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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Programa de Monitoramento de Lixiviado, Efluente Industrial, Limnológico e da 

Qualidade da Água Superficial e Subterrânea contempla ações para acompanhamento das alterações 

provocadas na qualidade da água pela transformação do ambiente de rio durante operação do aterro 

sanitário de Altamira. São monitoradas as alterações globais na qualidade das águas, bem como 

alterações pontuais que ocorrem no entorno de fontes pontuais de contaminação, subsidiando a 

adoção de medidas de controle para eventuais problemas que possam ser constatados. Também são 

avaliadas a produtividade e as taxas de crescimento de macrófitas aquáticas, haja vista que estes 

parâmetros estão diretamente relacionados às características abióticas do ambiente como 

temperatura, radiação solar, transparência da água, variação do nível de água, velocidade de 

corrente, tipo de substrato e concentrações de nutrientes.  

 

O Programa de Monitoramento de Lixiviado, Efluente Industrial, Limnológico e da 

Qualidade da Água Superficial e Subterrânea é composto pelos seguintes Projetos:  

 Monitoramento de águas superficiais (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.1); 

 Monitoramento de águas subterrâneas (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.2); 

 Monitoramento de lixiviado (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.4), 

 Monitoramento do Efluente Industrial. 

 

O Programa de Monitoramento de Lixiviado, Efluente Industrial, Limnológico e da 

Qualidade da Água Superficial e Subterrânea realizará o monitoramento das variáveis físicas, 

químicas, bacteriológicas e biológicas na etapa de operação do Aterro Sanitário de Altamira, 

incluindo o igarapé Cipó Ambé. 

 

O presente Termo de Referência caracteriza o escopo das atividades e ações a serem 

contratadas para o desenvolvimento e continuidade do Programa de Monitoramento de Lixiviado, 

Efluente Industrial, Limnológico e da Qualidade da Água Superficial e Subterrânea. 

 

2. OBJETIVOS E METAS  

2.1. PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO  

O Plano de Monitoramento Ambiental do Aterro Sanitário de Altamira visa conhecer o 

estado e as tendências qualitativas e quantitativas dos recursos naturais e as influências exercidas 

pelas atividades humanas e por fatores naturais sobre o meio ambiente. Desta forma, subsidia 

medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e conservação do ambiente em 

estudo, bem como auxilia na definição das políticas ambientais e na adoção de medidas de controle, 

caso sejam identificados problemas de qualidade de água. Entre outros objetivos destacam-se: 

 Identificar a evolução e potenciais alterações na qualidade das águas no igarapé Cipó-Ambé, 

na área de influência do empreendimento, durante a operação do aterro sanitário (gradiente 

temporal).  

 Avaliar a ocorrência de gradientes espaciais e temporais das variáveis de qualidade da água, 

ao longo do igarapé Cipó-Ambé, na área de influência do empreendimento. 

 Averiguar a compatibilidade da condição de qualidade da água para os usos previstos no 

enquadramento dos corpos hídricos, na área de influência do empreendimento.  

 Avaliar a qualidade da água na área de influência do empreendimento em relação às classes 

e respectivos usos.  
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 Fornecer informações precisas para subsidiar a gestão da qualidade da água, do efluente 

industrial, do lixiviado e sugerir medidas mitigadoras, quando necessário. 

 Prognosticar as possíveis alterações da qualidade da água e das comunidades biológicas, 

decorrentes das transformações ambientais.  

 Fornecer informações para subsidiar a calibração da modelagem matemática da qualidade da 

água do igarapé Cipó-Ambé. 

 Promover interface com planos e programas de Saúde Pública, de Comunicação Social e de 

Educação Ambiental da Prefeitura de Altamira.  

 

Em relação às principais metas do Programa de Monitoramento de Lixiviado, Efluente 

Industrial, Limnológico e da Qualidade da Água Superficial e Subterrânea podem ser destacadas: 

 Realizar análises das variáveis físico-químicas e biológicas, especificadas no Plano de 

Amostragem de Água e Efluente do Aterro Sanitário de Altamira, nos pontos de 

monitoramento localizados internamente e no seu entorno, considerando o corpo receptor de 

efluentes tratados da oficina mecânica e da Estação de Tratamento de Lixiviado (ETL), em 

campanhas de campo mensais. 

 Realizar análises das variáveis físico-químicas e biológicas, especificadas no Plano de 

Amostragem de Água e Efluente do Aterro Sanitário de Altamira, nos pontos de 

monitoramento localizados internamente nos poços de monitoramento de água subterrânea, 

em campanhas de campo trimestral. 

 Realizar análises das variáveis físico-químicas e biológicas, especificadas no Plano de 

Amostragem de Água e Efluente do Aterro Sanitário de Altamira, considerando o corpo 

receptor de efluentes tratados da ETL nos pontos de monitoramento localizados 

internamente, em campanhas de campo semestral. 

 Registrar a variação vertical dos parâmetros físicos e químicos da qualidade da água, do 

lixiviado e efluente industrial em todos os pontos de coletas durante o monitoramento 

trimestral.  

