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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um plano de monitoramento dos

recursos hídricos superficiais no município de Palmas, justificado pela ausência de

dados quantitativos e qualitativos dos córregos municipais, bem como pelo aumento

das atividades de monocultura, industriais,  de disposição de resíduos sólidos, de

lançamento de efluentes e de ocupação irregular do solo nas margens dos cursos

hídricos da cidade. O projeto também irá levantar dados qualitativos que auxiliem no

Zoneamento Ambiental do município de Palmas, bem como na revisão da Lei de

Uso e Ocupação do Solo e na identificação de áreas prioritárias para conservação,

além de fornecer dados para o enquadramento dos corpos hídricos em classes e

para a emissão de outorgas. Porém a principal finalidade do trabalho é identificar

pontos  de  contaminação  e  evitar  que  a  água  dos  córregos  seja  utilizada  para

consumo impróprio. O plano de monitoramento foi elaborado em etapas. A primeira

etapa foi o levantamento e definição dos pontos para coleta de amostras através de

imagens  de  satélite,  dados da  hidrografia,  topografia,  geomorfologia  e  de  uso  e

ocupação do solo; A segunda etapa foi a definição dos parâmetros físico, químicos e

microbiológicos  a  serem  realizados  em  cada  ponto  de  coleta,  sendo  que  os

parâmetros  foram  definidos  baseados  na  atividade  potencialmente  poluidora

existente  próximo  as  nascentes  ou  aos  cursos  hídricos;  A  terceira  etapa  foi  a

definição  de  periodicidade  da  coleta  das  amostras,  bem  como  o  período  de

execução das coletas; E a quarta e etapa foi a elaboração de termo de referência

para  a  contratação  de  laboratório  para  a  realização  das  análises.  O  Plano  de

Monitoramento  será  executado  durante  o  período  de  um  ano  com  recursos

disponíveis  por  órgãos financiadores,  sendo que após esse período,  as análises

serão solicitadas para os empreendimentos potencialmente poluidores na forma de

“condicionantes” na emissão das licenças ambientais.

Palavras-chave:  Qualidade  da  Água  .  Fontes  de  contaminação  .  Parâmetros

analisados.



ABSTRACT

The  objective  of  this  work  is  to  present  a  monitoring  plan  of  the  surface  water

resources  in  the  municipality  of  Palmas,  justified  by  the  lack  of  quantitative  and

qualitative data of the municipal streams, as well  as the increase in monoculture,

industrial, solid waste disposal, effluent discharge and irregular land occupation on

the banks of the city's water courses. The project will also raise qualitative data that

will assist in the Environmental Zoning of the municipality of Palmas, as well as the

revision of the Land Use and Occupancy Law and the identification of priority areas

for conservation, as well as providing data for the classification of water bodies into

classes and for the issuance of grants. However, the main purpose of the work is to

identify points of contamination and avoid that the water of the streams is used for

improper consumption. The monitoring plan was elaborated in stages. The first step

was  the  survey  and  definition  of  sampling  points  through  satellite  images,

hydrography data, topography, geomorphology and land use and occupation; The

second step was to define the physical, chemical and microbiological parameters to

be performed at each collection point. The parameters were defined based on the

potentially polluting activity near the sources or the water courses; The third step was

the definition of periodicity of the sample collection, as well as the collection period;

And the fourth and stage was the elaboration of a reference term for the contracting

of a laboratory to carry out the analyzes. The Monitoring Plan will be executed during

the one-year period with resources available from funding agencies, and after that

period, the analyzes will be requested for potentially polluting enterprises in the form

of "constraints" in the issuance of environmental licenses.

Keywords: Water Quality . Sources of Contamination . Parameters Analyzed.
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  pretende  elaborar  um  projeto  de  monitoramento  dos

recursos hídricos superficiais da cidade de Palmas, no Estado do Tocantins.

1.1 Problema

A cidade  de  Palmas,  no  Tocantins,  é  considerada  uma das capitais  mais

quentes  do  Brasil.  A  previsão  é  que  a  temperatura  aumente,  ainda  mais,  nos

próximos anos, devido a fatores como o aumento da população e de veículos, o

asfalto etc. Os meses de agosto e setembro são considerados os mais quentes do

ano,  na  cidade.  Palmas  também apresenta  um período  bastante  seco  entre  os

meses de maio e setembro, onde a precipitação chega próxima de zero (INMET,

2018).  No  período  considerado  seco,  observa-se  que  os  principais  córregos  do

município  secam,  em  virtude  das  altas  temperaturas  e  ao  clima,  fatores  que

contribuem para o grande aumento da taxa de evaporação.

 Essa ausência da perenidade dos córregos,  em Palmas,  tem ocasionado

diversos problemas no âmbito da gestão ambiental dos recursos hídricos e diversos

conflitos estão surgindo, oriundos dessa nova realidade, como a falta de água para o

abastecimento público e para a depuração de efluentes lançados pelas estações de

tratamento de esgoto da cidade. 

Sobre o lançamento de efluentes, vale ressaltar que a maior parte do efluente

das estações de tratamento de esgoto de Palmas é lançado em córregos para que

sejam depurados, porém durante o período de seca, os efluentes estão correndo

sozinho pelo leito do córrego, devido a baixíssima vazão (as vezes seca total) do

mesmo, acarretando no real comprometimento da qualidade dos cursos hídricos do

município.

Já  é  uma  realidade  que  os  principais  córregos  que  abastecem  a  cidade

(Taquaruçuzinho/Taquarussu Grande) sequem, no ponto de captação de água para

o abastecimento público, no período de seca.  Além disso, Palmas tem ampliado

bastante  a  produção  de  soja  e  milho  na  área  rural.  Os  locais  onde  estão  as

plantações  coincidem com as  áreas  das  principais  nascentes  que  abastecem o

município, incluindo sua sede e distritos. 

A intensa e extensa atividade de produção agrícola no município, além de

alterar a quantidade de água devido à necessidade de irrigação, pode provocar a



poluição e contaminação dos corpos hídricos, pelo uso de produtos químicos, como

fertilizantes  e  defensivos  agrícolas,  que  acabam  sendo  drenados  para  os

mananciais.

Somados a isso, verifica-se problemas com a gestão dos recursos hídricos,

devido,  principalmente,  a  falta  de  informações  quantitativas  e  qualitativas  dos

mesmos.  Esse  fato,  aliado  a  redução  linear  das  vazões  dos  cursos  hídricos

superficiais,  tem gerado uma forte  e necessária  pressão da população para que

sejam realizadas medições de vazão e coleta e análises da qualidade das águas

que estão dentro dos limites do município.

1.2 Justificativa

A elaboração,  e  posterior  execução,  de  um  plano  de  monitoramento  dos

recursos  hídricos  na  cidade  de  Palmas  é  de  extrema importância,  porque  pode

garantir  que  o  município  comece  a  gerir  seus  recursos  hídricos  de  forma  mais

eficiente e transparente. A intenção é apresentar uma ferramenta exequível  para

preservar, conservar e até melhorar a quantidade e a qualidade da água em âmbito

municipal. 

Importante também para que sejam fornecidos dados atualizados ao Comitê

de Bacias existente e para órgãos ambientais do governo do estado do Tocantins,

para que as outorgas e declarações de uso insignificantes sejam emitidas de forma

racional e que seja realmente instituída a cobrança pelo uso da água. 

A  proposição  de  um plano  de  monitoramento  e  sua  futura  execução  irão

fornecer  dados  da  qualidade/quantidade  dos  recursos  hídricos  superficiais  que

consequentemente poderão trazer algum retorno econômico e social  para toda a

sociedade,  como  prever/evitar  a  falta  de  água  para  abastecimento  público  e  a

utilização de água contaminada pela população residente em áreas rurais que capta

água diretamente no córrego sem nenhum tratamento.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Elaborar um projeto de monitoramento dos recursos hídricos superficiais da

cidade  de  Palmas  (TO),  com a identificação  de  pontos  para  a  coleta  de  dados

quantitativos/qualitativos dos corpos hídricos do município.
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1.3.2 Objetivos Específicos

 Retratar  a  importância  dos  recursos  hídricos  para  a  sociedade,

observando os seus múltiplos usos;

 Reunir  informações já  existentes sobre monitoramento  dos recursos

hídricos superficiais; 

 Caracterizar  a  quantidade  e  a  qualidade  das  águas  superficiais,

observando seus aspectos físicos, químicos e microbiológicos. 

