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1. Introdução 

Atingir a universalização do saneamento básico, diz respeito a prover água e 

ligação à rede de esgoto em todos os domicílios. O saneamento é um direito essencial 

garantido constitucionalmente no Brasil. O reconhecimento constitucional e legal da 

importância desses serviços para a saúde pública e do ambiente e toda sua implicação na 

qualidade de vida das pessoas é um avanço no sentido da universalização do saneamento. 

Tendo em vista a amplitude dos benefícios advindos das soluções sanitárias a 

precariedade desses serviços pode e vai influenciar de forma negativa áreas como 

educação, trabalho, economia, biodiversidade, disponibilidade hídrica. (Instituto Trata 

Brasil, 2017).  

Com base no desenvolvimento de estratégias para que se cumpra a universalização 

dos serviços de abastecimento de água e esgoto está a regulamentação da Lei no 11.445, 

de 5/1/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico no País e 

determina, no seu art. 52, a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, sob a 

coordenação do Ministério das Cidades.  

“A elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab tem 
como função, dentre outras, definir diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, sendo nele estabelecidos os objetivos e metas 
nacionais e macrorregionais, em busca da universalização e do 
aperfeiçoamento na gestão dos serviços em todo o país, e visa se 
constituir no eixo central da política federal para o saneamento básico. O 
Plano pretende promover a articulação nacional dos entes federados, 
sendo instrumento fundamental para a retomada da capacidade 
orientadora e planejadora do Estado na condução da política pública de 
saneamento básico e, consequentemente, da definição das metas e 
estratégias de governo, para um horizonte de 20 anos”. (PNSB, 2013) 

Um dos principais entraves mostrados através de um estudo elaborado pelo 

Instituto Trata Brasil, nos ajuda a entender o porquê de a universalização do saneamento 

ser uma meta tão difícil de ser alcançada. Entre os principais entraves do setor 

apresentados na pesquisa do Instituto Trata Brasil merece ser destacado: A 

implementação da Lei 11.445/07 com ênfase para a execução dos planos municipais de 

saneamento (ISTITUTO TRATA BRASIL, 2017). 

É de responsabilidade dos municípios a elaboração dos planos municipais de 

saneamento e esses instrumentos devem ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, 

avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos. 



 
 

Como colocado acima, o Governo Federal estabeleceu diretrizes para o 

saneamento básico na Lei 11.445, de 2007, entre as quais destacam-se as 

responsabilidades referentes aos planos municipais, quais sejam: 

• O município é o titular dos serviços e são de sua responsabilidade as 

atividades de gestão: planejamento, organização da prestação, regulação, 

fiscalização e controle social;  

• O titular pode executar diretamente os serviços ou delegar a prestação a 

outra empresa ou consórcio; 

• O Município encarrega-se do planejamento do setor e do controle social; 

• Para a validade dos contratos de prestação de serviços de saneamento e 

acesso a financiamento federal, exige-se a aprovação de plano municipal 

de saneamento, a existência de mecanismos de controle social e de normas 

de regulação incluindo a designação de entidade reguladora. 

Com relação ao município de Antônio Dias, o PMSB foi elaborado em 2014 com 

financiamento do Comitê de Bacia Hidrográfica da região com recursos obtidos com a 

cobrança pelo uso da água, que é feita em toda a bacia hidrográfica do Rio Doce. No 

entanto, o plano precisa ser executado para se tornar de fato útil para a população. 

Portanto, é fundamental que o município se mobilize para angariar recursos de órgãos 

fomentadores do Saneamento Básico no Brasil e no Mundo. 

2. Caracterização da área de estudo:  

A bacia do rio Doce situa-se na região sudeste brasileira (Figura 1), 

compreendendo uma área de drenagem de 83.400 km², sendo que 86% pertencem ao 

estado de Minas Gerais e 14% ao Espírito Santo, abrange 228 municípios em Minas 

Gerais e Espírito Santo, totalizando 3,5 milhões de habitantes (CBH DOCE, 2016). O rio, 

afetado pela lama de resíduos do reservatório de mineração, dependerá não apenas da 

retirada da lama que o atingiu, mas primordialmente pelo tratamento de esgoto despejado 

pelos municípios que pertencem a sua bacia para que se atinja sua recuperação. 

