEL

33.184

9.158

603

-

18

42.963

DABEN

40.676

27.781

6.973

7

509

75.946

DAENT

24.467

8.175

1.285

2

142

34.071

DAGUA

80.983

4.076

295

2

366

85.722

DAICO

28.414

13.926

2.058

10

206

44.614

DAMOS

4.350

3.991

399

6

20

8.766

DAOUT

5.895

3.538

578

407

202

10.620

DASAC

60.508

5.326

178

-

163

66.175

TOTAL

278.477

75.971

12.369

434

1.626

368.877

Bairro da Área do Empreendimento
Batista Campos

4.845

928

10

-

4

5.787

Jurunas

15.558

237

4

1

72

15.872

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)
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Registra-se que a maioria dos registros de abastecimento nos domicílios são pela rede
de distribuição geral, sendo o distrito DAGUA com o maior número de ligações de
abastecimento pela rede.
Quando a questão é o comparativo entre a população atendida com rede de
abastecimento de água tratada e rede coletora de efluente sanitários, observa-se a
enorme disparidade entre as duas ofertas de serviço à população do município,
conforme dados apresentados no gráfico da Figura 7.111. Chama a atenção a falta
de investimento na área de esgotamento sanitário nos últimos 03 (três) anos
registrados, bem como a grande que no total da população atendida pela rede de
abastecimento de água tratada no último ano (2016), ou seja, completa falta de
investimento e comprometimento público-administrativo em saneamento básico no
município de Belém.

Figura 7.111 - População Total (p/hab) Atendida com Abastecimento de Água e
Esgoto no Município de Belém (2011 – 2016)

7.3.8.

SAÚDE

Na questão de saúde pública, o Quadro 7.19 apresenta a rede de urgência e
emergência municipal disponibilizada para a população de Belém. Destaca-se que na
área de abrangência do empreendimento, a qual está inserida no Distrito
Administrativo do Guamá – DAGUA, uma unidade da rede hospitalar, uma Unidade
de Pronto Atendimento – UPA e uma unidade básica 24h.
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Quadro 7.19 - Rede de Urgência e Emergência Municipal na Área de
Abrangência do SES Bacia da Estrada Nova (2019)
TIPOLOGIA
SAMU

Rede Hospitalar

Unidade de Pronto
Atendimento

Unidade Básica 24h

DISTRITO

ESTABELECIMENTO

DASAC

Central de Unidade Móvel de Urgência - 192

DABEL

Hospital de Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mario
Pinotti

DAMOS

Hospital Municipal de Mosqueiro

DAGUA

HPSM Dr. Humberto Maradei Pereira

DAICO

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) DAICO

DASAC

UPA DASAC

DAGUA

UPA Terra Firme (DAGUA I)

DAICO

Unidade Municipal de Saúde (UMS) de Icoaraci

DAOUT

UMS do Outeiro

DAOUT

UMS de Cotijuba

DABEN

UMS do Bengui I

DAMOS

UMS Baía do Sol

DABEN

UMS do Tapanã

DAGUA

UMS do Jurunas

DAENT

UMS da Marambaia

DAMOS

UMS Carananduba

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

A Figura 7.112 apresenta o registro de unidade de saúde na área de abrangência do
SES Bacia da Estrada Nova.

Figura 7.112 - Área do Empreendimento
Unidade de Saúde
Registro de Vistoria in loco
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Mesmo não sendo específico a saúde, cabe registrar neste subitem a unidade do
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS ofertada à população no bairro
Jurunas na rua Dos Mundurucus (Figura 7.113).

Figura 7.113 - Área do Empreendimento
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Registro de Vistoria in loco
Em relação as doenças endêmicas registradas na área de abrangência do SES Bacia
da Estrada Nova, o Anuário Estatístico de Belém (2019) apresenta dados de
morbidade para o período de 2012 a 2016 para Zica Vírus, Chikungunya e Dengue.
Para o Zica Vírus, uma doença inusitada que teve o início de seu registro em 2015,
de 04 (quatro) casos registrados no distrito DAGUA em 2015 passou para 793 casos
no ano de 2016, sendo o distrito com a maior número de registros no município de
Belém aproximadamente 40% do total de casos registrados.
Quanto a Chikungunya, que teve o início dos registros em 2016, para este ano no
distrito DAGUA foram contabilizados somente 04 (quatro) casos, menos de 2% dos
do total de registros do município de Belém.
Os registros da dengue para o município de Belém e o distrito DAGUA, constam no
Quadro 7.20, e verifica-se uma grande redução nos casos de dengue no município,
bem como em seu distrito, no período analisado, porém, observa-se que a linha de
redução continuada teve sua interrupção no ano de 2015 com o aumento no registro
de casos, retornando a queda no ano de 2016.
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Registra-se que, conforme o parâmetro do ministério da Saúde, a classificação da
taxa de incidência é determinada como baixa quando o número de casos está abaixo
de 100, situação em que se encontra o distrito DAGUA, porém, o município de Belém
está com alta taxa de incidência da doença, com números de casos acima dos 300
registros.
Quadro 7.20 - Taxa de Incidência da Dengue por 100.000 hab (2012 a 2016)
INCIDÊNCIA DA DENGUE
MUNICÍPIO
DISTRITO

2012

2013

2014

2015

2016

Nº
CASOS

TAXA

Nº
CASOS

TAXA

Nº
CASOS

TAXA

Nº
CASOS

TAXA

Nº
CASOS

TAXA

Belém

1.677

118,90

370

25,95

356

24,81

1.286

89,35

521

36,01

DAGUA

280

80,85

52

14,82

49

13,82

252

71,23

72

20,13

Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém (2019), adaptado por Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)
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8. IDENTIFICAÇÃO
AMBIENTAIS

E

AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS

Inúmeras são as interações entre as ações propostas e os componentes ambientais
para a implementação de qualquer tipo de empreendimento, principalmente para um
tão complexo como um sistema de esgotamento sanitário. Porém, faz-se necessário
determinar, dentre o conjunto de interações possíveis, as mais relevantes para se
realizara a análise dos impactos do empreendimento em questão.
A identificação e descrição de impactos ambientais são desenvolvidos a partir do
conhecimento das atividades potencialmente geradoras de alterações ambientais
relacionadas aos processos de implantação e operação do SES.
Tal conhecimento teve como base a expertise da equipe técnica mobilizada para o
desenvolvimento do estudo ambiental, estudos e projetos desenvolvidos para o
empreendimento, levantamento de campo para o conhecimento da realidade atual da
área que se beneficiará com a obra, bem como entrevistas com a equipe técnica
desenvolvedora do projeto.
Previamente, foram levantadas as 03 (três) etapas geradoras de impactos, sendo
estas: Planejamento; Implantação; e Operação.
Para a identificação dos impactos foram utilizados os métodos espontâneos ou Ad
Hoc, que faz a avaliação de impactos ambientais de forma simples e objetiva.
A avaliação dos impactos fora ponderada segundo atributos, como natureza,
probabilidade, ordem, prazo, duração e espacialidade, e sua magnitude.
O Quadro 8.1 apresenta a descrição dos critérios associados aos atributos.
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Quadro 8.1 - Atributos da Avaliação dos Impactos
ATRIBUTO

NATUREZA

PROBABILIDADE

ORDEM

PRAZO

DURAÇÃO

ESPACIALIDADE

SIGNIFICADO DO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO
Positivo: Quando resulta na melhoria da qualidade
de um ou mais fatores ou parâmetros ambientais.
Negativo: Quando provocar efeitos adversos na
qualidade de um ou mais fatores ou parâmetros
ambientais.
Certo: Com 100% de probabilidade de ocorrência.
Provável: Associado a algum grau de probabilidade.
Direto: Quando resulta de uma simples relação de
causa e efeito.
Indireto: Resultante de uma relação secundária em
relação à ação ou quando é parte de uma cadeia de
reações.
Curto: Ocorrem simultaneamente à ação que os
gera.
Médio: Ocorrem com uma certa defasagem em
relação à ação que os gera.
Longo: Ocorrem com uma defasagem acima de 01
(um) em relação à ação que os gera (adaptado de
SANCHEZ, 2013).
Temporário: são aqueles que só se manifestam
durante uma ou mais fases do projeto e que cessam
quando esta termina essa fase, cessam quando
acaba a ação que os causou, permanentes
Permanente: Representam uma alteração definitiva
que tem duração indefinida, estes impactos
permanecem depois que a ação que os causou se
encerra (SANCHEZ, 2013).
Localizado: Situando-se num espaço restrito ou;
Disperso.
Disperso: Comportando uma distribuição territorial
abrangente.
MAGNITUDE

Pequena: De magnitude inexpressiva, não alterando a característica ambiental
considerada.
Média: De magnitude expressiva, porém sem alcance para descaracterizar a
característica ambiental considerada.
Grande: De magnitude tal que possa levar à descaracterização da característica
ambiental considerada.