1.4 Metodologia

O  plano  de  monitoramento  dos  recursos  hídricos  superficiais  será

desenvolvido ao longo de todo o limite do município de Palmas (TO), com o objetivo

de gerar conhecimento, através de análises de dados e informações, que fornecerão

subsídio para a proposição de pontos para monitoramento da qualidade e vazão nos

córregos. 

Inicialmente,  esse  trabalho  foi  delineado  com  uma  visão  mais  científica,

abordando  o  problema  de  forma  qualitativa.  Em  todo  o  processo,  não  será

necessário  o  uso de métodos e  técnicas estatísticas  pelo  pesquisador,  somente

após a interpretação dos resultados.

A  pesquisa  qualitativa  permite  a  imersão  do  pesquisador  no  contexto

estudado  e  proporciona  uma  perspectiva  mais  interpretativa  na  condução  dos

trabalhos.  O  pesquisador  torna-se  um  “intérprete”  da  realidade  (KAPLAN  &

DUCHON, 1988; BRADLEY, 1993). 

Esse  estudo  também  pode  ser  considerado  do  tipo  descritivo,  pois  é

composto  pela  observação,  pelo  registro,  pela  análise,  pela  classificação e  pela

interpretação dos fatos, sem que o pesquisador realize qualquer tipo de interferência

(PRESTES, 2008).

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para levantamento de informações

sobre  o  monitoramento  dos  recursos  hídricos  e  sobre  a  determinação  de  sua

qualidade ambiental, observando os aspectos físicos, químicos e microbiológicos.   

A partir da proposta de intervenção, que apresentará uma abordagem técnica

e prática desse trabalho, tem-se o trabalho em campo, que acontecerá em 5 (cinco)

etapas: 

 Definição de áreas estratégicas e prioritárias para o trabalho; 



 Levantamento de pontos específicos para a coleta de dados; 

 Definição de parâmetros a serem analisados em cada ponto; 

 Definição da periodicidade das coletas em cada ponto; e,

 Elaboração de Termo de Referência para a contratação de laboratório

para a realização de análises.

A definição de áreas estratégicas será realizada após a análise do banco de

dados  municipal,  que  informa  os  pontos  de  produção  agrícola  e  atividades

potencialmente poluidoras. Esse trabalho será realizado com o auxílio de  software

ArcGis 10.1.

Após a definição de áreas estratégicas, serão analisadas imagens de satélite

e dados dos cursos hídricos existentes em Palmas, buscando identificar e definir os

pontos  específicos  para  a  coleta  de  dados  de  vazão,  físicos,  químicos  e

microbiológicos.  Com  a  definição  dos  pontos  de  coleta,  serão  levantados  os

parâmetros  que  serão  analisados  em  cada  um  deles,  baseados  em  artigos,

monografias e legislação existente e posteriormente, a periodicidade de cada coleta.

Por fim, foi elaborado o Termo de Referência para a contratação de serviços

de análises físicas, químicas e microbiológicas. Nesse termo serão apresentados o

cronograma  para  a  execução  dos  serviços,  bem  como  o  orçamento  para  a

contratação dos mesmos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Água

A água  é  um dos  componentes  mais  importantes  do  planeta  terra,  é  um

líquido vital e sem sua ingestão, animais, vegetais e seres humanos padecem em

poucos  dias.  Para  a  agricultura,  em  particular,  a  água  é  imprescindível,  como

também para a continuidade da vida dos remanescentes vegetais. 

Aproximadamente dois terços da área do nosso planeta é coberto por água,

mas o problema é que boa parte dessa água não pode ser utilizada para consumo

humano, sendo que de toda a água da superfície, apenas 3% não é salgada, mas

desse  percentual  68,7% encontram-se  indisponíveis,  por  estarem em geleiras  e

capas de gelo, somado a outros 30,1% que estão em reservatórios subterrâneos.

Pode-se dizer que de toda água doce líquida, apenas 0,99% são superficiais (Hirata

et al, 2009). 
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2.2 Gestão dos Recursos Hídricos

Na região central do Brasil, tem sido comum a seca de diversos córregos em

períodos de baixa precipitação, fato que tem se tornado comum no município de

Palmas, somado a redução na qualidade da água desses corpos hídricos, gerando

diversos  conflitos  entre  a  população  residente  nas  áreas  urbanas  e  rurais,  em

especial  sobre a redução da quantidade e da qualidade da água para consumo

humano,  devido  a  redução da vazão dos córregos em períodos de seca.  A Lei

Federal  n°.  9.433  de  1997,  que  institui  a  política  nacional  de  recursos  hídricos,

estabelece que em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o

consumo  humano  e  a  dessedentação  de  animais.  A  redução  da  qualidade  das

águas devido à utilização de insumos agrícola em grande escala, ao lançamento de

efluentes  nos  córregos,  etc.,  tem  sido  motivo  de  maiores  questionamentos  e

cobrança da sociedade ao poder público, em relação a gestão dos recursos hídricos

em Palmas.

2.3 Monitoramento da Qualidade da Água

O monitoramento  da qualidade das águas é uma ação determinante  para

indicar o estado de integridade ambiental de um corpo hídrico (INEA, 2013). Desta

forma as análises físicas, químicas, físico-químicas, biológicas e ecotoxicológicas,

utilizadas de forma interdisciplinar, servem para identificar a deterioração causada

tanto por influência antrópica sobre os ambientes aquáticos, em maior escala, como

por fatores naturais, em menor escala.

O monitoramento das características físicas, químicas e biológicas das águas

dos  corpos  hídricos  é  uma  importante  ferramenta  para  verificar/avaliar  a  saúde

ambiental  dos  canais  fluviais.  Ele  visa  realizar  a  medição  ou  verificação  de

parâmetros de qualidade e quantidade de água, que pode ser contínua ou periódica,

utilizada para acompanhar a evolução das condições ao longo do tempo. Também é

importante  para  averiguar  as  tendências  na qualidade do meio  aquático,  e  para

observar  como  este  é  afetado  por  contaminantes  e/ou  atividades  antrópicas

(HESPANHOL, 2009). 

O monitoramento prevê o levantamento sistemático de dados em pontos de

amostragem selecionados, de modo a acompanhar a evolução das condições da



qualidade  da  água  ao  longo  do  tempo,  fornecendo  séries  temporais  de  dados

(DERISIO, 2012).

A análise do termo “Qualidade” é bastante complexo, pois se trata de um

termo bastante subjetivo, que varia de pessoa para pessoa. Moller (1992), diz que

"Um produto com a mesma qualidade, no mesmo país ou na mesma cultura, pode

ser  julgado de forma diversa  por  pessoas  com experiências,  educação,  idade  e

formação  diferentes;  um  produto  ou  serviço  com  a  mesma  qualidade  pode  ser

percebido de forma diversa pela mesma pessoa em épocas diferentes, dependendo

da situação e do humor e das atividades da pessoa;  as pessoas têm diferentes

padrões de qualidade".

A  qualidade  ambiental  também  constitui  algo  que  pode  variar  entre

determinados grupos,  apesar  se ser  avaliada sob critérios objetivos das ciências

físico-naturais. Quando a qualidade é referente aos corpos hídricos, torna-se mais

simples sua definição, principalmente em relação a existência de contaminantes que

podem prejudicar a saúde humana.

Além  da  qualidade  ambiental  dos  recursos  hídricos,  em  relação  ao  uso

biológico relacionado ao consumo humano, é  observada a relevância do mesmo

para o desenvolvimento econômico, no qual, Tundisi  et al (2006) afirmam que, “os

vastos recursos hídricos do Brasil  têm grande significado ecológico, econômico e

social”. 