 Comparar os resultados obtidos aos padrões de qualidade de água estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/05 para águas doces de Classe 2, conforme a Portaria 518, 

conforme o uso do recurso. 

 Comparar os resultados obtidos aos padrões de lançamento do efluente tratado conforme 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/11. 

 Comparar os resultados obtidos aos padrões de qualidade de água subterrânea estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 396/08 para água de Classe 4. 

 Criar um banco de dados georreferenciados para sistematizar as informações de qualidade de 

água e das comunidades biológicas decorrentes das campanhas de campo e manter a 

alimentação e análise dos dados de forma contínua.  

 Fornecer informações complementares sobre a qualidade da água para o estudo da dinâmica 

da comunidade de macrófitas aquáticas, após cada campanha de campo trimestral, através 

do banco de dados.  

 Fornecer informações sobre aspectos limnológicos essenciais para manutenção de ovos e 

larvas e conservação da ictiofauna, após cada campanha trimestral de campo, organizadas 

em um banco de dados.  

 Fornecer informações limnológicas para subsidiar a calibração do modelo matemático para 

prognóstico da qualidade da água do igarapé Cipó-Ambé, organizando as informações em 

um banco de dados.  

 Fornecer informações sobre qualidade da água no ecossistema aquático de interesse para 

saúde pública, organizando as informações em um banco de dados.  
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 Fornecer informações sobre as alterações da qualidade da água, decorrentes do 

empreendimento, de interesse público, relevantes à comunicação social e educação 

ambiental.  

 

2.2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS 

AQUÁTICAS  

Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas tem como objetivo geral 

monitorar e identificar possíveis alterações nos padrões de distribuição e composição da 

comunidade de macrófitas aquáticas na área de influência do Aterro Sanitário de Altamira, face às 

alterações na qualidade da água. Além disso, ainda como objetivo do projeto, tem-se a proposição 

de mecanismos de controle caso ocorra à proliferação de macrófitas, devido ao processo de 

eutrofização, sobretudo de espécies flutuantes.  

A seguir são apresentados os objetivos e metas previstos para o Programa de Controle e 

Manejo de Macrófitas Aquáticas do Aterro Sanitário de Altamira, e adequando-o ao objeto do 

presente Termo de Referência.  

 Avaliar a comunidade de macrófitas aquáticas no Igarapé Cipó-Ambé.  

 Identificar as alterações espaciais e temporais da comunidade de macrófitas aquáticas na 

área de influência do empreendimento.  

Em relação às principais metas do Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas 

pode ser destacado:  

 Realizar campanhas trimestrais em pontos localizados no Igarapé Cipó-Ambé. 

 Determinar a biomassa e a área nos pontos localizados na área de influência do 

empreendimento ao longo do período de monitoramento.  

 

3. BASE LEGAL E NORMATIVA  

Para o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Subterrânea 

(Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.1 e 8.4.2) considera-se os objetivos e as diretrizes gerais 

estabelecidos pela Lei 9433/1997, da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

Para fins de comparação da condição de qualidade da água superficial, água subterrânea e 

efluente serão utilizados, respectivamente, os padrões definidos pelas resoluções CONAMA 

357/2005, CONAMA 396/2008 e CONAMA 430/2011. 

 

4. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

Contratação de empresa para execução do Plano de Monitoramento Ambiental do Aterro 

(Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.3), o qual contempla as atividades inerentes ao monitoramento 

de águas superficiais (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.1), monitoramento de águas 

subterrâneas (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.2) e monitoramento de lixiviado (Projeto 

Executivo ASRSU-ATM 8.4.4) e monitoramento do efluente industrial na fase de operação do 

aterro sanitário de Altamira. Os trabalhos serão executados conforme atendimento ao presente 

Termo de Referência e ao Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.3, levando em consideração o 

cumprimento das atividades previstas por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado, haja 

vista ser um serviço contínuo. 

 

5. LOCALIZAÇÃO  

A área a ser monitorada está localizada ao Norte da sede urbana do município de Altamira-

PA, distando cerca de 10 km desse mesmo núcleo urbano. O terreno definido e licenciado 

ambientalmente para implantação do aterro sanitário de Altamira-PA ocupa uma área com cerca de 

50 ha de extensão e encontra-se a Leste da PA-415, rodovia que interliga a cidade de Altamira com 
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a cidade de Vitória do Xingu (Figura 01). Ainda conforme a Base Cartográfica Digital da Amazônia 

Legal - MMA, a área do futuro aterro está inserida na bacia hidrográfica do rio Ambé, afluente da 

margem esquerda do rio Xingu, mais especificamente numa pequena sub-bacia de um riacho 

temporário (seca naturalmente pelo menos durante uma parte do ano) que aflui na margem esquerda 

do rio Ambé (Figura 02). Este riacho dista cerca de 250 metros dos limites do terreno onde será 

implantado o aterro sanitário. 

 
Figura 01 - Localização do aterro sanitário de Altamira 

 
 

 

 
Figura 02 - Limite da bacia hidrográfica do rio Ambé. 