O Quadro 8.2 apresenta matriz dos impactos ambientais identificados nas etapas de
planejamento, implantação e operação do SES Bacia da Estrada Nova.
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Quadro 8.2 - SES Bacia da Estrada Nova
Matriz de Aspecto e Impactos Ambientais
MEIO

COMPONENTE

ATIVIDADE

ASPECTO

IMPACTO

SÓCIOECÔNOMICO

Fase de Planejamento

Social

Levantamento de
dados/projeto

Expectativa da
comunidade

Críticas às áreas de
atendimento e locação
das estruturas

Definição de área de
projeto para instalação
de EEEs

Expectativa dos
proprietários
das áreas

Resistência quanto a
desapropriação e/ou
insatisfação com valores
definidos para as
propriedades

Fase de Implantação
Preparação de terreno
(terraplenagem)
Implantação e
operação do canteiro
de obras
Ar

Circulação de
equipamentos e
veículos (obra/carga)
Implantação e
operação do canteiro
de obras

Geração de
emissões
atmosféricas
(material
particulado e/ou
gases)

Alteração da qualidade
do ar

Geração de
ruídos

Aumento do ruído
ambiente

Processo de
intervenção no
solo

Erosão

Obras de
(rede/EEE/ETE)

FÍSICO

Solo
sedimento

Preparação de terreno
(terraplenagem)
Obras de
(rede/EEE/ETE)
Preparação de terreno

Processo de
intervenção no
solo
Emissão de
efluentes

Implantação e
operação do canteiro
de obras

Geração de
resíduos sólidos

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Emissão de
efluentes

Água

Processo de
intervenção no
solo

Alteração da qualidade
das águas superficiais e
subterrâneas

Geração de
resíduos sólidos
Processo de
intervenção no
solo
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MEIO

COMPONENTE

ATIVIDADE
Obras do emissário
subaquático

ASPECTO

IMPACTO

Emissão de
efluentes
Geração de
resíduos sólidos

BIÓTICO

Obra (EEE/ETE)
Operação de
máquinas/equipamento
Fauna

Circulação de
equipamentos e
veículos (obra/carga)

Geração de
ruído

Estresse e perturbação
comportamental da
fauna

Ocorrência de
acidente
trânsito
(lesões/morte)

Aumento na demanda
da rede de saúde
pública (INSS)

Obras do emissário
subaquático
Operação de
máquinas/equipamento
Obra (rede/EEE/ETE)

Geração de
tributos

Obra (rede/EEE/ETE)

Aquisição de
bens, insumos
e serviços

SÓCIOECÔNOMICO

Geração de
emprego
temporário

Social

Operação de
máquinas/equipamento

Geração de
ruído

Circulação de
equipamentos e
veículos (obra/carga)

Geração de
emissões
atmosféricas
(material
particulado e/ou
gases)

Exploração de áreas
de empréstimos
Obra (rede/EEE/ETE)
Obras do emissário
subaquático
Obras de
(rede/EEE/ETE)
Implantação e
operação do canteiro
de obras

Aumento de receita
orçamentária
Aumento na oferta de
emprego
Aumento da renda
familiar

Perturbação ao
cotidiano da população

Aumento de
tráfego de
veículos,
máquinas e
pessoas
Interferência no
tráfego de
embarcações

Perturbação ao
cotidiano da população

Interferência em
Sítios
Arqueológicos

Perda de patrimônio
cultura local (sítios
arqueológicos)

FÍS
IC
O

Fase de Operação
Solo

Operação SES

Manejo de
Produto QMC
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MEIO

COMPONENTE

ATIVIDADE

ASPECTO

IMPACTO

Acidentes
(ruptura
estrutural)

SÓCIOECÔNOMICO

BIÓTICO

Água

Biota aquática

Social

Manutenção SES

Extravasamento
(falha de
equipamento,
falta de energia
elétrica,
precipitação
intensa)

Operação SES

Redução de
lançamento de
efluente
sanitário in
natura na
drenagem e no
rio

Alteração da qualidade
da água superficial

Operação SES

Lançamento de
efluente tratado
na ETE no rio
Guamá

Alteração da
composição da biota
aquática

Ligação do
esgoto
doméstico na
rede de
esgotamento
sanitário

Aumento na qualidade
de vida (diminuição de
doenças de veiculação
hídrica)

Sistema de
Esgotamento
Sanitário em
operação

Valorização Imobiliária

Estrutura da
ETE

Alteração da paisagem

Operação SES

Alteração da qualidade
do solo e águas
subterrâneas

Elaboração: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Nos próximos subitens são descritos os impactos ambientais identificados em função
da implantação do SES Bacia da Estrada Nova.

8.1. MEIO FÍSICO
8.1.1.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

a) Ocorrência de Processos Erosivos
Este impacto aborda as questões relativas à ocorrência de processos erosivos como
consequência das intervenções no solo, necessárias para a construção da ETE, das
EEEs e no assentamento da rede coletora de esgotos, equipamento estes integrantes
do SES Bacia da Estrada Nova.
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Com relação à área onde será implantada a ETE, as atividades de terraplenagem, as
escavações necessárias para a construção das fundações das estruturas, aliadas a
um período de chuvas na região podem desencadear a ocorrência de processos
erosivos.
No caso das estações elevatórias, a erosão pode ocorrer durante as escavações para
implantação das estruturas, principalmente pela influência do lençol freático.
Entretanto, deve-se destacar que as áreas de intervenção são relativamente
pequenas e na execução deverão ser adotadas técnicas de escoramento e contenção.
Como relação à rede de coleta de esgoto sanitário, o risco de erosão se dá
principalmente pela influência do lençol freático, o tipo de solo e pela profundidade
das valas para o assentamento dos tubos. Para a rede projetada para o SES Bacia
da Estrada Nova prevê-se a implantação a uma profundidade média entre 2,50 a 3,50
metros, sendo necessária a utilização de diversos tipos de escoramento evitando a
erosão das bordas das valas e minimizando os riscos de acidentes.
Durante o assentamento da rede de coleta de esgoto sanitário, será necessário
manter parte do solo oriundo das escavações estocado ao lado das valas, para em
seguida executar o reaterro e fechamento das mesmas. Esse solo deve ser
armazenado de forma a não permitir a perda de materiais e o surgimento de eventuais
focos de erosão.
b) Alteração da Qualidade das Águas Superficiais
A qualidade das águas superficiais na AID do empreendimento poderá sofrer
alterações em função das intervenções no solo e das atividades construtivas
necessárias para a construção da ETE, das EEEs e no assentamento da rede coletora
de esgoto sanitário.
As atividades de terraplenagem da área da ETE, de escavação para implantação das
EEEs e a abertura das valas para assentamento das tubulações da rede contribuem
para que o solo fique exposto, sem a proteção da vegetação e propenso à erosão. Em
condições adversas, como chuvas torrenciais, poderá ocorrer o carreamento do solo
para os cursos d’água próximos, tendo como consequência o aumento dos níveis de
sólidos em suspensão e de turbidez das águas superficiais.
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A possível alteração da qualidade das águas pelo aumento da turbidez ocorrerá
somente em áreas localizadas próximo de cursos hídricos durante as etapas que
envolvem a movimentação de solo e em períodos de alta precipitação.
Outro aspecto a ser considerado é a geração de efluentes líquidos no canteiro de
obras oriundos das instalações sanitárias e refeitórios, do acondicionamento e
disposição dos Resíduos da Construção Civil – RCCs no canteiro de obras e demais
instalações de apoio, bem como acondicionamento de material de obra, como areia e
argila (agregados).
Todos os efluentes gerados no canteiro de obras e demais estruturas de apoio, bem
como os RCCs, além dos materiais a serem utilizados nas obras, deverão ser
corretamente gerenciados conforme normas técnicas e legislação ambiental vigente,
minimizando dessa forma os riscos de alteração da qualidade das águas superficiais.
c) Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas
A alteração da qualidade das águas subterrâneas pode ocorrer em consequência do
gerenciamento inadequado dos efluentes líquidos gerados no canteiro de obras e
demais estruturas de apoio, tais como instalações sanitárias e refeitórios, além da
atividade de impermeabilização de tubulações.
Na área da ETE, estações elevatórias e rede coletora, a contaminação pode ocorrer
em função de eventuais vazamentos de óleos e combustíveis dos equipamentos e/ou
maquinários utilizados nas obras.
Logo, todos os efluentes e resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e estruturas
de apoio deverão ser corretamente gerenciados de acordo com as normas técnicas e
legislação ambiental vigente, minimizando ao máximo os riscos de alteração da
qualidade das águas subterrâneas e do solo.
d) Alteração da Qualidade do Ar
A alteração da qualidade do ar por emissões de material particulado tipo poeira poderá
vir a ocorrer nas áreas onde houverem escavações e movimentações de terra para
implantação da rede de esgotamento sanitário, e nas áreas de implantação das EEEs
e da ETE, em função das atividades de terraplenagem e escavações necessárias para
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a construção das fundações das estruturas. Ainda quanto a emissão de poeira, a
suspensão deste material particulado poderá ocorrer em função da movimentação de
máquinas e veículos das obras, principalmente em vias sem pavimentação, questão
esta que poderá ser solucionada com a umidificação programada e controlada destas.
Outra emissão que poderá vir a alterar a qualidade do ar na ADA, é de gases
provenientes dos veículos e maquinários de propulsão a óleo diesel utilizados nas
atividades de obras, principalmente para a abertura e fechamento de valas, na
terraplenagem, na construção das estruturas da ETE e EEEs, bem como no transporte
e movimentação de material e resíduos das obras. Esta questão poderá ser
solucionada com o controle e monitoramento da frota de veículos a ser utilizada nas
atividades de obra do empreendimento.
e) Aumento do Ruído Ambiente
Da mesma forma que a alteração da qualidade do ar, a alteração dos níveis de ruído
se dará na ADA em função das atividades executadas pelos veículos e maquinários
utilizados na implantação da rede coletora, na construção das estruturas da ETE e
EEEs, nos serviços de terraplenagem e na AID com a movimentação de material e
resíduos das obras.
8.1.2.