Para avaliar a qualidade das águas, o governo brasileiro instituiu o Programa

Nacional  de  Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA),  que surgiu  a  partir  de

necessidades relacionadas ao monitoramento  da qualidade das águas no Brasil,

fator determinante para a gestão dos recursos hídricos, para a solução de conflitos

entre os diversos usos da água. No Brasil, há vários problemas relacionados à falta

de  padronização  e  de  informações  sobre  a  realização  de  coletas  e  análises

laboratoriais, o que torna os resultados, muitas vezes, pouco confiáveis e de difícil

comparação entre regiões distintas. Essa situação, somada ao fato de a divulgação

das informações para a população e os tomadores de decisão ser insuficiente na

maioria  das Unidades da Federação,  gera dificuldades para a análise efetiva da

evolução da qualidade das águas e  elaboração de um diagnóstico  nacional.  No

sentido de reverter esse quadro, a Agência Nacional de Águas lançou o PNQA, que

tem por meta oferecer à sociedade conhecimento adequado sobre a qualidade das
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águas  superficiais  brasileiras,  de  forma  a  subsidiar  os  tomadores  de  decisão

(agências governamentais, ministérios, órgãos gestores de recursos hídricos e de

meio ambiente) na definição de políticas públicas para a recuperação da qualidade

das águas, contribuindo assim com a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Existem diversas maneiras de se avaliar  a  qualidade da água nos corpos

hídricos,  dentre  elas  as  análises  físico-químicas  se  destacam e  são  largamente

utilizadas como parâmetros indicadores da qualidade, sendo a resolução CONAMA

357/2005 a normativa utilizada neste projeto para comparar os resultados obtidos

nas  análises  aos que  devem ser  seguidos por  lei.  A  resolução  “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”. 

Já o Índice de Qualidade das Águas é bastante utilizado no Brasil e foi criado

em 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975

começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São

Paulo). Nas décadas seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje

é o principal índice de qualidade da água utilizado no país. O IQA foi desenvolvido

para  avaliar  a  qualidade  da  água  bruta  visando  seu  uso  para  o  abastecimento

público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua

maioria  indicadores  de  contaminação  causada  pelo  lançamento  de  esgotos

domésticos. A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta limitações,

já que este índice não analisa vários parâmetros importantes para o abastecimento

público, tais como substâncias tóxicas (ex: metais pesados, pesticidas, compostos

orgânicos), protozoários patogênicos e substâncias que interferem nas propriedades

organolépticas da água (ANA, 2018).

Segundo Derisio (2012), a seleção dos parâmetros a serem analisados está

intimamente  relacionada  ao  objetivo  do  trabalho,  bem como aos  locais  a  serem

escolhidos para representar o corpo d’água em estudo.

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área  de  estudo  irá  abranger  todos  os  corpos  hídricos  do  município  de

Palmas, sendo que, nesse trabalho, os pontos definidos para posterior amostragem



serão selecionados em cursos hídricos  com maior  risco de contaminação,  como

aqueles próximos a aterro sanitário, plantações agrícolas e ocupações irregulares.

3.1 Dados Gerais do Município

O município de Palmas, que é nossa área de estudo, foi projetado para ser a

capital do estado do Tocantins. Palmas foi criada em 20 de maio de 1989 e instalada

em 1º de janeiro de 1990, sendo a mais nova capital estadual do país. O município

está localizado na região central do estado do Tocantins (Figura 1). Atualmente, é

constituído por três distritos: Palmas, Taquaruçu e Buritirana.

Figura 1 – Localização do município de Palmas e sua área urbana.

Fonte: Prefeitura de Palmas (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

A área do município é de aproximadamente 2.218,943 Km2, sendo que a área

urbana  ocupa  aproximadamente  9%  da  área  total.  Segundo  o  último  censo

demográfico de 2010, Palmas possuía uma população de 228.332 pessoas, sendo

projetada uma população de 286.787 para 2017 (IBGE, 2013).
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3.2 Área Protegidas

As áreas protegidas cobrem aproximadamente 32% da área do município de

Palmas  e  são  formadas  por  Unidades  de  Conservação  Estaduais  e  Municipais

(Figura 2).

Em Palmas, existem 4 (quatro) unidades de conservação geridas pelo estado,

sendo elas: 01 Unidade de Conservação de Proteção Integral (Parques Estadual da

Serra do Lajeado) e 03 Unidades de Conservação de Uso Sustentável  (APA da

Serra do Lajeado, RPPN Sítio Novo e RPPN Bela Vista).

A  Lei  Complementar  Municipal  nº.  155,  de  28  de  dezembro  de  2007

(PALMAS, 2007), que dispõe sobre a política urbana do município de Palmas, criou

13 (treze) Unidades de Conservação municipais em Palmas. 

Figura 1– Unidades de Conservação nos limites do município de Palmas.

Fonte: Prefeitura de Palmas (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

3.3 Clima

Para este trabalho será utilizada a classificação climática de Koppen,  que

considera a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais de temperatura do

ar e precipitação. A cidade de Palmas é classificada com o clima “Aw”,  descrito

como tropical e com uma estação bastante seca. Palmas é quente o ano todo e



possui  uma variação  de  temperatura  muito  pequena  ao  longo  do  ano,  sendo  a

diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio do ano de pouco mais de 3°C

(Figuras 3 e 4).

A distribuição sazonal das precipitações está bem caracterizada ao logo do

ano e possui dois períodos bem definidos, sendo um chuvoso (outubro a abril) e

outro  bastante  seco  (maio  a  setembro).  De  acordo  com dados  do  INMET,  dos

últimos  20  anos  (1997-2017),  o  mês  de  janeiro  é  o  mais  chuvoso,  em  que  a

precipitação é de aproximadamente 302 mm, já os meses de julho e agosto são os

mais secos, nos quais a precipitação é praticamente nula (INMET, 2018) (Figuras 5

e 6).

Figura 1 - Gráfico com a temperatura média mensal de 1997 a 2017.
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Figura 1 - Curva de temperatura média anual em Palmas.

Fonte: Seplan-TO (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

Figura 1 - Gráfico com a precipitação média mensal de 1997 a 2017.
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Figura 1 - Precipitação média anual em Palmas.

Fonte: Seplan-TO (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1 Identificação do Problema

Dados de quantidade e qualidade da água dos córregos do município  de

Palmas são praticamente inexistentes, sendo produzidos apenas por um ponto de

monitoramento do órgão ambiental estadual, o NATURATINS, que está localizado

no córrego Taquarussu e por pontos operados pela concessionária BRK Ambiental

nos córregos que recebem efluentes das estações de tratamento de esgoto.

Analisando esses dados, é possível verificar uma redução linear na vazão dos

córregos e na qualidade dos mesmo ao longo dos últimos anos, fato verificado pelos

conflitos  gerados,  especialmente  em  meio  rural,  onde  tem  se  tornado  bastante

comum a seca dos córregos.

Analisando os pontos de monitoramento dos cursos hídricos existentes, vale

ressaltar  que  os  riscos  de  contaminação  não  podem  ser  atribuídos  apenas  as

estações de tratamento de esgoto, sendo identificados diversas e enormes áreas de
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produção  agrícola  de  soja  e  milho  nas  margens  de  córregos  da  zona  rural  de

município.  O impacto do aumento da produção de bens agrícolas no ambiente é

notado pela perda da qualidade dos recursos hídricos. O uso intensivo de pesticidas

e fertilizantes na agricultura tem causado a contaminação dos rios por agroquímicos.

Também  são  encontrados  diversos  rios  que  cortam  á  área  urbana  do

município de Palmas, percorrendo áreas de lançamento de esgoto em drenagem

pluvial, com a presença de áreas industriais e de áreas com disposição de resíduos

sólidos  irregular,  sendo  desconhecida  a  qualidade  da  água  dos  córregos  que

percorrem esses locais.