 
 

6. PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  

6.1. PLANO AMOSTRAL DE MONITORAMENTO 
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O Quadro 01 traz o Plano Amostral de Monitoramento a ser desenvolvido durante as 

atividades do aterro sanitário de Altamira. 

 

 
Quadro 01 – Plano Amostral de Monitoramento 

MATRIZ 

PONTO DE 

MONITORA

MENTO 

LOCAL FREQUÊNCIA 
COORDENADAS 

UTM – 22M 

Água Poço 01 Montante do Aterro Trimestral 

 

A Informar 

 

Água Poço 02 Jusante do Aterro 

Trimestral 

(Alternar entre os 

períodos de 

coleta) 

9657838 

0365309 

Água Poço 03 Jusante do Aterro 

Trimestral 

(Alternar entre os 

períodos de 

coleta) 

 

A Informar 

 

Água Poço 04 Jusante do Aterro 

Trimestral 

(Alternar entre os 

períodos de 

coleta) 

 

A Informar 

 

Água 
Igarapé 

Cipó-Ambé 

Montante do 

Emissário 
Mensal 

 

A Informar 

 

Água 
Igarapé 

Cipó-Ambé 
Jusante do Emissário Mensal 

A definir no 

momento da 

inspeção. 

Água 

(Macrófitas 

Aquáticas) 

Igarapé 

Cipó-Ambé 

Montante e Jusante 

do Emissário 
Trimestral 

A definir no 

momento da 

inspeção. 

Efluente Caixa S.A.O. Saída do Tratamento Mensal 

 

A Informar 

 

Efluente ETE 

Entrada do 

Tratamento – 

Elevatória 01 

(Entrada da Lagoa de 

Estabilização) 

Mensal e 

Semestral 

9645079; 

0373437 

Efluente ETE 

Saída do Tratamento 

ETL 

(Calha Parshall) 

Mensal e 

Semestral 

9657629; 

0365385 

 

Na Figura 03 está o mapa com a localização da malha amostral de Monitoramento de 

Qualidade da Água Superficial, da Água Subterrânea e do Efluente. 
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Figura 03 - Malha amostral de Monitoramento do Lixiviado e da Qualidade da Água Superficial e Subterrânea. 

 
 

 

Durante a fase de operação do aterro sanitário, medições adicionais e emergenciais poderão 

ser necessárias. Ressalta-se que para realização de medições adicionais e emergenciais só será 

realizado mediante a solicitação da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo de 

Altamira (SEMAT-ATM), devendo o proponente apresentar preços unitários e o pagamento para 

estas atividades será por medição dos serviços que vierem a ser efetivamente executados. Tais 

serviços constituem-se de medições utilizando a mesma metodologia das medições programadas. 
 

6.2. PROJETO DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO, DO LIXIVIADO, DO 

EFLUENTE INDUSTRIAL E DE QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 

 

6.2.1. MÉTODOS  

O procedimento para a realização da coleta, armazenamento, transporte e análise das 

amostras de água seguiu as recomendações do Standard Methods 20ª edição (APHA,1998) e suas 

atualizações de forma a utilizar sempre a edição mais recente.  
 

6.2.1.1. QUALIDADE DE ÁGUA  

Em campo são determinadas as variáveis: pH, turbidez, oxigênio dissolvido (OD), saturação 

de OD, potencial de óxido-redução, temperatura da água, condutividade, sólidos totais dissolvidos e 

clorofila-a com o auxílio de uma sonda multiparamétrica (YSY 6.600). Além dessas variáveis, 

deverá ser medida a transparência da água com auxílio do Disco de Secchi.  

Em seguida, devem ser coletadas amostras de água superficial empregando-se galões de 5,0 

litros. Posteriormente, as amostras deverão ser preservadas, de acordo com os parâmetros de 

análises e acondicionadas em frascos devidamente etiquetados, contendo informações sobre os 

locais e datas de coleta, eliminando a possibilidade de troca de amostras e otimizando a operação de 

Legenda: 
 

1 – Poço 01. 
2 – Poço 02. 
3 – Poço 03. 
4 – Poço 04. 
5 – Elevatória 01 (Entrada da Lagoa de Estabilização). 
6 – Saída do tratamento ETL (Calha Parshall). 
7 – Saída da Caixa SAO. 
8 – Saída do Emissário. 
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coleta. As mesmas devem ser preservadas em caixas térmicas para evitar a oscilação de temperatura 

e enviadas ao laboratório para a análise do restante das variáveis conforme elencadas no item 6.1.2.  

Também, devem ser realizados em todos os pontos, durante as campanhas trimestrais, perfis 

verticais dos parâmetros determinados com a sonda multiparamétrica, sendo coletadas amostras em 

superfície, meio e fundo para análise das variáveis: pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, 

turbidez, sólidos dissolvidos totais, temperatura da água, material em suspensão total, orgânico e 

inorgânico, fósforo total, nitrogênio total Kjeldahl e íons dissolvidos.  