ETAPA DE OPERAÇÃO

a) Alteração da Qualidade das Águas Superficiais
Com o início da operação da ETE haverá o lançamento do efluente tratado no rio
Guamá. Qualquer tipo de lançamento de efluente em um recurso hídrico causa
alteração nos seus parâmetros de qualidade, visto que, a condição original é
modificada. Essa alteração pode ser positiva, uma vez que, com o esgotamento
sanitário da bacia hidrográfica, haverá uma diminuição no aporte de carga orgânica e
outros poluentes que atualmente chegam ao curso hídrico de forma difusa,
principalmente pelos canais de drenagem que cortam as áreas urbanas da região, tal
como o Canal da Quintino, e sem tratamento adequado.
Da mesma forma é esperada uma melhoria na qualidade das águas superficiais da
região, espera-se que com a implantação do SES Bacia da Estrada Nova ocorra uma
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sensível melhora ambiental na região da Área de Proteção Ambiental da Ilha do
Combu.
Conforme apresentado no presente documento, o ponto de lançamento do efluente
tratado será o rio Guamá, atendendo aos padrões preconizados pela Resolução
CONAMA 430/2011. Para a definição do tipo de tratamento a ser implantado na ETE
e a extensão do emissário subaquático, foi desenvolvido pela UFPA o estudo de
dispersão do rio Guamá, apresentando na integra no Apêndice A deste documento.
Portanto, para a garantia da eficiência do tratamento e consequentemente dos
benefícios decorrentes da implantação do sistema, serão realizados monitoramentos
do corpo receptor e do processo de tratamento da ETE, além do controle operacional
e manutenção preventiva da ETE.
b) Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo
A alteração da qualidade das águas subterrâneas, e por consequência contaminação
do solo, pode ocorrer por falhas, de operacionalização ou sistêmicas, ou acidentes no
sistema de coleta e tratamento dos esgotos domésticos.
No caso da rede de coletora de esgotos, que inclui emissário, travessias, emissário
de recalque e rede coletora, existe o risco de vazamento de esgoto bruto em função
de acidentes, tais como escavações irregulares, ruptura de tubulações e qualquer
outro evento que possa causar danos as tubulações. Neste caso, o vazamento de
esgoto bruto pode contaminar o lençol freático e o solo na área onde ocorreu o
problema.
Com relação à ETE, a alteração da qualidade das águas subterrâneas e contaminação
do solo podem ocorrer caso ocorra algum extravasamento nos tanques ou outras
estruturas que acumulem o esgoto durante as etapas de tratamento, bem como
rupturas destas estruturas. Podem ocorrer também, problemas de vazamentos de
produtos químicos, causados por questões técnicas de manejo ou estruturais.
No caso das elevatórias, a alteração das águas subterrâneas e contaminação do solo
podem ocorrer em caso de extravasamento do tanque de armazenamento de esgoto
bruto causado principalmente por falhas nos equipamentos, falta de energia elétrica
ou precipitações extremas na região.
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Os vazamentos e transbordamentos na ETE são mais fáceis de detectar, pois ocorrem
em tanques localizados acima do solo. No caso das elevatórias, o transbordamento
de esgoto bruto será detectado no PV mais próximo, e no caso dos vazamentos
ocorridos na rede coletora de esgotos, estes são de difícil detecção, devido à rede ser
enterrada.

8.2. MEIO BIÓTICO
8.2.1.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

a) Estresse e Perturbação Comportamental da Fauna
No período de implantação do SES Bacia da Estrada Nova, em função da utilização
de maquinário, bem como da movimentação de veículos e pessoas, haverá a geração
de ruídos ocasionando desta forma o estresse e perturbação sobretudo da avifauna
da região, principalmente na área da ETE, e da EEE 03 do Miolo do Jurunas localizada
em frente ao canal da Quintino.
Em decorrência deste impacto é esperado um deslocamento de espécies para outras
áreas, nas adjacências da área do empreendimento, ocorrendo uma possível redução
do número de indivíduos no local. Porém, ao término das obras, prevê-se o retorno de
muitos destes indivíduos.
8.2.2.

ETAPA DE OPERAÇÃO

a) Alteração da Composição da Biota Aquática
Após a implantação do SES Bacia da Estrada Nova e ao longo do período de
operação, se prevê uma alteração na composição da biota aquática do rio Guamá,
tendo em vista a redução de grande parte da emissão de poluentes domésticos
lançados diretamente às margens do rio por meio dos canais de drenagens.
Há de se destacar que a alteração da composição da biota aquática se dará pela
concentração do efluente tratado (tratamento preliminar da primeira fase de
implantação), em lançamento pontual, por meio dos 16 difusores distribuídos nos 20
m finais da tubulação do emissário subaquático, ou seja, na área de dispersão do
efluente, na pluma de dispersão. Assim, faz-se necessário o monitoramento deste
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impacto frente a biota aquática presente no rio Guamá, analisando qual será o
comportamento dos grupos bióticos em decorrência desta alteração no ambiente
aquático, iniciando o monitoramento com background na fase de implantação e ao
longo de toda a operacionalização da ETE do SES Bacia da Estrada Nova.

8.3. MEIO SOCIOECONÔMICO
8.3.1.

ETAPA DE PLANEJAMENTO

a) Críticas às Áreas de Atendimento e Locação das Estruturas
A expectativa da comunidade pode ser gerada pela realização de estudos e projetos
destinados à implantação de qualquer empreendimento, e que de alguma forma
possam aludir interferências no cotidiano das pessoas e na forma de usufruto de seus
bens. O resultado, num primeiro momento, em que as informações incompletas
acabam por serem repassadas, é de sentimento de insegurança e desconforto.
Essas situações notadamente acontecem recorrentemente devido à falta de
conhecimento e esclarecimentos relacionados ao tipo de empreendimento em
questão e à suas implicações.
Contudo, à medida que as informações corretas forem disseminadas, referente às
ações a serem realizadas em cada etapa da obra, bem como as implicações e suas
respectivas medidas mitigadoras e compensatórias a serem aplicadas, a expectativa
da população tende a ser positiva.
Com o conhecimento, por parte da população, do sistema proposto de esgotamento
sanitário e suas medidas para a conservação dos recursos naturais, este impacto
assumirá um caráter positivo, pelos benefícios que o sistema proporcionará para a
saúde, o meio ambiente e o conforto dos moradores do município.
b) Resistência quanto a Desapropriação e/ou Insatisfação com Valores Definidos
para as Propriedades
Para a implantação do SES Bacia da Estrada Nova, como para qualquer outro sistema
de esgotamento sanitário, faz-se necessário a instalação de unidade para
bombeamento do efluente sanitário de áreas de cotas baixas, para a elevação do nível
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de profundidade da rede, para uma cota mais alta. Estas unidades, chamadas de
Estações Elevatórias de Esgoto – EEEs necessitam de área para a instalação de
bombas e demais estruturas, além de área de manobra para veículos pesados.
Tendo em vista que a região do empreendimento, como já descrito, é uma área
fortemente adensada/ocupada, tanto por estruturas comerciais, quanto residências,
haverá a necessidade de se realizar a desapropriação de áreas/propriedades para a
viabilização do empreendimento.
Da mesma forma como no item anterior, poderá haver muita insegurança, por parte
dos proprietários das áreas, quanto a questão da desapropriação, para onde irão seus
familiares, como ficará sua situação habitacional e financeira, como ocorre o processo
de desapropriação, qual o valor definido para sua propriedade.
São tantas incertezas que poderão vir a gerar resistência ao processo, implicando no
atraso das obras, e até mesmo na perda do acordo de empréstimo financeiro para a
execução do empreendimento, caso não seja realizado um trabalha efetivo de
conscientização sobre a necessidade de implantação do sistema, de educação
ambiental e social.
8.3.2.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

a) Aumento da Demanda no Serviço de Saúde Pública
Durante a fase de implantação do SES Bacia da Estrada Nova estima-se um aumento
no fluxo de veículos leves e pesados na malha viária existente na região do
empreendimento, proveniente do transporte de materiais, equipamentos, máquinas,
produtos e trabalhadores a serviço das obras do sistema.
Além do aumento do fluxo de veículos que poderá vir a ocasionar eventuais acidentes
de trânsito, e as demais atividades de obras do empreendimento, somadas a
necessidade habitual da população de atendimento à rede de saúde pública, poderá
vir a causar um aumento na demanda destes serviços.
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b) Perturbação ao Cotidiano da População
A presença de máquinas, equipamentos e a execução das obras necessárias à
implantação do empreendimento poderão causar transtornos à população da ADA. A
população poderá se sentir incomodada com o aumento de ruídos, com a emissão de
poeira lançadas pelas máquinas e equipamentos, e principalmente, com a interrupção
do acesso de ruas e avenidas para a instalação da rede coletora de esgotos.
O principal desconforto próximo à área da ETE será o aumento de materiais
particulados dispersos no ar em virtude das obras de terraplanagem e aumento do
trânsito de veículos no canteiro de obras, bem como o aumento na emissão de ruído
ambiente, devido aos equipamentos e maquinários utilizados nas atividades de obra.
c) Aumento de Receita Orçamentária
As atividades de implantação do empreendimento incidirão por demanda de insumos
e serviços que implicarão diretamente no recolhimento de tributos, impactando a
receita orçamentária do município em que as empresas fornecedoras estiverem
sediadas.
d) Aumento na Oferta de Emprego / Aumento da Renda Familiar
A implantação do SES Bacia da Estrada Nova terá uma duração de 21 meses, com a
previsão de serem gerados 175 empregos diretos, considerando as duas etapas de
implantação da ETE. Posteriormente, nas fases pré-operação e operação, os postos
de trabalho serão reduzidos a cinco funcionários, abrangendo atividades de
laboratório, operação dos equipamentos automatizados da ETE e manutenção. Logo,
a maior geração de empregos temporários será durante a fase de implantação do
empreendimento.
Nesse cenário, o aumento da oferta de emprego é representativo apenas durante a
obra, tornando-se fundamental que a empreiteira responsável priorize a contratação
de mão de obra residente na área de influência.
Além de alocar mão de obra diretamente na implantação do SES Bacia da Estrada
Nova, outras oportunidades favorecerão a geração de empregos indiretos, no setor
de serviços/comércio na região de implantação do empreendimento, podendo ser
estes formais ou informais, ocasionando o aumento da renda familiar.
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e) Interferências em Sítios Arqueológicos
Conforme Caldarelli (1997), a avaliação de impacto ambiental “torna-se um importante
instrumento de planejamento, permitindo a tomada de decisões sobre os impactos a
evitar, os danos a mitigar, os benefícios a otimizar e os impactos a ignorar”.
Para Santos (2001), “a avaliação de impactos envolve primeiramente a identificação
do possível impacto (destruição dos recursos arqueológicos), depois a valoração
deste impacto (destruição total ou parcial do recurso) e interpretação (o quanto o
recurso é relevante)”.
Desta forma, a primeira fase deste processo é a identificação dos impactos com base
nos processos tecnológicos do empreendimento. A partir de então, os impactos são
caracterizados primeiro na intenção de determinar se estes são positivos ou
negativos, e posteriormente, com o objetivo de qualificá-los.
Para a arqueologia os impactos negativos são aqueles que “destroem ou perturbam
total ou parcialmente os recursos; alteram seu contexto; afetam a preservação de
dados e obstruem o acesso a dados” (CALDARELLI, 1997).
O principal impacto possível sobre o patrimônio cultural arqueológico em
empreendimentos desta natureza é a descaracterização total ou parcial de sítios e
paisagens de valor e interesse cultural, seja pelas ações de escavações de valas,
terraplenagem e construção das EEEs e da ETE, que poderão alterar
significativamente a paisagem original e/ou estruturas arqueológicas em superfície e
subsuperfície, por ações de destruição ou soterramento.
Para a proteção deste patrimônio foi realizado consulta ao Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o qual após visita técnica realizada na área do
empreendimento se manifestou por não necessitar de estudos arqueológicos (ANEXO
XVIII). Porém, solicita a apresentação do Termo de Compromisso do Empreendedor
TCE, conforme determina a Instrução Normativa IPHAN nº 001/2015, em caso de
serem encontrados vestígios materiais de natureza arqueológica durante a
implantação do SES Bacia da Estrada Nova.
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8.3.3.