4.2 Justificativa

Conhecer a vazão e a qualidade dos corpos hídricos existentes no município

de Palmas, em especial daqueles que percorrem regiões com produção agrícola em

grande  escala,  daqueles  que  recebem  efluentes  de  estações  de  tratamento  de

esgoto, daqueles onde são captadas água para abastecimento público e daqueles

que percorrem áreas urbanas.

O Objetivo deste trabalho é identificar os melhores pontos para a coleta de

amostras de água, de forma a fornecer dados para a proposta acima, e identificar os

parâmetros a serem analisados em cada uma das amostras dos pontos de coleta

levantados.

4.3 Objetivos

O objetivo geral dessa proposta de intervenção é:

 Realizar o monitoramento dos recursos hídricos superficiais da cidade

de Palmas (TO).

Estão entre os objetivos específicos dessa proposta de intervenção:

 Identificar  os  pontos  necessários  para  a  coleta  de  informações  e

medições  sobre  a  quantidade/qualidade  dos  corpos  hídricos

superficiais da cidade de Palmas (TO); 

 Definir  os  parâmetros  físicos,  químicos  e  microbiológicos  a  serem

analisados em cada ponto;

4.4 Resultados e Impactos Esperados

Os principais resultados esperados são:



 Conhecimento  da  vazão  e  da  qualidade  dos  principais  córregos  de

Palmas;

 Verificação  de  possíveis  pontos  de  contaminação  em córregos  que

percorrem grandes áreas de produção de soja e milho;

 Análise da existência de pontos de lançamento de esgoto clandestinos

nos principais córrego do município;

 Obtenção  de  dados  que  auxiliem o  Comitê  de  Bacias  e  os  órgãos

ambientais  no  enquadramento  de  corpos  hídricos  em  classes,  na

emissão de outorga e na cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

 Obtenção de dados que auxiliem a gestão municipal no planejamento

urbano, incluindo a revisão e zoneamento para fins de uso e ocupação

do solo; 

 Diagnóstico  da  necessidade  de  construção  de  barramentos  para

armazenar  água  para  abastecimento  da  população  em  período  de

seca; 

 Obtenção  de  dados  que  auxiliem  na  resolução  de  questões

relacionadas  aos  conflitos  entre  usuários  de  água  em  períodos  de

déficits hídricos; 

 Fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos e

garantir a conservação de áreas de especial interesse para os recursos

hídricos.

Os  impactos  esperados  estão  condicionados  ao  conhecimento  dos  dados

qualitativos dos cursos hídricos. Caso sejam verificados redução drástica de vazão

dos córregos, será realizado vistorias que possam identificar possíveis pontos de

captação irregular, e caso seja verificado contaminação dos corpos hídricos, será

realizada uma “busca” de forma a identificar os pontos de contaminação e se os

empreendimentos possuem ou estão cumprindo as exigências de suas respectivas

licenças ambientais.
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4.5 Ações de Intervenção

A vazão será coletada em todos os pontos escolhidos para o monitoramento,

já para o conhecimento da qualidade dos principais corpos hídricos superficiais do

município de Palmas, foi feito o seguinte roteiro.

4.5.1 Ação 1: Levantamento de pontos para a coleta de amostras nos cursos 

hídricos

Os  pontos  de  coleta  foram  selecionados  baseando-se  no  critério  de

distribuição geográfica (em especial, pelo número de população que utiliza a água

dos  córregos  do  município)  e  locais  estratégicos,  como  a  presença  de  área

potencialmente poluidoras como Aterro Sanitário, ETEs, áreas de produção agrícola

em grande escala e áreas com ocupação irregular e sem saneamento básico. 

O resultado desse monitoramento deve orientar  os planos de amostragem

futuros  no  município  de  Palmas.  Por  exemplo,  a  recorrência  de  problemas  em

determinada área, irá merecer atenção constante e fornecer subsídio para o órgão

ambiental  exigir  análises  da  qualidade  da  água  no  processo  de  licenciamento

ambiental de empreendimentos que sejam potencialmente poluidores.

Analisados  os  critérios  para  a  seleção,  os  pontos  de  coleta  foram

selecionados e classificados em 4 (quatro)  grupos,  definidos especialmente  pelo

risco de contaminação, sendo elas: pontos em cursos hídricos na área de influência

do aterro sanitário; pontos em cursos hídricos que percorrem grandes áreas com

produção  agrícola  (em  especial  do  cultivo  de  soja  e  milho);  pontos  em  cursos

hídricos que percorrem área rural  com ocupação irregular  e  sem a presença de

saneamento básico; pontos em cursos hídricos que percorrem a área urbana do

município (Tabela 1) (Figura 7).



Tabela 1 – Coordenadas dos pontos do Plano de Monitoramento.

Figura 1 – Localização dos Pontos de Monitoramento.

Fonte: Prefeitura de Palmas (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

Os pontos de coleta em cursos hídricos com nascentes próximas ao aterro

(Figura 8) foram selecionados devido ao grande potencial  poluidor desse tipo de

17



empreendimento, que pode trazer sérias consequências ambientais e pelo fato de

praticamente não existir dados de qualidade da água desses córregos da área de

influência do aterro. 

No aterro, em consequência dos processos de decomposição aos quais o lixo

é submetido, forma-se o chorume (líquido percolado) com carga poluidora várias

vezes maior que a do esgoto doméstico, podendo gerar grande impacto ao meio

ambiente. O chorume é tratado em lagoas e depois é infiltrado no solo, alcançando o

lençol freático.  

Importante ressaltar que esse tipo de tratamento não é o mais adequado e

eficiente para remover os contaminantes e que na área do aterro, são encontradas

rochas da Formação Pimenteiras que apresentam boa porosidade e permeabilidade,

o  que  torna  o  aquífero  livre,  e  consequentemente  os  córregos  da  região,  mais

vulneráveis à contaminação por poluentes. 

Figura 1 – Localização dos Pontos de Monitoramento com risco de contaminação
pelas atividades do Aterro Sanitário.

Fonte: Prefeitura de Palmas (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

Já  os  pontos  de  coleta  em  área  com  grande  produção  agrícola  foram

selecionados devido ao grande número de córregos que percorrem essas áreas na



porção  leste  do  município  de  Palmas  e  a  ausência  de  dados  de  análises  da

qualidade dessas águas (Figura 9). 

Nas áreas agrícolas, os solos e as plantas geralmente recebem uma grande

carga de agrotóxicos, seja na forma de nutrientes ou de defensivos agrícolas, que

podem permanecer no solo,  ser absorvidos pelas plantas, ser carreados para as

águas superficiais, ou, ainda, lixiviados, atingindo as águas subterrâneas. 

Em áreas com produção agrícola tende a ocorrer a contaminação rotineira, ou

seja,  aquela  causada  por  lançamentos  contínuos  de  produtos  potencialmente

contaminantes, como os agrotóxicos.

Figura 1 – Localização dos Pontos de Monitoramento com risco de contaminação
pelas atividades de monocultura.

Fonte: Prefeitura de Palmas (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

Os pontos de coleta que percorrem áreas com ocupação irregular em zona

rural (Figura 10) foram selecionados basicamente por dois motivos, sendo o primeiro

devido ao lançamento de esgoto direta ou indiretamente (através da disposição de

dejetos em solo sem tratamento prévio e do carreamento do esgoto pela drenagem

em períodos chuvosos) nos cursos hídricos que percorrem essas áreas e pelo fato

de  grande  parte  dessa  população  utilizar  a  água  desses  córregos  para  uso

doméstico  (inclusive  ingestão)  e  para  atividades  de  banho.  Vale  lembrar  que  a
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ocupação irregular  em área rural  em Palmas tem crescido  bastante  nos últimos

anos. Importante ressaltar ainda que os pontos selecionados estão nos córregos que

fornecem água para abastecimento público de aproximadamente 90% da população

residente na área urbana da sede do município de Palmas.