 
6.2.1.2. DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS  

Na análise específica de cianobactérias, devem ser coletadas amostras de água subsuperficial 

com o auxílio de garrafas de polietileno identificadas com as informações sobre os locais e datas de 

coleta. Todo o material deve ser acondicionado em frascos de 200 ml e fixado com formol a 4% 

(concentração final). As amostras devem ser analisadas no microscópio invertido pela técnica de 

Utermöhl, utilizando diferentes câmaras de sedimentação. A densidade de cianobactérias deve ser 

expressa em células/ml. A identificação dos organismos deve ser de acordo com as seguintes 

bibliografias: Husted (1930), Geitler (1932), Bicudo (1965), Prescott (1966), Huber-Pestalozzi 

(1968), Bicudo & Bicudo (1970), Bourrely (1968; 1970; 1972), Sant’Anna (1984,1988) e Bicudo et 

al. (2005).  

 

6.2.1.3. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS  

 

6.2.1.3.1. QUALIDADE DA ÁGUA  

Os resultados das variáveis da água superficial devem ser comparados com os valores 

preconizados na resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, para águas de Classe 02. E os 

resultados das variáveis da água subterrânea devem ser comparados com os valores preconizados na 

resolução CONAMA 396, de 03 de abril de 2008, para águas de Classe 04. 
 

6.2.1.3.2. QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO 

Os resultados das variáveis do efluente tratado devem ser comparados com os valores 

preconizados na resolução CONAMA 430, de 13 de maio de 2011. 

6.2.2. PARÂMETROS A SEREM MONITORADAS  

A seleção dos pontos de monitoramento da qualidade da água superficial, subterrânea, 

lixiviado e efluente industrial foram baseadas no Projeto Executivo e na localização do aterro 

sanitário de Altamira sendo que todos os pontos estão descritos no Quadro 02. Neste quadro estão 

descritas os pontos internos de coleta em corpos d’água e saídas do tratamento de efluentes (poço de 

monitoramento, ETL e caixa SAO) e pontos externos (igarapé Cipó-Ambé). 
 

Quadro 02 – Parâmetros para Água e Efluente 
ÁGUA SUPERFICIAL 

TABELA 01 – MONTANTE E JUSANTE DO EMISSÁRIO DA ETL (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO) 

COLETAS MENSAIS E TRIMESTRAIS 

CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 357/05, ÁGUAS DE CLASSE 2. 

ITEM PARÂMETRO FREQUÊNCIA 

1 Coliformes Termotolerantes 

MENSAL 

2 Condutividade 

3 Cor 

4 DBO5 

5 Oxigênio Dissolvido 
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6 DQO 

7 Dureza total 

8 Fósforo total 

9 Nitrogênio total 

10 pH 

11 Temperatura 

12 Turbidez 

13 Alcalinidade 

TRIMESTRAL 

14 Alumínio 

15 Cádmio 

16 Chumbo 

17 Cloreto 

18 Cobre 

19 Cromo 

20 Ferro 

21 Manganês 

22 Níquel 

23 Nitrato 

24 Oxigênio dissolvido 

25 Sólidos totais 

26 Zinco 

27 
Densidade de Cianobactérias e Avaliação 

da comunidade de Macrófitas Aquáticas. 

 

 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 

TABELA 02 – POÇO MONTANTE E JUSANTE ATERRO SANITÁRIO 

COLETA TRIMESTRAL 

CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 396/08 Art. 12 e art. 13, ÁGUA SUBTERRÂNEA CLASSE 4. 

ITEM PARÂMETRO FREQUÊNCIA 

1 Alumínio 

TRIMESTRAL 

2 Cádmio 

3 Chumbo 

4 Cloreto 

5 Coliformes Termotolerantes 

6 Condutividade 

7 Cor 

8 Cromo 

9 Dureza total 

10 Ferro 

11 Manganês 

12 Nitrato 

13 pH 



Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Altamira 

Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo 
 

14 Sólidos totais dissolvidos 

15 Sulfato 

16 Turbidez 

17 Zinco 

 

 

LIXIVIADO 

TABELA 03 – ETL (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO). 

COLETA MENSAL 

CONFORME CONAMA 430/11. 

ITEM PARÂMETRO 

FREQUÊNCIA 

ENTRADA 

DO 

TRATAMENTO 

SAÍDA 

DO 

TRATAMENTO 

1 Arsênio 

MENSAL MENSAL 

2 Bário 

3 Boro 

4 Cádmio 

5 Chumbo 

6 Cianeto livre 

7 Cianeto total 

8 Cloreto 

9 Cobre 

10 Coliformes Termotolerantes 

11 Cor 

12 Cromo hexavalente 

13 Cromo trivalente 

14 DBO5 

15 DQO 

16 Estanho 

17 Ferro 

18 Fluoreto 

19 Fósforo 

20 Manganês 

21 Materiais Flutuantes 

22 Materiais Sedimentáveis 

23 Mercúrio 

24 Níquel 

25 Ntirogênio Amoniacal 

26 Óleos Minerais  

27 
Óleos Vegetais e Gorduras 

Animais  

28 pH 

29 Prata 
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30 Selênio 

31 Sulfeto 

32 Temperatura °C 

33 Turbidez 

34 Zinco 

 

 

LIXIVIADO 

TABELA 04 – ETL (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO). 