ETAPA DE OPERAÇÃO

a) Melhoria da Qualidade de Vida
O impacto positivo causado pela implantação do SES Bacia da Estrada Nova se dará
pelo aumento da qualidade de vida da população contemplada pelo sistema, a partir
da efetiva ligação do esgoto doméstico na rede coletora, retirando assim, o
lançamento direto do esgoto in natura das redes de drenagem canais naturais e muitas
vezes diretamente no solo. Assim, pode-se dizer que haverá um impacto significativo
na infraestrutura local, que será integrada à rede municipal de serviços de coleta e
tratamento de esgotos.
Essa melhora na qualidade de vida será observada, especialmente no que diz respeito
à saúde pública, com a redução das doenças de veiculação hídrica e interações, bem
como problemas com desnutrição.
A inserção da comunidade local à rede de esgotos e o seu respectivo tratamento
trazem benefícios não apenas àqueles que vivem na área em estudo, mas também à
população do município de Belém de forma geral, pois, com a implantação do sistema,
todos poderão desfrutar de um ambiente mais limpo e preservado, garantindo a
qualidade do ecossistema da região, inclusive para as gerações futuras.
b) Valorização Imobiliária
Os bairros atendidos pelo sistema de esgoto terão incremento na valorização
imobiliária com a entrada em operação do SES Bacia da Estrada Nova, uma vez que
haverá aumento da qualidade ambiental e consequentemente da qualidade de vida
da população.
Estudos apontam que imóveis localizados em área com cobertura de sistema de
saneamento básico apresentam maiores valores de mercado. Considerando dois
imóveis em bairros similares e que se diferenciam apenas pelo acesso ao
saneamento, aquele que estava ligado às redes de distribuição de água e de coleta
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de esgoto poderia ter seu valor elevado em quase 16,4%, segundo Instituto Trata
Brasil7.
c) Alteração da Paisagem
A paisagem na área onde será implantada a ETE possui residências próximas, além
de ser à beira do rio Guamá e a introdução de uma Estação de Tratamento de Esgoto,
constituirá, em um primeiro momento, fator detrator da qualidade visual. Esta
alteração no contexto e qualidade visual da paisagem se dará de forma negativa, pois
a inclusão deste tipo de estrutura, apesar da subjetividade implícita, pode não ser bem
vista pela população.
A percepção das pessoas sobre o lugar onde vivem é muito particular e não há como
estimar de forma exata qual será o reflexo das implicações geradas para a
comunidade. No entanto, é fundamental destacar que a referida obra será
desenvolvida para atender a uma necessidade da sociedade e trará grandes
benefícios à região, com destaque para melhoria da qualidade de vida da população
beneficiada pela obra.

7

http://www.tratabrasil.org.br/blog/2018/11/13/saneamento-basico-movimenta-o-mercado-imobiliario-

no-pais/
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9. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E AÇÕES
DE CONTROLE AMBIENTAL (PREVENTIVAS)
9.1. MEIO FÍSICO
9.1.1.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

a) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade do Ar
ASPECTO: Geração de emissões atmosféricas (material particulado e/ou gases)
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Preparação de
terreno
(terraplenagem)

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Certo

Indireta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena

Circulação de
equipamentos
e veículos
(obra/carga)

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa de Controle de Emissões Atmosféricas
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos utilizados na obra
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Monitoramento das revisões mecânicas preventivas da frota dos veículos
utilizadas nas atividades das obras
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Umidificação das vias públicas
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Curto
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Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Controle

Médio

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

b) Impacto Ambiental: Aumento do Ruído Ambiente
ASPECTO: Geração de ruídos
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Circulação de
equipamentos e
veículos
(obra/carga)

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Média

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Média

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa Monitoramento de Ruído
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos utilizados na obra
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Monitoramento das revisões mecânicas preventivas da frota dos veículos
utilizadas nas atividades das obras
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Controle

Médio

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio
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c) Impacto Ambiental: Erosão
ASPECTO: Processo de intervenção no solo
Atributos

Atividades

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Preparação de
terreno
(terraplenagem)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Média

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa de Monitoramento de Processos Erosivos
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Gerenciamento de pilhas de material utilizados na obra
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Recuperação de Área Degradada
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Corretiva

Curto

Medida de Controle: Monitoramento do talude da área da ETE
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Planejamento adequado da limpeza das áreas destinadas a ETE e EEEs,
evitando dessa forma a exposição prolongada do solo às intempéries
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Execução e manutenção da drenagem de proteção nas áreas destinadas à
implantação da ETE e EEEs
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Controle

Médio

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio
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d) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Superficiais
ASPECTO: Processo de intervenção no solo
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Preparação de
terreno

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

ASPECTO: Emissão de efluentes
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras do
emissário
subaquático

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

ASPECTO: Geração de resíduos sólidos
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras do
emissário
subaquático

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
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Medida de Controle: Programa de Monitoramento das Águas Superficiais
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Controle de formação de focos de erosão e carreamento de solos
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Monitoramento das revisões mecânicas preventivas da frota dos veículos
utilizadas nas atividades das obras
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Programa de Monitoramento de Processos Erosivos
Etapa
Implantação

Etapa

Etapa

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Planejamento adequado da limpeza das áreas destinadas a ETE e EEEs,
evitando dessa forma a exposição prolongada do solo às intempéries
Etapa
Implantação

Etapa

Etapa

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Execução e manutenção da drenagem de proteção nas áreas destinadas à
implantação da ETE e EEEs
Etapa
Implantação

Etapa

Etapa

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Controle

Médio

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio
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e) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas
ASPECTO: Processo de intervenção no solo
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Preparação de
terreno

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

ASPECTO: Emissão de efluentes
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras do
emissário
subaquático

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

ASPECTO: Geração de resíduos sólidos
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras de
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Obras do
emissário
subaquático

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Disperso

Média

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
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Medida de Controle: Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Monitoramento das revisões mecânicas preventivas da frota dos veículos
utilizadas nas atividades das obras
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos utilizados na obra
Etapa
Implantação

Etapa

Etapa

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Controle

Médio

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

9.1.2.

ETAPA DE OPERAÇÃO

a) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Superficiais
ASPECTO: Emissão de efluentes tratados no rio Guamá
ASPECTO: Redução de lançamento de efluente sanitário in natura na drenagem e no rio
Atividades
Operação/Manu
tenção do SES

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Positiva

Certo

Direta

Médio

Permanente

Disperso

Magnitude
Grande

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
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Medida de Controle: Rígido controle operacional da ETE, evitando dessa forma o lançamento de
efluentes fora dos padrões estabelecidos pela legislação
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Esgotos – ETE
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Monitoramento da Operação do Sistema de Tratamento
Etapa
Operação

Etapa

Etapa

Controle/Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Emergência e Contingência
Etapa
Operação

Etapa

Etapa

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa
Operação

Etapa

Etapa

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa
Operação

Etapa

Etapa

Preventiva

Longo

b) Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo
ASPECTO: Manejo de produto químico
Atividades
Operação/Manu
tenção do SES

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude
Média

ASPECTO: Acidentes (ruptura estrutural)
Atividades
Operação/Manu
tenção do SES

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude
Média

ASPECTO: Extravasamento (falha de equipamento, falta de energia elétrica, precipitação intensa)
Atividades
Operação/Manu
tenção do SES

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude
Média
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Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Manutenção preventiva na rede de coleta de esgotos
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Sinalização da rede de coleta de esgotos para evitar que escavações
rompam a rede
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Manutenção preventiva nas Estações Elevatórias de Esgoto - EEEs
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Manutenção preventiva na ETE
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Preventiva

Longo

9.2. MEIO BIÓTICO
9.2.1.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

a) Impacto Ambiental: Estresse e Perturbação Comportamental da Fauna
ASPECTO: Geração de ruídos
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Obra
(EEE/ETE)

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena

Operação de
máquinas/equip
amento

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena
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ASPECTO: Geração de ruídos
Atributos

Atividades

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Circulação de
equipamentos e
veículos
(obra/carga)

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena

Obras do
emissário
subaquático

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Medidas de controle da geração de ruídos nas atividades de obras de
implantação da ETE e EEE em frente ao Canal da Quintino
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Programa de Monitoramento de Ruído
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa Educação Ambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Preventiva

Médio

9.2.2.