Figura 1 – Localização dos Pontos de Monitoramento com risco de contaminação
pelas atividades de ocupação irregular ou por percorrerem área urbana.

Fonte: Prefeitura de Palmas (2018). Elaborado pelo autor do trabalho.

Por fim, os pontos para coleta que percorrem a área urbana do município

(Figura  10)  foram selecionados devido  ao alto  risco  de contaminação devido  às

atividades existentes em área urbana, tais como: empresas de diferentes segmentos

que por vezes lançam seus efluentes, de forma irregular, diretamente em córregos;

comércio, como postos de combustíveis e oficinas mecânicas, que trabalham com

materiais  contaminantes;  Estações  de  tratamento  de  esgoto,  que  lançam  seus

efluentes em córregos que percorrem áreas urbanas; lançamento irregular de esgoto

sem tratamento em áreas que não possuem rede coletora de esgoto; carreamento

de diversos resíduos pela  rede de drenagem urbana que lança suas águas em



córregos. Vale ressaltar também a existência de diversas atividades de indústria e

comércio que não possuem licença ambiental. 

Os pontos foram escolhidos próximo ao ponto de deságue dos córregos no

Lago  da  Usina  Hidrelétrica  do  Lajeado  (represamento  do  Rio  Tocantins),  que

também é o limite oeste do município, devido ao fato de terem percorrido toda a área

urbana do município de Palmas.

4.5.2 Ação 2: Definição de Parâmetros Físico, Químicos e Microbiológicos a serem 

analisados em cada ponto de amostragem 

O diagnóstico do uso e ocupação do solo em Palmas foi  uma ferramenta

essencial  para  a  identificação  dos  parâmetros  a  serem  privilegiados  em  um

programa  de  monitoramento.  Por  exemplo,  onde  existam  atividades  agrícolas

intensas, torna-se essencial realizar a análise de agrotóxicos (Tabela 2).

Para os pontos  de coleta na área de influência do  aterro,  foi  verificado a

necessidade de realização de análises  diversas,  sendo selecionados parâmetros

físicos, químicos e microbiológicos. A principal fonte de contaminação é o chorume,

que mesmo sendo tratado em lagoas antes do lançamento no solo, pode causar

contaminação.

Torres  et  al. (1997)  afirma  que  o  lixiviado  do  chorume  lançado  no  solo

apresenta altas concentrações de matéria orgânica, medida como DQO (demanda

química  de  oxigênio),  DBO5  (demanda  bioquímica  de  oxigênio),  COT  (carbono

orgânico total) e AGV (ácidos graxos voláteis), bem como quantidades consideráveis

de substâncias inorgânicas (metais pesados), e ainda apresenta variações de pH;

valores  altos  de  sólidos  totais,  sólidos  dissolvidos  e  de  nitrogênio  na  forma

amoniacal, entre outros. 

E,  pelo fato do chorume conter,  às vezes, altos níveis de metais e outros

compostos podem ser considerados uma água residuária industrial, sendo que sua

composição muda de um aterro para outro, em função da qualidade e características

dos resíduos sólidos depositados.

Para as amostras dos pontos de coleta em cursos hídricos que percorrem

áreas  de  grande  produção  agrícola,  foi  necessário  incluir  outros  parâmetros

orgânicos devido a utilização de agrotóxicos. Os parâmetros foram selecionados de

acordo com os princípios ativos mais utilizados para determinada cultura de acordo

com o documento “potencial de impacto da agricultura sobre os recursos hídricos na
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região do cerrado” (EMBRAPA, 2002) e com a Resolução Conama 357 de 17 de

março de 2005. Importante ressaltar que os parâmetros foram selecionados levando

em conta os agrotóxicos mais utilizados nas culturas de soja e milho, que perfazem

a maior parte da área rural de Palmas.

Um problema  sério  é  o  comportamento  pouco  conhecido  dos  agrotóxicos

(herbicidas,  fungicidas,  inseticidas,  entre  outros)  em  subsuperfície  e  em  águas

superficiais,  fato  associado  às  baixas  concentrações  destes  e  à  sua  ampla

aplicação.

Em  amostras  coletadas  em  córregos  que  percorrem  áreas  urbanas  é

necessário atentar para a existência de lançamentos irregulares de esgoto, podendo

apresentar altas concentrações de microrganismos patogênicos e nitrato. Também é

necessário avaliar a presença de empreendimentos com potencial poluidor, como

empresas que geram efluentes diversos e resíduos sólidos industriais. 

Vale  ressaltar  que  o  setor  industrial  produz  e  utiliza  em  seu  processo

produtivo uma grande variedade de compostos orgânicos e inorgânicos. Também é

necessário atentar para pequenas indústrias e oficinas mecânicas que manuseiam

produtos  tóxicos  sem  muito  cuidado  podendo  causar  sérias  contaminações,

atingindo  os  corpos  d’água  superficiais.  Devido  ao  fato  descrito,  foi  incluído  o

parâmetro  “óleos  e  graxas”  nas  análises  das  amostras  de  corpos  hídricos  que

percorrem áreas urbanas.

Para  as  amostras  coletadas  em  áreas  de  ocupação  em  loteamentos

irregulares  na  zona  rural  de  Palmas  é  extremamente  importante  que  sejam

analisados parâmetros ligados ao risco de contaminação oriundo da ausência de

sistema de esgotamento sanitário, podendo apresentar concentrações elevadas de

carbono orgânico, nitrato, cloreto, nitrogênio, sódio, sulfato e alguns metais incluindo

ferro,  zinco  e  cobre,  além  de  concentrações  variadas  de  microrganismos

patogênicos.



Tabela 2 – Parâmetros a serem analisados por pontos de coleta.
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4.5.3 Ação 3: Definição de Periodicidade das Coletas 

Analisando  o  clima  de  Palmas,  a  necessidade  técnica  de  se  confirmar

contaminação,  a  disponibilidade  da  equipe  do  órgão  ambiental  em  coletar  as

amostras e os custos de cada análise em laboratório, foi elaborada a periodicidade

de coleta e de análise de cada parâmetro descrito no item anterior. Vale ressaltar

que  o  órgão  ambiental  tem  embasamento  para  determinar  a  periodicidade  das

análises dos diferentes parâmetros.

Os parâmetros microbiológicos, físicos e químicos básicos serão analisados

mensalmente, já os parâmetros químicos mais complexos, como metais pesados e

agrotóxicos serão analisados trimestralmente, conforme figura abaixo (Tabela 3).

Tabela 3 – Periodicidade da análise de cada parâmetro.



4.5.4 Ação 4: Definição do prazo dos trabalhos e Contratação de laboratório para a 

realização das análises

Os  trabalhos  de  coleta  de  amostras  e  análises  físico,  químicas  e

microbiológicas serão realizados durante um período de 01 (um) ano. Após esse

período, o plano de monitoramento poderá ser readequado, baseado na análise e

interpretação  dos  dados  já  coletados,  na  verificação  de  possíveis  pontos  de

contaminação,  na  localização  e  instalação  de  novos  empreendimentos  e  na

necessidade da inclusão/exclusão de parâmetros.

Para a elaboração do Plano de Monitoramento, foram utilizadas ferramentas

que auxiliaram a definir os pontos onde serão realizadas as coletas, sendo essas

ferramentas:  Software  Google  Earth  com imagem de satélites  de  diversos anos;

Software  ArcGis  utilizado  para  a  análise  e  tratamento  de  imagens;  Shapes  de

Hidrografia, Geologia, Geomorfologia, Topografia,  Pedologia, Uso e Ocupação do

Solo; Localização de empreendimentos com potencial poluidor, tais como Estações

de  Tratamento  de  Esgoto,  Aterro  Sanitário,  Postos  de  Combustíveis,  Oficinas

Mecânicas, etc.

4.6 Atores Envolvidos

Os atores  envolvidos  nas  atividades  de  coleta,  análise  e  interpretação  dos

dados levantados são:

- Órgão Ambiental Municipal.