COLETA SEMESTRAL 

CONFORME CONAMA 430/11. 

ITEM PARÂMETRO 

FREQUÊNCIA 

ENTRADA 

DO 

TRATAMENTO 

SAÍDA 

DO 

TRATAMENTO 

1 Arsênio Total  

01 AMOSTRA 

SEMESTRAL 

01 AMOSTRA 

SEMESTRAL 

2 Bário Total  

3 Benzeno  

4 Boro Total  

5 Cádmio Total 

6 Chumbo Total 

7 Cianeto Livre  

8 Cianeto Total 

9 Clorofórmio  

10 Cobre Dissolvido  

11 Cromo Hexavalente 

12 Cromo Trivalente  

13 DBO  

14 
Dicloroeteno 

(somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 

15 DQO  

16 Estanho Total 

17 Estireno 

18 Etilbenzeno  

19 
Fenóis Totais 

(substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 

20 Ferro Dissolvido  

21 Fluoreto Total 

22 Manganês Dissolvido  

23 Materiais Flutuantes 

24 Materiais Sedimentáveis  

25 Mercúrio Total  

26 Níquel Total  

27 Nitrogênio Amoniacal Total 
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28 Óleos Minerais  

29 Óleos Vegetais e Gorduras Animais  

30 pH 

31 Prata Total  

32 Selênio Total  

33 Sulfeto 

34 Temperatura °C  

35 Tetracloreto de Carbono 

36 Tolueno  

37 Tricloroeteno  

38 Xileno 

39 Zinco Total  

 

 

EFLUENTE INDUSTRIAL 

TABELA 05 – SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO – SAO. 

COLETA MENSAL 

CONFORME CONAMA 430/11. 

ITEM PARÂMETROS 

FREQUÊNCIA 

ENTRADA 

DO 

TRATAMENTO 

SAÍDA 

DO 

TRATAMENTO 

1 Óleos e graxas minerais 

NÃO SE APLICA MENSAL 

2 pH (a 20°C) 

3 Turbidez 

4 Surfactantes 

5 Nitrogênio Total 

6 Sólidos Sedimentáveis 

 

EFLUENTE INDUSTRIAL 

TABELA 06 – SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO - SAO 

COLETA SEMESTRAL 

CONFORME CONAMA 430/11  

ITEM PARÂMETRO 

FREQUÊNCIA 

ENTRADA 

DO 

TRATAMENTO 

SAÍDA 

DO 

TRATAMENTO 

1 Arsênio Total  

NÃO SE APLICA 
01 AMOSTRA 

SEMESTRAL 

2 Bário Total  

3 Benzeno  

4 Boro Total  

5 Cádmio Total 

6 Chumbo Total 
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7 Cianeto Livre  

8 Cianeto Total 

9 Clorofórmio  

10 Cobre Dissolvido  

11 Cromo Hexavalente 

12 Cromo Trivalente  

13 DBO  

14 
Dicloroeteno 

(somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 

15 DQO  

16 Estanho Total 

17 Estireno 

18 Etilbenzeno  

19 
Fenóis Totais  

(substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 

20 Ferro Dissolvido  

21 Fluoreto Total 

22 Manganês Dissolvido  

23 Materiais Flutuantes 

24 Materiais Sedimentáveis  

25 Mercúrio Total  

26 Níquel Total  

27 Nitrogênio Amoniacal Total 

28 Óleos Minerais  

29 pH 

30 Prata Total  

31 Selênio Total  

32 Sulfeto 

33 Temperatura °C  

34 Tetracloreto de Carbono 

35 Tolueno  

36 Tricloroeteno  

37 Xileno 

38 Zinco Total  

 

Nos pontos de coleta são definidas in loco as análises das variáveis: pH, condutividade, 

oxigênio dissolvido, turbidez, temperatura da água, sólidos totais dissolvidos e material em 

suspensão. 

 

6.2.3. MONITORAMENTOS ADICIONAIS E/OU EMERGENCIAIS  

Conforme informado, para a fase de operação, medições adicionais e/ou emergenciais 

poderão ser realizadas. 

Nesse sentido, o Quadro 03 mostra a quantidade de medições regulares e adicionais e/ou 

emergenciais na proporção de 1:1. 
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Quadro 03 – Medições regulares e adicionais e/ou emergenciais 

ITEM 
FREQUÊNCIA DE 

MONITORAMENTO 

MEDIÇÕES 

REGULARES 

MEDIÇÕES 

ADICIONAIS 

E/OU 

EMERGENCIAIS 

TOTAL DE 

MEDIÇÕES 

REGULARES E 

EMERGENCIAIS* 

01 MENSAL 10 10 20 

02 TRIMESTRAL 04 04 08 

03 SEMESTRAL 06 06 12 

TOTAL 20 20 40 
*Total de medições anuais. 