ETAPA DE OPERAÇÃO

a) Impacto Ambiental: Alteração da Composição da Biota Aquática
ASPECTO: Lançamento de efluente tratado na ETE no rio Guamá
Atividades
Operação SES

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Médio

Temporário

Disperso

Magnitude
Grande

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
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Medida de Controle: Programa de Monitoramento da Biota Aquática
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação e Operação

Controle/Preventiva

Longo

Medida de Controle: Rígido controle operacional da ETE, evitando dessa forma o lançamento de
efluentes fora dos padrões estabelecidos pela legislação
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Esgotos – ETE
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Monitoramento da Operação do Sistema de Tratamento
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Controle/Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Emergência e Contingência
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Preventiva

Longo

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Preventiva

Longo

9.3. MEIO SOCIOECONÔMICO
9.3.1.

ETAPA DE PLANEJAMENTO

a) Impacto Ambiental: Críticas às Áreas de Atendimento e Locação das Estruturas
ASPECTO: Expectativa da comunidade
Atividades
Levantamento
de
dados/projeto

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude

Pequena

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese, a fim de esclarecer as dúvidas da população quanto à natureza do
empreendimento, o seguinte:
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Medida de Controle: Consulta Pública
Etapa

Natureza

Prazo

Planejamento

Preventiva

Curto

Medida de Controle: Programa de Comunicação Social
Etapa

Natureza

Prazo

Planejamento

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Planejamento

Preventiva

Médio

b) Impacto Ambiental: Resistência quanto a Desapropriação e/ou Insatisfação com
Valores Definidos para as Propriedades
ASPECTO: Expectativa dos proprietários das áreas
Atividades
Levantamento
de
dados/projeto

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude

Pequena

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa de Comunicação Social
Etapa

Natureza

Prazo

Planejamento

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Planejamento

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Planejamento

Preventiva

Médio
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9.3.2.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

a) Impacto Ambiental: Aumento na Demanda do Serviço de Saúde Pública
ASPECTO: Ocorrência de acidente trânsito (lesões/morte)
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Operação de
máquinas/equipa
mento

Negativa

Provável

Direta

Curto

Permanente

Localizado

Negativa

Obra
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Provável

Direta

Curto

Permanente

Localizado

Negativa

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa de Minimização dos Transtornos à População e Sinalização de
Tráfego
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Saúde dos Trabalhadores e Comunidades Envolvidas
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Implementação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Comunicação Social
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Treinamento e Capacitação da Mão de Obra
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio
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b) Impacto Ambiental: Aumento de Receita Orçamentária
ASPECTO: Geração de tributos
Atributos

Atividades
Obra
(rede/EEE/ETE)

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Positiva

Certo

Direta

Médio

Temporário

Disperso

Magnitude
Média

ASPECTO: Aquisição de bens, insumos e serviços
Atributos

Atividades
Obra
(rede/EEE/ETE)

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Positiva

Certo

Direta

Médio

Temporário

Positivo

Magnitude
Média

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Contratação de empresas, por parte da empreiteira, com garantias de
inclusão da obrigação de recolhimento de tributos em cláusulas contratuais
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Potencializadora

Médio

Medida de Controle: Promover o incentivo de aquisição de serviços da região do
empreendimento
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Potencializadora

Médio

Medida de Controle: Programa Local de Emprego
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Potencializadora

Médio

c) Impacto Ambiental: Aumento na Oferta de Emprego Aumento da Renda
Familiar
ASPECTO: Geração de emprego temporário
Atividades
Obra
(rede/EEE/ETE)

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Positiva

Provável

Direta

Médio

Temporário

Localizado

Magnitude
Pequena

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
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Medida de Controle: Programa de Treinamento e Capacitação da Mão de Obra
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Potencializadora/Preventiva

Médio

Medida de Controle: Capacitação e orientação para busca de nova inserção no mercado de
trabalho após termino de contrato de trabalho
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa Local de Emprego
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Potencializadora

Médio

Medida de Controle: Priorizar a alocação de mão de obra no empreendimento disponibilizada
localmente e na região
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Potencializadora

Curto

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Controle

Médio

d) Impacto Ambiental: Perturbação ao Cotidiano da População
ASPECTO: Geração de ruído
Atividades
Operação de
máquinas/equip
amento

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude

Pequena

ASPECTO: Geração de emissões atmosféricas (material particulado e/ou gases)
Atividades
Circulação de
equipamentos e
veículos
(obra/carga)

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude

Pequena

ASPECTO: Aumento de tráfego de veículos, máquinas e pessoas
Atividades

Atributos

Magnitude

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Exploração de
áreas de
empréstimos

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena

Obra
(rede/EEE/ETE)

Negativa

Certo

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Pequena
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ASPECTO: Interferência no tráfego de embarcações
Atividades
Obras do
emissário
subaquático

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Temporário

Localizado

Magnitude

Pequena

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa de Controle de Emissões Atmosféricas
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Minimização dos Transtornos à População e Sinalização de
Tráfego
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle Programa de Comunicação Social, visando à disseminação de informações
para comunidade, principalmente do cronograma de interrupção de ruas e
avenidas para a implantação da rede coletora de esgotos
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Treinamento e Capacitação da Mão de Obra
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Implantação

Controle/Preventiva

Médio

e) Impacto Ambiental: Perda de Patrimônio Cultura Local (sítios arqueológicos)
ASPECTO: Interferência em Sítios Arqueológicos
Atividades
Obras de
(rede/EEE/ETE)

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Permanente

Localizado

Magnitude
Grande
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ASPECTO: Interferência em Sítios Arqueológicos
Atributos

Atividades
Implantação e
operação do
canteiro de
obras

Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Provável

Direta

Curto

Permanente

Localizado

Magnitude

Grande

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Programa de Salvamento Arqueológico
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Preventiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Controle

Médio

9.3.3.

ETAPA DE OPERAÇÃO

a) Impacto Ambiental: Aumento na Qualidade de Vida (diminuição de doenças de
veiculação hídrica)
ASPECTO: Ligação do esgoto doméstico na rede de esgotamento sanitário
Atividade
s
Operação
SES

Atributos
Naturez
a

Probabilidad
e

Positiva

Certo

Ordem

Praz
o

Duração

Indiret
a

Long
o

Permanent
e

Espacialidad
e
Localizado

Magnitud
e
Grande

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Implementação do programa de comunicação social, visando à
disseminação de informações para comunidade sobre a importância do
sistema de tratamento de esgoto
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Potencializadora

Longo

Medida de Controle: Orientação da população quanto à ligação das residências na nova rede
coletora de esgotos
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Potencializadora

Longo
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Medida de Controle: Programa de Comunicação Social
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Potencializadora

Longo

Medida de Controle: Programa de Educação Ambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Potencializadora

Longo

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Potencializadora

Médio

b) Impacto Ambiental: Valorização Imobiliária
ASPECTO: Sistema de Esgotamento Sanitário em operação
Atividades
Operação SES

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Positiva

Certo

Indireta

Médio

Permanente

Localizado

Magnitude
Média

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Implementação do programa de comunicação social, visando à
disseminação de informações para comunidade sobre a importância do
sistema de tratamento de esgoto
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Potencializadora

Longo

Medida de Controle: Orientação da população quanto à ligação das residências na nova rede
coletora de esgotos
Etapa

Natureza

Prazo

Operação

Potencializadora

Longo

Medida de Controle: Programa de Comunicação Social
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Potencializadora

Longo

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Potencializadora

Médio
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c) Impacto Ambiental: Alteração da Paisagem
ASPECTO: Estrutura da ETE
Atividades
Operação SES

Atributos
Natureza

Probabilidade

Ordem

Prazo

Duração

Espacialidade

Negativa

Certo

Direta

Curto

Permanente

Localizado

Magnitude
Pequena

Como medidas mitigadoras, compensatórias ou de controle para este impacto sugerese:
Medida de Controle: Implantação de cortina vegetal no entorno da ETE e das EEEs
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação

Mitigadora

Curto

Medida de Controle: Programa de Recuperação de Área Degradada
Etapa

Natureza

Prazo

Implantação
Operação

Corretiva

Médio

Medida de Controle: Programa de Comunicação Social
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Mitigadora

Longo

Medida de Controle: Programa de Supervisão Socioambiental
Etapa

Etapa

Etapa

Operação

Controle

Longo
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10. PROGRAMAS DE CONTROLE, MONITORAMENTO,
MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO
A partir da identificação dos impactos ambientais gerados pelo planejamento,
implantação e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da
Estrada Nova, bem como para atendimento do Termo de Referência do Programa de
Saneamento da Bacia da Estrada Nova, de junho de 2020, foram definidos os
programas ambientais a ser aplicados durante as etapas do empreendimento. A
implementação dos programas ambientais tem como objetivo principal prevenir,
minimizar ou potencializar os impactos ambientais causados à população e ao meio
ambiente.
O Quadro 10.1 apresenta os programas ambientais a serem implementados durante
as etapas de planejamento, implantação e operação do SES Bacia da Estrada Nova,
para atenuação dos possíveis impactos ambientais causados à população, bem como
ao meio ambiente.
Quadro 10.1 - Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova
Programas Ambientais
ORDEM