 A  Fundação  Municipal  de  Meio  Ambiente,  por  meio  de  seus  técnicos  e

gestores, tem a missão de elaborar e gerir o plano de monitoramento, através da

definição  dos  pontos  a  serem  amostrados,  da  programação  e  execução  das

atividades de coleta e armazenamento das amostras, do envio para o laboratório, do

acompanhamento do contrato de análises, da validação e interpretação dos dados,

além  da  elaboração  de  “plano  de  ação”  e  “plano  de  recuperação  de  áreas

degradadas” caso sejam identificados pontos de poluição;

- Órgãos Ambientais Estaduais.

 A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do Tocantins e

o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) tem a missão de disponibilizar dados

de análise já realizadas em cursos hídricos no município de Palmas para o órgão

ambiental municipal;
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- BRK Ambiental/Saneatins.

 A empresa concessionária dos serviços de abastecimento público e coleta e

tratamento  de  esgotos  irá  fornecer  dados  de  análises  físico,  químicas  e

microbiológicas  realizadas  em  córregos  onde  existem  captação  de  água  e

lançamento  de  efluentes  de  estações  de  tratamento  de  esgoto  para  o  órgão

ambiental municipal;

- Comitê de Bacias do Entorno do Lago. 

Fornecer dados levantados em sua atividade de diagnóstico da situação hídrica

das bacias do entorno do lago para o órgão ambiental municipal.

- Laboratório Contratado. 

Realizar análises de acordo com as normas e procedimentos existentes e nos

prazos estabelecidos em contrato.

4.7 Recursos Necessários

Os recursos necessários serão custeados pelo órgão ambiental municipal e

pelo órgão financiador do projeto.

Para as coletas e armazenamento das amostras, serão necessários mão de

obra  qualificada,  veículos  e  combustível  e  frascos  e  recipientes  para  o  correto

armazenamento das amostras. 

Essas despesas serão custeadas pela Fundação Municipal de Meio Ambiente,

bem como as medidas de vazão e análises de temperatura, condutividade, pH e

oxigênio dissolvido a serem realizadas com “medidor multiparâmetro” pertencente ao

município de Palmas.

Já para a contratação do laboratório para as análises das amostras, serão

utilizadas  verbas  de órgãos  financiadores,  como a  Agência  Nacional  das  Águas

(ANA). Importante ressaltar que existe o risco dos órgãos financiadores atrasarem a

liberação de recursos financeiros.

Na fase de execução das análises, existe a possibilidade de descumprimento

de padrões e normas técnicas por parte do laboratório contratado para a análise da

água coletada. 

Também existe o risco de troca de amostras no laboratório onde será realizado

as  análises,  ocasionando  interpretações  errôneas  da  qualidade  da  água  e  a

consequente tomada de atitudes de forma incorreta (ex: troca de duas amostras no



laboratório,  onde uma água contaminada  será  relacionada  a  uma área que  não

possui contaminação).

Na fase de validação das análises e interpretação dos dados, serão utilizados

técnicos qualificados do órgão ambiental municipal.

4.8 Orçamento

Como informado acima, a vazão será coletada pelo órgão ambiental  e as

análises de pH, Temperatura, Oxigênio Dissolvido e condutividade serão realizadas

com  “medidor  multiparâmetro”  da  Fundação  Municipal  de  Meio  Ambiente.   As

análises  dos  outros  parâmetros  serão  realizadas  através  da  contratação  de

laboratório  especializado.  Para essas análises,  foram orçados valores  para cada

parâmetro, através de preço médio informado por laboratórios consultados (Tabela

4).

4.9 Viabilidade

O projeto é viável tecnicamente, economicamente e financeiramente.

Tecnicamente,  o  projeto  é  bastante  simples  e  de  fácil  execução,  sendo

necessário apenas equipamentos e recipientes para a coleta das amostras, dados

preliminares a serem fornecidos pelos órgãos ambientais e empresa concessionária

de  água  e  esgoto,  e  veículos.  Os  pontos  onde  serão  coletadas  as  amostras

possuem fácil acesso. O trabalho de interpretação dos resultados das análises será

realizado por equipe técnica qualificada da Fundação Municipal de Meio Ambiente.

Economicamente,  o  projeto  será  bastante  interessante,  pois  os  dados

coletados  na  execução  do  trabalho  serão  bastante  úteis  para  o  município,  pois

ajudarão  a  identificar  possíveis  pontos  de  contaminação  das  águas.  Importante

ressaltar  que com a identificação  de  pontos  de contaminação  das  águas,  serão

reduzidos os problemas de saúde da população que utiliza os recursos hídricos sem

saber a qualidade dos mesmos,  o  que gera uma economia para o município.  A

localização dos pontos de contaminação também irá evitar danos e consequências

maiores para os córregos.

Financeiramente,  o  projeto  não  demanda  valores  muito  altos  para  sua

execução. Seus benefícios serão muito superiores aos gastos com sua implantação/

execução. Os dados a serem fornecidos para a cobrança pelo uso das águas a ser

instituída pelo comitê de bacias e o auxílio na prevenção de diversos problemas de
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saúde  com contaminação  das  águas  são  a  principal  fonte  de  retorno  financeiro

indireto. 

 

Tabela 4 – Orçamento para a execução das análises das amostras coletadas.



As  despesas  do  projeto  em  seu  primeiro  ano  do  monitoramento  serão

custedas através de convênios com órgãos de financiamento. A partir do segundo

ano, as análises serão solicitadas para os empreendedores através das licenças

ambientais, na forma de “condicionantes” da licença. 

4.10 Riscos e Dificuldades

Os riscos e dificuldades relacionados ao projeto serão encontrados em todas

as etapas do mesmo,  sendo que já  na etapa de planejamento  são encontradas

dificuldades  relacionados  a  identificação  de  melhores  pontos  para  a  coleta  das

amostras.  Também  existe  a  dificuldade  para  encontrar  parceiros  para  o

financiamento  do projeto,  pois  o  mesmo não terá  retorno financeiro  direto,  e  as

atividades desenvolvidas são de maior interesse do poder público.

Existe  ainda  a  possibilidade  de  troca  de  amostras  no  laboratório  a  ser

contratado.  Para que isso não ocorra é necessário  o acompanhamento de perto

pelos gestores do contrato.

Um  fato  positivo  é  que  para  a  execução  dos  projetos,  é  que  não  será

necessário  contratar  mão  de  obra  e  veículos,  pois  estes  serão  fornecidos  pela

Fundação Municipal de Meio Ambiente.

4.11 Cronograma

O cronograma foi  elaborado com o início das atividades na elaboração do

termo de referência para contratação de laboratório para a realização das análises

conforme Tabela 5.

4.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

A  gestão  e  o  acompanhamento  do  projeto  serão  realizados  por  técnicos

capacitados (Biólogos, Geólogos e Engenheiros Ambientais) da Fundação Municipal

de Meio Ambiente, através do acompanhamento das atividades de coleta, envio das

amostras para o laboratório, recebimento e validação dos resultados, interpretação

dos dados e análise dos possíveis fontes de contaminação. 

A avaliação do laboratório contratado será realizada através do cumprimento

do cronograma de análise e entrega dos resultados, bem como da qualidade dos
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resultados  apresentados  e  de  vistorias  periódicas  ao  laboratório  para  o

acompanhamento dos procedimentos de análise.

Tabela 5 – Cronograma para a execução das atividades.

5 TERMO DE REFERÊNCIA

5.1 Objetivo

Contratação  de  serviços  de  análises  físico-químicas,  químicas  e

microbiológicas  de  amostras  de  água  superficial  (bruta)  em cursos  hídricos  nos

limites do município de Palmas.

O presente procedimento administrativo visa a formação de REGISTRO DE

PREÇO  para  eventual  contratação  de  serviços  de  empresa  especializada  para

realização de análises laboratoriais 

5.2 Justificativa

Conhecer a qualidade dos corpos hídricos do município de Palmas, de forma

a identificar os possíveis pontos de contaminação, em especial de corpos hídricos

que nascem ou percorrem trechos em aterro sanitário, grandes plantações de soja e

milho, ocupações irregulares em área rural e que percorrem área urbana.