 

Vale ressaltar que as medições adicionais e/ou emergenciais deverão ser executadas no 

prazo de 24 horas a partir da solicitação da SEMAT-ATM, exceto em caso que a mesma informe a 

data ou período do monitoramento. Os referidos monitoramentos só poderão ser realizados 

mediante a solicitação e autorização da SEMAT-ATM, sendo que os pagamentos destes 

monitoramentos serão por medição.  

 

6.3. PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS  

 

A PROPONENTE VENCEDORA deverá apresentar os seguintes produtos para cada um 

dos Projetos (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.1; Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.2; 

Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.4 e Monitoramento do Efluente Industrial):  

 

- Elaboração de um Plano de Trabalho Detalhado (PTD) considerando todas as atividades 

inerentes a cada Projeto, estando o mesmo correlacionado com os cronogramas estabelecidos nas 

campanhas já mencionadas. Este PTD deverá ser entregue antes do início das atividades de campo 

inerentes ao programa. O modelo desse PTD será fornecido pela SEMAT-ATM.  

 

- Relatório Gerencial Mensal (RGM) acompanhado dos dados brutos em planilha Excel, que 

permitam a SEMAT-ATM a identificação e acompanhamento das atividades em desenvolvimento 

durante o mês vigente, estando as mesmas de acordo com as diretrizes e metas preconizadas neste 

Termo de Referência. Este RGM deverá vir acompanhado do respectivo Laudo Técnico referente às 

medições realizadas no período. O modelo desse relatório será fornecido pela SEMAT-ATM.  

 

- Relatórios Técnicos Consolidados Semestrais, segundo cronograma estabelecido pela 

SEMAT-ATM e explicitado no PTD. Esses Relatórios Técnicos deverão ser acompanhados de 

planilha Excel com dados brutos, referentes aos resultados e dados obtidos durante a execução das 

atividades, bem como acompanhados de resultados com representações gráficas e mapas de 

localização dos pontos amostrados, com discussões sobre os achados obtidos durante o 

monitoramento. Ilustrações fotográficas também devem ser incorporadas neste relatório.  

 

- Notas Técnicas e Pareceres Técnicos poderão ser solicitados pela SEMAT-ATM, em 

função de demandas específicas advindas de órgãos ambientais, Ministério Público Estadual ou 

Federal, entre outros órgãos, que necessitem de informações pertinentes ao desenvolvimento das 

atividades do Programa. O modelo desses documentos será fornecido pela SEMAT-ATM e o prazo 

de entrega será de, no máximo, 05 (cinco) dias após sua solicitação.  

 

Além dos produtos, acima apresentados, a PROPONENTE deverá participar de reuniões 

periódicas, quando convocadas pela SEMAT-ATM, sendo que os temas discutidos e 
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encaminhamentos definidos deverão ser registrados em Atas de Reunião que deverão ser anexadas 

aos RGM’s. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMA)  

O cronograma do presente Projeto, que deverá ser utilizado como base para planejamento da 

proposta comercial e técnica da PROPONENTE, compreenderá o período de 12 meses. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA OS SERVIÇOS  

As informações técnicas que constituem o embasamento para elaboração do planejamento e 

desenvolvimento das atividades previstas, estão no Plano de Monitoramento Ambiental do Aterro 

(Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.3), o qual contempla as atividades inerentes ao monitoramento 

de águas superficiais (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.1), monitoramento de águas 

subterrâneas (Projeto Executivo ASRSU-ATM 8.4.2) e monitoramento de lixiviado (Projeto 

Executivo ASRSU-ATM 8.4.4) na fase de operação do aterro sanitário de Altamira.  

 

Esses documentos estarão disponíveis para consulta no setor de Protocolo da SEMAT-ATM. 

Desta forma, todos os interessados terão condições equivalentes para elaborarem suas propostas em 

consonância com as demandas do licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

9. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA ENVOLVIDA 

 

A PROPONENTE deverá apresentar mão de obra (nível superior, técnico e administrativo) e 

toda a logística necessária para execução dos serviços contemplados nesse Termo de Referência. O 

dimensionamento da mão de obra e a logística definida serão considerados na avaliação das 

propostas.  

A PROPONENTE deverá disponibilizar laboratório na cidade de Altamira-Pará para 

realização das análises que demandam tempo imediato para sua realização, minimamente, como por 

exemplo, DBO e Coliformes.  

Adicionalmente, a PROPONENTE deverá apresentar o currículo dos profissionais 

envolvidos nas atividades de campo e escritório, assim como da coordenação.  

A equipe técnica mínima e imprescindível necessária para a execução dos serviços 

elencados nesse Termo de Referência, para atendimento dos Projetos, consiste em: 
 

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL 

01 Coordenador do Programa 

Profissional graduado em Biologia, Engenharia Química e graduação 

afins, com experiência mínima de 10 anos em serviços de 

Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água e Macrófitas 

Aquáticas. Será responsável pela integração dos dados, elaboração de 

relatórios, além dos contatos e coordenação do laboratório e, também, 

deverá interagir com as demais equipes que atuam nos planos e 

projetos de saúde pública do município de Altamira. 