PROGRAMAS AMBIENTAIS

1

Programa de Supervisão
Socioambiental

2

Programa de Gerenciamento
Ambiental das Obras

3

Programa de Comunicação
Social

4

ETAPA
PLANEJAMENTO

IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO

X

X

X

X
X

X

X

Programa de Educação
Ambiental

X

X

5

Programa Monitoramento e
Controle de Ruídos

X

6

Programa de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil –
PGRCC

X

7

Programa de Monitoramento de
Processos Erosivos

X

8

Programa de Salvamento
Arqueológico

X

9

Programa de Monitoramento das
Águas Superficiais

X

X
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ETAPA

ORDEM

PROGRAMAS AMBIENTAIS

10

Programa de Monitoramento das
Águas Subterrâneas

X

11

Programa de Monitoramento do
Sistema de Tratamento

X

12

Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos – PGRS

X

13

Programa de Controle de
Emissões Atmosféricas

X

14

Programa de Minimização dos
Transtornos à População e
Sinalização de Tráfego

X

15

Programa de Treinamento e
Capacitação de Mão de Obra
Contratada

X

16

Programa de Saúde dos
Trabalhadores e Comunidades
Envolvidas

X

17

Programa de Emergência e
Contingência

18

Programa de Monitoramento da
Biota Aquática

X

19

Programa Local de Empregos

X

20

Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas

X

PLANEJAMENTO

IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO

X
X

Elaboração: Consórcio Nippon Koei Lac - Geohidro (2021)

Nos próximos subitens será descrita a síntese dos programas ambientais exibidos no
Quadro 10.1, a serem desenvolvidos no Plano de Controle Ambiental – PCA no âmbito
do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

10.1. PROGRAMA DE SUPERVISÃO SOCIOAMBIENTAL
A supervisão socioambiental deve ser convenientemente conduzida, de forma a
fiscalizar o cumprimento das medidas mitigadoras e diretrizes apontadas pelo estudo
ambiental. Deve indicar, ainda, se os efeitos obtidos com a implementação de tais
medidas estão em concordância com os resultados esperados.
Cabe a supervisão socioambiental coordenar, gerenciar, e executar os trabalhos
relacionados com a execução das atividades dos programas do Plano de Controle
Ambiental – PCA, auxiliando a UCP na tomada de decisões sobre as ações de
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procedimentos de obras, de modo a evitar, minimizar e controlar os impactos
potencialmente negativos.
A supervisão ambiental será responsável por apresentar à UCP a eficiência dos
programas socioambientais e recomendações de ajustes, caso necessários, bem
como advertir penalidades às empreiteiras no caso de configuração de nãoconformidades significativas.
Junto ao Plano de Controle Ambiental – PCA, será informado sobre o Sistema de
Gestão Ambiental e Social – SGAS, o qual trata-se de uma ferramenta para o efetivo
gerenciamento e controle ambiental das obras, a ser desenvolvido/utilizado pela
subcoordenadoria ambiental e social, de responsabilidade da UCP.
Objetivo
O programa de supervisão socioambiental consiste no controle e acompanhamento
de todas as fases de construção e operação do empreendimento, permitindo que
soluções para eventuais problemas ambientais, decorrentes da execução do projeto
sejam apontadas e implementadas.

10.2. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA
A implantação do SES Bacia da Estrada Nova, apresenta atividades construtivas com
potencial de poluição e degradação exigem um controle contínuo.
Este programa visa apresentar uma síntese dos procedimentos de gestão
socioambiental necessários para o controle da qualidade ambiental das obras do SES
Bacia da Estrada Nova, indicando medidas de aprimoramento das atividades de obra
propondo aperfeiçoamento ao gerenciamento ambiental.
Objetivo
Este programa tem como objetivo assegurar o cumprimento de procedimentos de
controle da integridade dos componentes ambientais envolvidos nas obras do SES,
indicando medidas para aprimoramento da qualidade ambiental das obras, propondo
aperfeiçoamento ao gerenciamento ambiental.
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10.3. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
O programa de comunicação social possibilita atenuar possíveis impactos
relacionados as incertezas e riscos decorrentes das obras de implantação do SES
Bacia da Estrada Nova, o que garante a informação e a segurança da população
situada dentro de sua área de abrangência, bem como em sua proximidade.
Este programa constitui-se em um mecanismo adequado para regular e padronizar
este processo de comunicação entre as partes envolvidas através da criação de um
canal de comunicação único, estável e bem direcionado, porém, não sendo este o
único instrumento de comunicação, tendo em vista as várias realidades da população
do entorno do empreendimento. No seu âmbito devem ser dirimidas dúvidas,
coletadas sugestões e críticas durante a implantação do empreendimento, para que
haja análise e até redirecionamento de ações resultando em negociação harmoniosa
entre os atores envolvidos no processo.
Objetivo
O objetivo do programa é desenvolver ações que mantenham a população informada
a respeito das implicações da implantação do empreendimento, tanto negativa quanto
positiva, bem como as medidas mitigadoras a serem executadas em cada etapa de
execução. Além disso, tem por objetivo manter um canal de comunicação aberto com
a comunidade com a finalidade de ouvir sugestões ou reclamações com relação aos
possíveis problemas que venham a ocorrer.
A metodologia deverá ser adequada ao público envolvido e com enfoque nas questões
essenciais do empreendimento, principalmente aquelas relacionadas com a
interrupção das vias públicas para assentamento da rede coletora, sinalização das
obras e medidas preventivas orientadas a fim de garantir a segurança da comunidade.

10.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Para conservar a qualidade ambiental da área de influência do SES Bacia da Estrada
Nova, minimizando os conflitos e prevenindo os acidentes, o programa de educação
ambiental prepara, tanto os trabalhadores das obras, quanto a comunidade
diretamente afetada pelo empreendimento, para uma relação harmoniosa com seu
ambiente natural e para a convivência diária com a operação do sistema.
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Objetivo
Promover processos que visem a construção de valores sociais, conhecimentos,
habilidades

e

atitudes

voltadas

para a

conservação

do

meio

ambiente,

correlacionando com a importância da universalização do saneamento

10.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RUÍDO
O ruído caracteriza-se como um som desagradável e indesejável, ou como um
estímulo que não contém informações úteis à tarefa em execução, causando ao
homem a sensação de desconforto e mal-estar, afetando a saúde e a produtividade.
Objetivo
O programa de monitoramento de ruídos tem como objetivo, avaliar as emissões
sonoras no entorno das áreas diretamente afetadas pelas obras de implantação do
sistema de esgotamento sanitário. Busca assegurar o conforto e bem estar da
população durante a construção da ETE, EEEs e rede de coleta de esgotos. Os pontos
de monitoramento de ruído deverão abranger a área do canteiro de obras, área de
implantação da ETE e locais das estações elevatórias.
O programa apresentará a metodologia de medição, os pontos de medição de ruídos,
limites estabelecidos na legislação vigente e periodicidade de monitoramento, além
de alternativas de atenuação e redução das emissões de ruídos, caso o
monitoramento identifique valores acima do estabelecido pela legislação vigente.

10.6. PROGRAMA

DE GERENCIAMENTO
CONSTRUÇÃO CIVIL

DE

RESÍDUOS

DA

Durante a implantação do sistema, como em qualquer obra de construção civil, há a
geração de resíduos provenientes das atividades de implantação do empreendimento.
A obra em si gera resíduos específicos denominados de Resíduos da Construção
Civil, porém além deles, são gerados resíduos consequentes das atividades das
equipes de trabalho.
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Objetivo
Gerenciar e reduzir, adequadamente, o volume de resíduos gerados na implantação
do empreendimento, visando disseminar as informações entre os trabalhadores para
que não haja impactos ambientais causados pela disposição imprópria dos resíduos.
No Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil – PGRCC irá
conter as ações e diretrizes norteadoras para o adequado gerenciamento de tais
resíduos gerados durante as obras, incluindo as etapas de segregação,
armazenamento provisório, coleta, transporte e destinação final.
O PGRCC juntamente com o programa de educação ambiental e comunicação social,
disseminarão informações aos trabalhadores destacando a importância do correto
manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nas obras.
Fará parte do gerenciamento dos resíduos a definição de empresa devidamente
licenciada para coleta, transporte e destinação final dos resíduos classificados
conforme Resolução CONAMA 307/2002.

10.7. PROGRAMA

EROSIVOS

DE

MONITORAMENTO

DE

PROCESSOS

A implantação do SES Bacia da Estrada Nova envolverá atividades de escavação de
solo para abertura de valas para assentamento de rede coletor e emissário,
terraplanagem para a implantação da ETE, entre outras que envolverão a
movimentação de solo que propiciando a formação do fenômeno de processos
erosivos.
Objetivo
Este programa tem como objetivo monitorar o comportamento das áreas mais
suscetíveis à erosão durante a implantação do empreendimento, sendo estas as áreas
da ETE e das EEEs, locais de abertura das valas para assentamento da rede coletora
de esgotos, e depósitos temporários de materiais. Além disso, faz parte do programa
informar ações preventivas para combater a ocorrência do impacto.
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Serão propostas, eventuais medidas mitigadoras e/ou corretivas, em caso de
identificação de pontos de erosão nos locais das obras, entre elas destacam-se:
 Construção de taludes com alturas e inclinações favoráveis;
 Recobrimento do solo com espécies de plantas gramíneas e/ou leguminosas;
 Utilização de práticas para controle de erosão; e
 Implantação de sistema de drenagem pluvial.

10.8. PROGRAMA DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO
Devido ao histórico de colonização da região e da adaptabilidade das sociedades précoloniais aos ambientes costeiros, a área de implantação do SES Bacia da Estrada
Nova poderá vir por apresentar a presença de estruturas arqueológicas as quais
necessitam ser preservadas.
Objetivo
Este programa tem como objetivo principal manter a integridade ou recuperar os sítios
arqueológicos caso venham a ser encontrados na área do SES Bacia da Estrada
Nova, orientando os trabalhadores da obra e monitorando visualmente as frentes de
obras do empreendimento.