A  contratação  de  serviço  de  empresa  especializada  para  análises

laboratoriais  de  parâmetros  físico,  químicos  e  microbiológicos  de  águas,  está



estabelecida na legislação vigentes e as adotadas para o controle da qualidade dos

recursos hídricos, conforme Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente –

Conama Nº 357/2005 que trata da classificação dos corpos de água e estabelece as

condições e padrões de lançamento de efluentes nesses corpos hídricos.

 Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado

não  necessariamente  no  seu  estado  atual,  mas  nos  níveis  de  qualidade  que

deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade e garantir a saúde e

o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, e considerando a

necessidade de  se  criar  instrumentos  para  avaliar  a  evolução  da  qualidade das

águas em relação às classes estabelecidas, de forma a facilitar a fixação e controle

de  metas,  visando  atingir  gradativamente  os  objetivos  propostos  pelo  órgão  de

controle  ambiental  municipal,  através  das  ações  de  monitoramento  ambiental,

visando  à  melhor  distribuição  dos  usos  das  águas,  melhor  especificação  das

condições e padrões de qualidade requeridos, e, considerando que o controle da

poluição está diretamente relacionado com a proteção da saúde, garantia do meio

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  levando  em  conta  os  usos  prioritários  e

classes de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo d’água.

As  análises  serão  utilizadas  para  a  realização  das  atividades  do

monitoramento ambiental do município de Palmas, que é um dos instrumentos da

Política Municipal de Meio Ambiente, Lei Municipal n°. 1011 de 2001.

5.3 Descrição do Objeto

A contratação da atividade de análise laboratorial será durante o período de 1

(um) ano, sendo que os parâmetros a serem analisados foram divididos em coletas

mensais ou trimestrais, conforme Tabela 6.

5.4 Fundamentação Legal

A presente modalidade licitatória de “tomada de preços” para este processo

está devidamente regulamentada na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Tabela 6 – Número de análises por parâmetros.



5.5 Estimativa de Custos

Tabela 7 – Estimativa de Custos

5.6 Prazo de Entrega

Os  serviços  de  análises  laboratoriais  de  parâmetros  físico,  químicos  e

microbiológicos  que  são  o  objeto  deste  Termo  de  Referência  serão  realizados,
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conforme a periodicidade apresentadas nas tabelas acima, na Sede da Empresa

Contratada,  sendo  que  os  resultados  deverão  ser  encaminhados  à  Fundação

Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Palmas  –  FMA,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias

corridos, após a entrega do material coletado. 

5.7 Local de Entrega 

A entrega do objeto desta licitação (análises laboratoriais) deverá ser feita na

sede da Fundação Municipal de Meio Ambiente, no seguinte endereço: Quadra 104

Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, Conj. 02, Lote 33 - 2º andar Palmas/TO CEP:

77020-012,  correndo  por  conta  da  contratada  todas  as  despesas  de  seguros,

transporte,  tributos,  encargos  trabalhistas  e  previdenciários,  decorrentes  do

fornecimento. A contratada também deverá realizar a busca das amostras na sede

da FMA.

Os  laudos  também  deverão  ser  enviados,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias

corridos  após  as  coletas,  na  versão  digital  através  do  e-mail:

monitoramento.ambiental.palmas@gmail.com

5.8 Condições Gerais

5.8.1 Coleta das Amostras

 A  coleta,  preservação  e  transporte  das  amostras,  que  serão

submetidas as análises laboratoriais para verificação da qualidade da

água, serão de responsabilidade da CONTRATANTE;

 A  identificação,  preservação  e  coleta  das  amostras  serão  de

responsabilidade  da  Fundação  Municipal  de  Meio  Ambiente  que

designará responsáveis, devidamente treinados, de modo a garantir a

preservação,  integridade  e  transporte  das  amostras  até  a  sede  da

FMA. 

5.8.2 Recebimento e Armazenamento das Amostras

 As  amostras  serão  entregues  a  contratada  na  sede  da  Fundação

Municipal de Meio Ambiente e deverão ser acompanhadas do Registro

de  Coleta  das  Amostras  (fornecida  pela  empresa  contratada)

corretamente preenchido;



 As  amostras  recebidas  pelo  Laboratório  da  contratada  deverão  ser

conferidas no momento da entrega quanto à preservação, integridade e

identificação. Caso as amostras cheguem à empresa contratada fora

das  condições  definidas,  a  Fundação  Municipal  de  Meio  Ambiente

deverá ser informada antes do início dos trabalhos, para avaliação e

aceite da condição.

5.8.3 Entrega dos Laudos

O laudo deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos após a entrada

das amostras na empresa contratada.

5.8.4 Do Fornecimento e Recebimento do Objeto

A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar

o objeto desta licitação será a área da Diretoria de Controle Ambiental  da FMA,

observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. A Fundação Municipal de

Meio Ambiente reserva-se o direito de não receber o serviço em desacordo com as

especificações e condições constantes do presente Termo de Referência, podendo

aplicar as penalidades e sanções previstas no Edital e na Lei Federal nº 8.666/93.

5.9 Obrigação das Partes

5.9.1 Responsabilidades da Contratada

 Realizar  as  análises  conforme  referências  normativas  de  ensaios

reconhecidas e validades internacionalmente;  Standard Methods For

The Examination of Water and Wastewater. 22 ed. Washington: APHA,

2012., ou superior;

 A contratada deverá apresentar nos Boletins de Análises, os registros

de controle de qualidade do laboratório (cromatogramas, amostras e

controle), dos compostos orgânicos e inorgânicos analisados sempre

que solicitados;

 A Contratada deverá cumprir  fielmente as obrigações contratuais de

forma que os serviços sejam entregues conforme as especificações

apresentadas;
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 Responderá  pelos  danos  causados  diretamente  à  Contratante  ou  a

terceiros,  decorrentes  de sua culpa  ou dolo,  quando na entrega do

objeto,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à

fiscalização ou ao acompanhamento pela Contratante;

 Permitir a equipe técnica e a fiscalização da execução do contrato por

parte da CONTRATANTE, o acesso nas dependências do laboratório,

onde são realizadas as amostras, não criando quaisquer embaraços ou

dificuldades;

 Prestar esclarecimentos técnicos referentes ao objeto dessa licitação

sempre que solicitados;

 Responderá,  ainda,  por  quaisquer  danos causados  diretamente  aos

serviços e a outros bens de propriedade da Contratante, quando estes

tenham sido ocasionados pela contratada;

 Responsabilizar-se-á integralmente pela entrega do objeto ao Fundo

Municipal  de Meio Ambiente/Fundação Municipal  de Meio Ambiente,

sito à Quadra 104 Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, Conj. 01, Lote 33

-  2º  andar  Palmas/TO  CEP:  77020-012,  de  acordo  com  as

especificações e termos definidos no Edital e seus Anexos, bem como

demais normas pertinentes;

 Apresentar  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura,  contendo  necessariamente  a

descrição clara e de conformidade com o objeto licitado;

 Entregar dos laudos em até 15 (quinze) dias corridos após a entrada

das amostras no laboratório empresa contratada; 

 Os laudos também deverão ser enviados, no prazo de 15 (quinze) dias

corridos  após  as  coletas,  na  versão  digital  através  do  e-mail:

monitoramento.ambiental.palmas@gmail.com;

 Arcar  com todos os tributos,  custos e despesas diretas ou indiretas

decorrentes do fornecimento do objeto contratado;

 Comunicar a Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar esclarecimentos necessários;

 Responsabilizar-se pelo transporte e acondicionamento das amostras

fora de Palmas;

 Cumprir prazos e demais garantias de acordo com o ofertado;

mailto:monitoramento.ambiental.palmas@gmail.com


 Na  hipótese  de  ficar  constatada  qualquer  anormalidade  com  a

execução dos serviços, objeto desta licitação, no que se refere à sua

característica, qualidade e especificações dos mesmos, a contratada

deverá providenciar a devida substituição necessária, correndo por sua

conta  e  risco,  sem nenhum ônus  para  o  Fundo  Municipal  de  Meio

Ambiente/Fundação Municipal de Meio Ambiente.