01 Especialista Sênior – Limnologia 

e Macrófitas Aquáticas 

Profissional com experiência mínima de 07 anos em atividades 

relacionadas à avaliação Limnologia e Qualidade da Água. 

O limnológo será responsável pela interpretação dos dados, 

elaboração de relatórios. 

01 Profissional Júnior 

Profissional graduado em Engenharia Química, biologia ou área afins 

com experiência mínima de 03 anos relacionadas as atividades de 

laboratório (análise de água) e trabalhos de campo em 

monitoramentos de qualidade da água e macrófitas aquáticas.  

01 Profissional Nível Técnico Profissional técnico e/ou tecnólogo com experiência no mínimo de 03 
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anos em atividades de campo (coleta de água), bem como, no auxílio 

nas atividades de laboratório, relacionados ao desenvolvimento de 

atividades de campo em Qualidade da Água e Macrófitas Aquáticas. 

 

10. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

Deverão ser apresentadas separadamente a proposta técnica e a proposta comercial, 

acondicionadas em envelopes lacrados e devidamente identificados. Assim, também, poderão estar 

especificadas no envio por e-mail, mas obrigatoriamente deverão ser apresentadas propostas 

impressas, timbradas e assinadas pelos responsáveis.  

Todas as despesas com elaboração e apresentação da proposta ocorrerão por conta da 

PROPONENTE.  

A Proposta Técnica deverá contemplar minimamente os seguintes itens, baseado no 

conteúdo desse Termo de Referência:  

 Metodologia de trabalho com estratégia e diretrizes que deverão ser seguidas para atingir os 

objetivos do projeto;  

 Escopo dos serviços (atividades e ações);  

 Cronograma físico das atividades;  

 Produtos a serem emitidos;  

 Equipe técnica total a ser alocada;  

 Exclusões de fornecimento;  

 Locais físicos onde os trabalhos serão realizados, bem como a alocação da equipe técnica 

nesses locais;  

 Anexos (Curriculum Vitae da equipe técnica e atestada de trabalhos similares executados).  

 

Ressalta-se que durante a realização dos serviços, quando houver necessidade de novas 

contratações ou substituição de algum profissional, o Curriculum Vitae desse novo profissional 

deverá ser encaminhado para a SEMAT-ATM para avaliação e anuência.  

 

A PROPONENTE deverá especificar a equipe técnica a ser alocada, em campo e em 

escritório/laboratório, informando o local de trabalho e detalhando as respectivas funções, devendo, 

obrigatoriamente, já nominar, em sua proposta, o profissional que ocupará a função de Coordenador 

do Programa. Ressalta-se a necessidade de um profissional de nível superior e um profissional para 

atividades de campo, estarem alocados na cidade de Altamira, os quais deverão manter contato 

permanente com a SEMAT-ATM e realizar atividades inerentes ao programa.  

 

Além disso, deverão ser especificados os produtos a serem emitidos pela PROPONENTE, 

categorizados em produtos gerenciais e técnicos, observando-se que os relatórios gerenciais mensais 

representarão marcos para o faturamento, após aprovação da SEMAT-ATM.  

 

Ressalta-se que é, também, de inteira responsabilidade da PROPONENTE a manutenção e 

garantia do estado de conservação dos veículos, embarcações e equipamentos utilizados.  

 

Para a Proposta Comercial toda mão de obra deverá ser fornecida pela PROPONENTE e 

todas as despesas decorrentes de exigências trabalhistas, fiscais, legais e outras, incidentes sobre a 

mão de obra empregada, bem como a adoção de medidas de segurança necessárias à execução dos 

serviços e à cobertura dos seguros contra acidentes do trabalho nos limites legais, serão de sua 

inteira responsabilidade. Caberá a Prefeitura de Altamira o pagamento de valores exatos das faturas 

conforme previsto e formalizado em contrato a ser assinado entre a Prefeitura de Altamira e a 
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PROPONENTE vencedora desta licitação. Nesse sentido, a proposta a ser apresentada pela 

PROPONENTE deverá conter todos os custos para a realização dos serviços previstos no presente 

Termo de Referência.  

 

A PROPONENTE deverá montar uma base que servirá de infraestrutura na cidade de 

Altamira para um laboratório de campo para análise imediata de parâmetros de qualidade da água, 

tais como DBO, OD, Coliformes Totais e E.coli, apoio ao monitoramento de macrófitas aquáticas, 

entre outras atividades de rotina, contendo um profissional de nível superior para o laboratório e 

profissional para as atividades de campo.  

 

Os preços cotados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, bem como todas as 

taxas, impostos, encargos sociais, benefícios e despesas indiretas que se fizerem necessários para a 

perfeita execução dos serviços, de acordo com o presente Termo de Referência.  