10.9. PROGRAMA

SUPERFICIAIS

DE

MONITORAMENTO

DAS

ÁGUAS

O monitoramento ambiental pressupõe o acompanhamento da evolução de um
determinado processo, gerando subsídios para a realização de alterações
necessárias para a manutenção da qualidade ambiental. O processo de
monitoramento ambiental apresenta como premissa básica a possibilidade da
detecção de falhas na operação do sistema de esgotamento sanitário. Esta detecção
permite que sejam adotadas medidas corretivas rapidamente, de maneira que sejam
evitados impactos ambientais significativos.
Objetivo
Acompanhar e avaliar a qualidade das águas do rio Guamá e da baía do Guajará, por
meio das análises dos parâmetros de qualidade das águas, realizadas nas amostras
coletadas.
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Neste programa será apresentada a metodologia de monitoramento da qualidade das
do rio Guamá, durante as fases de obra e de operação do sistema de esgotamento
sanitário, incluído:


Pontos de monitoramento;



Parâmetros de monitoramento;



Valores máximos e mínimos permitidos de acordo com a legislação vigente;



Periodicidade de monitoramento; e



Metodologia de coleta e análise.

PROGRAMA
SUBTERRÂNEAS

10.10.

DE

MONITORAMENTO

DAS

ÁGUAS

Em um sistema de esgotamento sanitário a possibilidade de contaminação das águas
subterrâneas, na área da ETE, está associada a falha de operação ou parada na
operacionalização do sistema, mesmo assim o meio ambiente permanece mais
protegido de contaminação do que no caso da ausência do sistema. Esta detecção
permite que sejam adotadas medidas corretivas rapidamente, de maneira que sejam
evitados impactos ambientais significativos.
Objetivo
O objetivo deste programa é monitorar a qualidade das águas subterrâneas,
identificando possíveis contaminações ambientais decorrente da operacionalização
da ETE, permitindo uma avaliação do processo auxiliando na tomada de decisão
relacionada a possíveis impactos.
No programa será apresentada a metodologia de monitoramento, durante a etapa de
operação da mesma, incluído:


Pontos de monitoramento;



Parâmetros de monitoramento;



Valores máximos e mínimos permitidos de acordo com a legislação vigente;



Periodicidade de monitoramento; e



Metodologia de coleta e análise.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA OPERAÇÃO DO
SISTEMA DE TRATAMENTO

10.11.

O lançamento de efluentes tratados com concentrações acima do estabelecido em
projeto pode causar impactos ambientais à APA da Ilha do Combu, bem como toda a
região que se beneficia dos recursos do rio Guamá. Dessa forma, é fundamental que
seja monitorada a qualidade do efluente tratado.
Objetivo
O programa de monitoramento da eficiência do sistema de tratamento de esgotos tem
como objetivo, o acompanhamento da qualidade dos efluentes tratados lançados no
rio Guamá, bem como a eficiência do processo de tratamento.
Neste programa será apresentada a metodologia de monitoramento da ETE na fase
de operação, incluído:


Parâmetros de monitoramento;



Valores máximos e mínimos permitidos de acordo com a legislação vigente;



Periodicidade de monitoramento; e



Metodologia de coleta e análise.

PROGRAMA
SÓLIDOS

10.12.

DE

GERENCIAMENTO

DE

RESÍDUOS

Durante a operação do SES Bacia da Estrada Nova haverá a geração de resíduos
sólidos, principalmente domésticos, oriundos do prédio administrativo da ETE, e
resíduos sólidos urbanos provenientes da manutenção dos locais das EEEs.
Além disso, na fase de operação da ETE haverá resíduos resultantes do processo de
desidratação dos lodos gerados no processo de tratamento definido para o sistema
esgotamento previsto, além do material retirado no tratamento preliminar.
Objetivo
O PGRS tem como objetivo o gerenciamento do resíduo, bem como a destinação
correta do lodo e dos demais resíduos oriundos da operação e manutenção do
sistema, e deverá conter as ações e diretrizes norteadoras para o adequado
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gerenciamento destes resíduos sólidos gerados, incluindo as etapas de segregação,
armazenamento provisório, coleta, transporte e destinação final.
Ressalta-se que fará parte do gerenciamento dos resíduos a definição de empresa
devidamente licenciada para coleta, transporte e destinação final dos resíduos
classificados conforme Resolução CONAMA 275/2001 e ABNT NBR 10.004.

PROGRAMA
ATMOSFÉRICAS

10.13.

DE

CONTROLE

DE

EMISSÕES

Durante as atividades de obras como aberturas das valas para assentamento da rede
coletora de esgoto e a reconformação topográfica movimentará um grande volume de
solo, além de gerar um tráfego intenso de veículos pesados, elevando
consideravelmente a emissão de material particulado e gases.
Objetivo
Este programa deverá prever ações e medidas que visam reduzir e amenizar os
transtornos causados à população do entorno das obras, indicando o planejamento,
acompanhamento e fiscalização da frota quanto a manutenção e medições de gases
poluentes da frota dos veículos a serem utilizados nas atividades de obras do
empreendimento, acompanhamento do teor de umidade do solo, dispositivos a serem
utilizados nos veículos como medida preventiva à emissão de material particulado,
medidas preventivas quanto ao material de obra acondicionado tanto no canteiro,
quanto nas frentes de serviço, além de previsão de medidas corretivas.
Deverá ser considerado o programa de monitoramento da frota de veículos e
equipamentos de propulsão a diesel, tanto da empreiteira, quanto de terceirizados.

PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE
TRANSTORNOS À POPULAÇÃO

10.14.

As obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova implicarão muitas vezes em
interrupções totais ou parciais do tráfego de veículos nas vias públicas.
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Objetivo
Este programa tem como objetivo a implementação de sinalização e medidas de
desvios temporários de tráfegos, nas áreas onde ocorrerão as obras, informando a
legislação de trânsito vigente a ser adotada para tais ações, bem como o acionamento
e a comunicação com os órgãos competentes, além do atendimento a padronização
das sinalizações de acordo com as normas pertinentes.
Este programa deverá também prever o direito de acesso da população e a garantia
de segurança destes, bem como a comunicação prévia das obras e interdições.

PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA
MÃO DE OBRA CONTRATADA

10.15.

A implantação do SES Bacia da Estrada Nova demandará a contratação de
trabalhadores para a execução das atividades. Assim, priorizará a contratação de mão
de obra local causando impacto social e econômico positivo, além de facilitar
deslocamentos de carros e pessoas.
Objetivo
O objetivo do programa é capacitar para ampliar ao máximo a contratação de
trabalhadores locais, elevando seu nível de qualificação profissional, proporcionando
maior empregabilidade ao final do período de implantação do empreendimento, além
de favorecer a economia local.
Deverão estar previstos treinamentos periódicos, a serem realizados por técnicos
especializados em cada área de atuação, considerando as questões do meio
ambiente, igualdade de gênero, conduta pessoal no ambiente das obras, assédio
sexual e moral, além do código de conduta. Deverá prever ainda a disponibilização de
dispositivos de comunicação para a sociedade e para os funcionários realizarem suas
reclamações e sugestões, além de ouvidoria.
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PROGRAMA DE SAÚDE DOS TRABALHADORES E
COMUNIDADES AFETADAS

10.16.

Este programa vem por permitir, assegurar e promover a saúde e a segurança dos
trabalhadores do SES Bacia da Estrada Nova, bem como assegurar a garantir o
acesso e a qualidade ao sistema público de saúde, tendo em vista o contingente de
pessoas atraídas para a região durante as obras do empreendimento, o que poderá
acarretar em uma procura pelos serviços de saúde locais.
Objetivo
O objetivo geral do programa é promover e proteger a saúde e a segurança dos
trabalhadores e assegurar o cumprimento das Normas Regulamentadoras – NRs em
conformidade com a legislação trabalhista. Considerando o aumento pela procura aos
serviços de saúde pública, serão previstas de medidas e ações que previnam ou
reduzam esse impacto, mantendo ou melhorando o padrão de qualidade dos serviços
de saúde nas áreas de influências das obras.
Ainda em relação à saúde, tanto dos trabalhadores, quanto da população da área de
abrangência do empreendimento, em função da atual situação pandêmica deverão
ser previstas ações de enfrentamento à COVID-19, em consonância as orientações
da Organização Mundial da Saúde e a legislação municipal específica para esta
questão referente as atividades de construção civil.

10.17.

PROGRAMA DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

Todo e qualquer sistema de esgotamento sanitário, assim como qualquer
empreendimento, está sujeito a ocorrência de situações críticas, ou seja, acidentes,
porém, muitas dessas situações necessitam ser previstas afim de serem previstas
ações emergências e de contingencias minimizando os seus impactos, caso venham
a ocorrer.
Objetivo
O objetivo do programa de emergência e contingência do SES Bacia da Estrada Nova
é apresentar um conjunto de diretrizes e informações para elaboração do Plano de
Ação Emergencial e de Contingenciamento, visando à adoção de procedimentos
lógicos, técnicos e administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta rápida
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e eficiente em situações emergenciais, definindo as responsabilidades de cada
elemento que atua na operação do sistema, subsidiando o processo de tomada de
decisão com elementos previamente planejados no caso da ocorrência de alguma
situação de emergência, seja ela de caráter ambiental ou não.

10.18.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA

Os estudos ambientais, por meio dos inventários de biota aquática, diagnosticam as
espécies ocorrentes na área do empreendimento e indicam os potenciais impactos
quando de sua instalação e operação.
Este programa de monitoramento apresentará o impacto causado ao ambiente
aquático em função da implantação do SES Bacia da Estrada Nova, bem como servirá
como um indicador auxiliar das condições de funcionamento e estruturais do emissário
e da qualidade do efluente tratado na ETE.
Objetivo
O programa tem por objetivo gerar informações sobre a biota aquática, de modo a
possibilitar o acompanhamento de alterações na composição durante a fase de
operação do empreendimento, sendo na fase de implantação realizado um
background nos últimos 12 meses de obras, com especial atenção às espécies
bioindicadoras, visando a inferência de impactos do empreendimento sobre a
comunidade.
Para tanto, este programa deverá prever o tipo de monitoramento que deverá ser
realizado, a sua área de abrangência, a malha amostral, os grupos bióticos a serem
monitorados, levantamentos e registros fotográficos de toda a fauna verificada no
local, a frequência de monitoramento, os parâmetros a serem analisados, a
metodologia de coleta e análise, bem como as normas técnicas a serem adotadas.
Informar ainda, as especialidades técnicas dos profissionais necessários para a
execução do programa.
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10.19.