5.9.2 Responsabilidades da Contratante

 Acompanhar, fiscalizar e conferir o Objeto Contratual;

 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na entrega dos

serviços;

 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela Contratada;

 Responsabilizar-se pela coleta e transporte das amostras na cidade de

Palmas,  bem  como  a  identificação  e  preservação  das  mesmas,

utilizando  pessoal  devidamente  treinado  de  modo  a  garantir  a

integridade das amostras.

5.9.3 Relativos a Qualificação Técnica

A empresa licitante deverá comprovar que possui em seu quadro de pessoal

permanente profissional técnico habilitado para a realização de análises laboratoriais

para verificação da qualidade da água, devendo apresentar:

 Certificação  conforme  normas  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas NBR ISO/IEC 17025:2005;

 Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente dos

responsáveis técnicos pelo laboratório;

 Comprovação de aptidão para a prestação de serviço constantes do

Termo  de  Referência,  por  meio  da  apresentação  de  atestados

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

 Comprovação,  fornecida  pelo  órgão  licitante,  de  que  recebeu  os

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas

as  informações  e  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das

obrigações objeto da licitação;
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 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando

for o caso.

5.10 Acompanhamento e Fiscalização

 O CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e fiscalizar a

execução do contrato, que registrará em relatório todas as ocorrências

relacionadas com sua execução, determinando o que for necessário à

regularização das falhas ou defeitos observados;

 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal

serão solicitadas à autoridade competente, para adoção das medidas

convenientes,  consoante  disposto  no Art.  67,  §§  1º  e  2º,  da  Lei  nº

8.666/93; 

 Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados

imediatamente,  salvo  quando  implicarem em indagações  de  caráter

técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas;

 É  direito  da  fiscalização  rejeitar  quaisquer  materiais  e/ou  serviços,

quando  entender  que  a  sua  execução  está  irregular  e/ou  que  os

materiais empregados não são os especificados.

5.11 Pagamento

 A  CONTRATADA  deverá  apresentar  a  Nota  Fiscal/Fatura

correspondentes às análises realizadas, juntamente com as referidas

requisições  na  Diretoria  de  Controle  Ambiental,  para  conferência  e

atesto;

 O pagamento do serviço será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, a partir

da  atestação  da  fatura  de  prestação  de  serviços  pela  Diretoria  de

Controle  Ambiental,  mediante  depósito  bancário  em  conta  da

CONTRATADA;

 O  pagamento  somente  será  efetivado  depois  de  verificada  a

regularidade fiscal da empresa, ficando a CONTRATADA ciente de que

as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo

de validade renovada a cada vencimento.



5.12 Subcontratação

A  contratada  não  poderá  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem

mesmo  parcialmente,  as  obrigações  assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  das

prestações a que está obrigada.

5.13 Sanções

 A licitante que deixar de apresentar a documentação técnica e/ou de

habilitação, quando exigida em qualquer fase do processo licitatório,

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução

do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  fizer  declaração  falsa  ou

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, poderá ficar

impedida de licitar  e de contratar com a Prefeitura de Palmas, pelo

prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais sanções previstas

no presente Edital.

  A  licitante  que  desistir  dos  lances  ofertados,  ou  ainda,  se  ficar

caracterizado  que  os  serviços  prestados  não  atendem  às

especificações constantes na respectiva proposta, ficará sujeita à multa

correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato,

facultada ainda a possibilidade de aplicação da sanção prevista neste

item. 

  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  desta  licitação,  ao

contratado serão aplicadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei

Federal  nº.  8.666/93,  isoladas  ou  cumulativamente,  nos  termos  da

referida norma, sendo que, para tais efeitos, é estabelecido que a multa

corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado,

em caso de inadimplemento parcial, e, a 10% (dez por cento) sobre o

valor  global  atualizado  em  caso  de  inadimplemento  absoluto,  sem

prejuízo  das  demais  sanções elencadas  pela  citada  Lei  Federal  nº.

8.666/93. 

 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da data final para atendimento dos

chamados da Prefeitura de Palmas, fica o fornecedor sujeito a multa de

0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do
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Empenho a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo

cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta) dias; 

 A aplicação da penalidade de multa não impede que a Administração

rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas

na Lei nº. 8.666/93.

  A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o

valor contratado e descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Prefeitura de Palmas. 

 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais

sanções,  administrativas  e/ou  penais,  previstas  na  Lei  Federal  nº.

8.666/93, com as alterações posteriores. 

 Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Prefeitura de Palmas por

eventuais perdas e danos oriundos de danos causados a terceiros, por

culpa ou dolo do contratado e seus prepostos.

5.14 Informações Complementares

 Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente

no que diz respeito à execução do bem, com recursos destinados ao

projeto pelo instrumento legal específico.

 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da

Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata.

 O prazo de vigência do contrato objeto deste Termo de Referência será

de  12  (doze)  meses,  contados  de  sua  assinatura,  podendo  ser

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observado o disposto no

art. 57, inciso II da Lei federal nº. 8.666/93.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão quantitativa e qualitativa da água nos cursos hídricos superficiais

em Palmas é bastante séria, sendo observado uma redução drástica na vazão e na

qualidade da água dos córregos nos últimos anos. 



A drástica  redução da  quantidade  de  água  nos córregos  será  confirmada

através da coleta dos dados de vazão nos pontos de monitoramento selecionados.

Através  da  análise  dos  dados  será  possível  identificar  pontos  que  sofreram

intervenção antrópica em nascentes e cursos hídricos, bem como identificar pontos

com captação irregular de água.

A crescente  expansão das áreas de cultivo  de soja  e milho  no município

utilizando  agrotóxicos  e  fertilizantes,  a  localização  e  a  falta  de  dados  de

monitoramento  do  aterro  sanitário,  a  ocupação  irregular  através  de

microparcelamentos na beira dos córregos em área rural e o lançamento clandestino

de esgoto e de efluentes industriais na área urbana de Palmas, são fatores que

preocupam e fazem se tornar necessário o conhecimento da qualidade da água dos

córregos.

Este  trabalho  levantou  os  principais  pontos  vulneráveis  a  contaminação  e

apresentou  uma  proposta  de  monitoramento,  incluindo  análises  de  diversos

parâmetros  físicos,  químicos  e  microbiológicos  de  acordo  com  a  atividade

predominante nas margens dos cursos hídricos rurais e urbanos.

Caso sejam encontrados valores fora dos padrões,  serão sugeridos novos

pontos  de  coleta  à  montante  dos  existentes,  buscando  encontrar  os  pontos  de

contaminação, bem como proibida a captação de água para consumo, até que os

padrões de potabilidade retornem aos exigidos na legislação.

Os dados levantados serão extremamente úteis para auxiliar o município no

Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM) e na sugestão de criação de novas áreas

protegidas,  como “Áreas Verdes” ou “Unidades de Conservação”,  além de terem

grande importância no Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Assim que  os  resultados  das  análises  forem sendo  validados,  os  mesmo

serão  encaminhados  para  os  órgãos  ambientais  estaduais  e  para  o  Comitê  de

Bacias,  para  que  atualizem  seu  banco  de  dados,  de  forma  a  auxiliar  no

enquadramento dos corpos hídricos em classes e na verificação da disponibilidade

hídrica para novas outorgas.

Após a conclusão desse projeto, será verificada a necessidade de alteração

da  localização  dos  pontos  sugeridos,  bem  como  sua  periodicidade  e  seus

parâmetros a serem analisados. Com o fim do contrato de análises químicas, as

análises passarão a ser realizadas pelos empreendedores, através de solicitação do
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órgão ambiental, incluindo as análises como condicionantes na emissão da Licença

Ambiental de Operação.
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