 

Os preços devem ser apresentados com o detalhamento de custos unitários dos produtos e 

devem compor o conteúdo da Proposta Comercial levando-se em consideração todos os produtos a 

serem realizados e medidos. O valor da proposta será firme e irreajustável durante o prazo de sua 

vigência, sendo atualizados, no máximo, anualmente com valores iguais ao IPCA anual. 

 

A PROPONENTE VENCEDORA deverá apresentar Relatório Gerencial Mensal contendo 

as informações sobre as atividades desenvolvidas, sendo que a sua aprovação, pela SEMAT-ATM, 

indicará a liberação da fatura de pagamento referente ao mês vigente.  

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contando da data de recebimento dos 

documentos de cobrança pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Altamira, mediante 

depósito em conta corrente da PROPONENTE VENCEDORA.  

 

Importante destacar que os pagamentos serão efetuados a título de medição, caso sejam 

realizados pela PROPONENTE VENCEDORA, na execução dos serviços ora propostos.  

 

A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação por parte do PROPONENTE, das 

condições aqui estabelecidas.  

 

A Proposta deverá ser válida pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data 

fixada para sua entrega.  
  

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Como critério geral, os trabalhos a serem executados deverão obedecer ao Plano de 

Trabalho Detalhado (PTD) apresentado, seguindo as recomendações técnicas requeridas pela 

SEMAT-ATM e constantes deste Termo de Referência, principalmente, atentando-se à metodologia 

e período para execução dos trabalhos.  

 

A PROPONENTE deverá inteirar-se das características da região de abrangência deste 

Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade avaliar todos os aspectos que possam 

afetar os custos e a qualidade dos serviços. A falta de conhecimento das condições físicas dos locais 

onde serão realizados os serviços não será motivo para a majoração de preços e prejuízo da 

qualidade do serviço contratado. 
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A PROPONENTE deverá atentar-se as seguintes exigências, dentre outras, na elaboração de 

sua proposta, sob pena de ser desclassificada: 

 

I. A PROPONENTE deverá dispor de uma equipe de profissionais plenamente habilitados e 

capacitados para a execução dos serviços a serem executados, cuja comprovação de experiência em 

trabalhos similares deverá ser fornecida à CONTRATANTE em sua proposta técnica. A 

substituição dos membros da equipe alocada poderá ser solicitada pela CONTRATANTE, 

independente de motivação, ou por motivo de força maior apresentado pela PROPONENTE, 

devendo, neste caso, submeter o novo profissional à prévia aprovação da CONTRATANTE;  

 

II. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede de pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa jurídica;  

 

III. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido de, no mínimo, o valor 

correspondente a 10% do valor global anual previsto da proposta apresentada, pela PROPONENTE 

VENCEDORA, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de assinatura do contrato;  

 

IV. Arcar com as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação da equipe, durante a 

execução dos serviços, conforme previsto na proposta comercial;  

 

V. Apresentar as garantias ou sistema com a relação de procedimentos adotados pela 

empresa para a proteção da Saúde, Segurança do Trabalho e do Meio Ambiente, de acordo com a 

Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1976;  

 

VI. Cientificar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 

horas, sobre qualquer ocorrência anormal em relação à Saúde e Segurança do Trabalhador, que se 

verificar no decorrer dos trabalhos, ficando esclarecido que a comunicação verbal deverá ser 

imediata;  

 

VII. Durante e após a vigência do Contrato, em respeito ao seu objeto, a PROPONENTE 

deverá manter a CONTRATANTE informada de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações trabalhistas, dentre outras, sendo a PROPONENTE, em qualquer circunstância, neste 

particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que 

venha a arcar em qualquer época, em decorrência de tais ações, reivindicações ou reclamações 

sobre o contrato.  

 

VIII. A PROPONENTE compromete-se a cumprir e fazer com que as demais partes a ela 

subordinada, assim entendidas como representantes, empregados, prepostos, contratados, terceiros 

contratados e demais que atuem a mando ou em favor da PROPONENTE, sob qualquer forma, 

deem efetivo cumprimento aos requisitos estabelecidos pelos Princípios do Equador, conjunto de 

critérios socioambientais exigidos pela Prefeitura Municipal de Altamira, que a PROPONENTE 

VENCEDORA deverá declarar conhecer;  

 

IX. A PROPONENTE informará imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, a 

ocorrência de qualquer irregularidade ou evento que possa levar os órgãos competentes a considerar 

descumprida qualquer legislação e/ou norma socioambiental;  
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X. A PROPONENTE, independentemente de culpa, será responsável pelo ressarcimento à 

CONTRATANTE de qualquer valor que esta seja compelida a pagar por conta de dano 

socioambiental praticado pela PROPONENTE e demais partes a esta subordinada, bem como por 

quaisquer perdas ou danos diretos, inclusive à imagem da CONTRATANTE, que esta venha a 

sofrer em decorrência do referido dano socioambiental. 

 

Altamira/PA, 12 de julho de 2018. 

 
 

 

Eng. DOMINGOS JUVENIL 
Prefeito Municipal de Altamira 
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