PROGRAMA LOCAL DE EMPREGOS

As obras de implantação do SES Bacia da Estrada Nova apresentarão oportunidades
de empregos diretos para um contingente de trabalhadores. O incremento da oferta
de empregos diretos e as atividades inerentes às obras, tais como compra de
materiais, alimentação, transporte de pessoas e matérias-primas, por sua vez, geram
efeitos sobre outras atividades, entre elas, a prestação de serviço, prevendo-se
também o aumento na oferta de empregos indiretos.
Objetivo
O objetivo deste programa é de estabelecer diretrizes para se proceder à mobilização
da mão de obra direta e indireta das atividades envolvidas na fase de implantação do
SES Bacia da Estrada Nova, com vistas a potencializar, ao máximo, os efeitos
positivos da geração de emprego para as áreas de influência do empreendimento.

10.20.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA

A implantação do SES Bacia da Estrada Nova, pode vir a ocasionar algum nível de
degradação às áreas diretamente afetadas pelas suas atividades de obras,
destacando a área da ETE, salientando que a área de implantação do
empreendimento apresenta-se densamente ocupada, ou seja, altamente antropizada,
com suas características originais alteradas pela ação da ocupação humana. Para
tanto, o presente programa tem como foco principal a recuperação das áreas que por
ventura forem degradadas em decorrência das obras durante o período de
implantação do SES Bacia da Estrada Nova.
Cabe destacar que será previsto na descrição deste programa, somente a utilização
de áreas de empréstimos (jazidas) e áreas de depósitos de disposição final de RCC
de empresas cujas as áreas estejam devidamente licenciadas, pelo órgão ambiental
competente, e que em suas licenças de operação apresentem condicionantes
específicas para a recuperação das áreas após a finalização de sua operação, sendo
estas de obrigatoriedade de cumprimento da empresa responsável pela operação do
local. Porém, independente das licenças de operação das áreas supracitadas, será
considerada a Diretriz B17 da OP-703 (Política de Meio Ambiente e Cumprimento de
Salvaguarda do BID). Para este programa não está prevista a área do canteiro de
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obras, pois como mencionado no item 5.7.4 deste documento, este será implantado
na área da ETE, a qual já encontra-se com suas condições naturais originais
alteradas, tendo em vista a sua ocupação anterior.
Objetivo
O objetivo principal deste programa é promover a recuperação das áreas degradadas
em decorrência das atividades de implantação do empreendimento. A recuperação
das áreas contemplará a utilização de técnicas e práticas de limpeza, cultivo e manejo,
que visando às condições ambientais próximas às predominantes antes da
implantação, caso o uso sequencial dessas áreas assim o permitir. Em áreas onde o
uso for alterado de forma definitiva, a recuperação consistirá de contenção mecânica,
controle de processos erosivos e vegetação com espécies nativas. Ressalta-se
também a compensação das áreas com o plantio de mudas de ipê (parceria
UCP/PROMABEN – SENAR).
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11. PROGNÓSTICO
11.1. COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO – SES BACIA DA ESTRADA NOVA

A implantação do SES Bacia da Estrada Nova, como qualquer outro empreendimento,
traz impactos ao meio ambiente. No entanto, a ocupação de áreas urbanas sem a
infraestrutura adequada para a sua consolidação regular, acarretam transtornos
muitas vezes incalculáveis à população e ao meio ambiente.
O prognóstico com a implantação e operação do empreendimento considera a
previsão de impactos ao ambiente neste cenário. Com a oferta de rede coletora de
esgoto à população da área do empreendimento, a partir da ligação dos efluentes
domésticos ao sistema, se terá a melhoria da qualidade de vida da população, pela
diminuição gradativa dos lançamentos in natura nas drenagens, bem como, prevê-se
um ganho na qualidade ambiental do rio Guamá e consequentemente todo o
ecossistema de seu entorno.
Com a operação do SES Bacia da Estrada Nova, considera-se a reversão do quadro
de insalubridade, que muitas famílias se encontram, registrado em vários pontos da
área do empreendimento, desde que seja proporcionado as condições necessárias
de conexão à rede, tendo como consequência a diminuição de registros de doenças
vinculadas às condições sanitárias nas localidades.
Considera-se ainda, a valorização imobiliária da região e demais benefícios
econômicos decorrentes da oferta de saneamento à região do empreendimento, além
da aceitação da população para a implementação de demais sistema em outras
regiões do município de Belém.
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11.2. SEM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO – SES BACIA DA ESTRADA NOVA

A análise de um cenário que considera a não implantação do SES Bacia da Estrada
Nova para a região, neste caso o bairro de Jurunas, e uma parcela do bairro Batista
Campos, se traduz pela manutenção do quadro ambiental identificado durante a
elaboração dos estudos para a produção deste Relatório de Controle Ambiental.
No caso da possibilidade da não implantação do empreendimento, existe a
probabilidade de uma maior degradação ambiental, com a continuidade da
contaminação das drenagens, como já ocorre no canal da Quintino, devido ao
lançamento de efluente sanitário in natura, tanto nos canais, como diretamente no
solo.
Esse lançamento indiscriminado de efluente bruto, associado a períodos de chuvas
intensas, causa o transbordamento dos canais, que devido a sua contaminação,
colocam em risco a saúde de toda a população residente na localidade, tendo como
consequência um maior custo recorrente aos cofres públicos para o tratamento de
doenças de veiculação hídrica, com leitos hospitalares, medicamentos e profissionais
qualificados da área da saúde, tratando tão somente as consequências da falta de
saneamento básico.
Com a não implantação do empreendimento, tanto a população, quanto o município,
não se beneficiarão dos impactos positivos a serem proporcionados a longo prazo
pela operação do sistema de esgotamento sanitário.
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12. CONCLUSÃO
O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES Bacia da Estrada Nova, proposto para o
bairro Jurunas e uma pequena parcela dos bairros Batista Campos e Cidade Velha,
no distrito administrativo ADGUA, do município de Belém, foi projetado para uma
vazão média sanitária de 143,26 L/s, para um horizonte de projeto de 20 anos (2040),
tendo o lançamento do efluente tratado no rio, abrangendo a sub-bacia 1, incluindo o
Passivo da Orla; e uma parte da sub-bacia 2 denominada como Miolo do Jurunas,
além dos efluentes sanitários do Conjunto Habitacional e Centro Comercial, a serem
implantados na travessa Quintino Bocaiuva.
A implantação de um empreendimento com as características descritas neste estudo
causará uma série de impactos positivos e negativos. No entanto, comparando-se os
impactos negativos nas fases de instalação e operação, observa-se uma significativa
redução destes impactos na fase de operação. Isso decorre do fato de que os
impactos negativos mais significativos serão temporários e cessarão após a fase de
instalação do empreendimento.
Durante a fase de implantação do empreendimento, a não ser pelo aumento na oferta
de empregos, há o predomínio de impactos negativos, principalmente no meio físico.
No meio socioeconômico, os principais impactos estão associados aos transtornos
causados à população em função do aumento dos níveis de ruído, poeiras e materiais
particulados e também pela interrupção de ruas e avenidas para o assentamento da
rede coletora de esgotos. Além disso, as mudanças de tráfego na região, associadas
ao aumento do número de caminhões e máquinas transitando podem causar um
aumento no número de acidentes de trânsito.
Próximo à área da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, o principal transtorno
será o aumento do tráfego de veículos e máquinas de obra, além do desconforto
quanto ao o aumento de materiais particulados dispersos no ar em virtude das obras
e a movimentação dos veículos decorrentes da construção da ETE e o canteiro de
obras.
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No meio físico, os principais impactos negativos estão associados à ocorrência de
processos erosivos na área da ETE, nas estações elevatórias e nas valas para
assentamento das tubulações, incremento na geração de resíduos e possíveis
alterações da qualidade das águas superficiais e subterrâneas em função das obras
de implantação do empreendimento.
No meio biótico, tem-se o estresse e a perturbação comportamental da fauna
(avifauna) como impacto negativo.
Uma vez instalado o empreendimento, os impactos negativos estão relacionados a
possíveis problemas na operação da ETE e das estações elevatórias de esgoto. No
meio físico se houver o lançamento de efluentes com padrões em desconformidade
com a legislação ambiental pode haver alteração na qualidade do corpo receptor.
Além disso, eventuais vazamentos da ETE e estações elevatórias podem causar a
contaminação das águas subterrâneas.
Isto posto, a melhoria da qualidade de vida da população atendida pelo SES Bacia da
Estrada Nova, aumento do índice de saneamento do município a melhoria da
qualidade das águas superficiais da região, são os principais impactos positivos da
implantação do sistema.
Além disso, é esperada uma valorização imobiliária na região em função do
atendimento das residências pela rede coletora de esgotos.
Conclui-se, portanto, que mesmo com os impactos negativos que o empreendimento
poderá vir a causar, o benefício proporcionado à população e ao meio ambiente será
de maior relevância, tendo em vista os ganhos ambientais proporcionados em função
da implantação do SES Bacia da Estrada Nova. Logo, o sistema de esgotamento
sanitário proposto é considerado ambientalmente viável, desde que sejam atendidas
todas as medidas propostas neste estudo, bem como atendido as premissas de
projeto, tanto para a implantação, quanto para a operacionalização do sistema.
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