“O saneamento básico é um dos maiores desafios da agenda ambiental na 
Bacia do Rio Doce. A Copasa trata o esgoto em apenas cinco municípios 
da região. Outros têm serviço próprio, mas a companhia aponta a 
existência de equipamentos de infraestrutura que estão parados ou nunca 
receberam esgotos. A bacia sofre ainda com queimadas, desmatamento, 
contaminação por agrotóxico, uso inadequado do solo e erosão. E recebe 



 
 

despejos de resíduos domésticos, da mineração e da indústria.” (ALMG, 
2011) 

 

 
Figura 01 – Localização do Município de Antônio Dias-MG – Fonte: PMSB de Antônio Dias-MG 

 

O município de Antônio Dias encontra-se situado sob o ponto de vista 

geomorfológico regional na área de abrangência dos Planaltos e Serras do Atlântico 

Leste-Sudeste, na borda Oeste da Depressão Interplanáltica do Rio Doce em sua porção 

meridional, cujo domínio natural foi identificado, caracterizado e classificado como 

"Mares de Morros" (AB´SABER, 2003). O relevo na área do município é acidentado, 

intensamente desgastado pelos agentes exógenos e elevada densidade de drenagens. O 

município de Antônio Dias apresenta uma divisão topográfica com 70% de relevo 

montanhoso, 20% ondulado e apenas 10% plano, segundo informações do Instituto de 

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI. 

A população do município de Antônio Dias totaliza 9.565 habitantes, distribuídas 

da seguinte forma: 48,8% na área urbana (4.672 habitantes) e 51,2% na zona rural (4.893 

habitantes), de acordo com Informações do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo 

IBGE. 



 
 

3. Identificação do Problema 
 

O município de Antônio Dias possui abastecimento de água concedido à Copasa-

MG, no entanto, a prefeitura é responsável pela coleta e afastamento dos esgotos gerados, 

que não passam por tratamento. A operação é precária e grande parte da rede é antiga, 

não havendo qualquer tipo de padronização. A população sofre tanto com a precariedade 

da manutenção da rede de esgoto se expondo a doenças de veiculação hídrica ou 

zoonoses, quanto com a poluição do Rio Piracicaba, que corta toda a extensão do 

município. 

O município não possui estação de tratamento de esgoto, o sistema conta apenas 

com rede coletora. A rede atualmente, de acordo com os dados do município, abrange 

cerca de 70% da área urbana e é constituída de manilha de barro e concreto com diâmetros 

variando de 150 mm (a maior parte) a 1000 mm. Todo o esgoto coletado é lançado in 

natura em pontos difusos em corpos d’água locais, com destaque para o Rio Piracicaba 

que margeia toda a área urbana do município. Vale mencionar que também há diversos 

pontos de lançamento clandestinos nos corpos d’água locais, provenientes de habitações 

não ligadas à rede pública de esgotamento (PMSB, 2014). 

O Rio Piracicaba é um importante contribuinte do Rio Doce. O índice de 

atendimento de redes coletoras de esgoto se concentra na sede municipal e em 

aglomerações outras urbanas dentro do território do município (Figura 2), sendo 

despejado diretamente nos cursos d’água sem qualquer tipo de tratamento e em diversos 

pontos ao longo da bacia hidrográfica. Dentro do contexto supracitado é essencial a 

implantação de rede coletora de esgoto padronizada, interceptação desses esgotos e 

tratamento através da construção de uma ETE.  



 
 

 
Figura 02 – Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Domicílios de Antônio 

Dias – Fonte: PMSB de Antônio Dias-MG 
 

O acesso à sistemas de esgotamento sanitário é escasso, restrito às sedes 

municipais, e mesmo assim de forma precária. 

“...o entendimento dos determinantes políticos, econômicos e 
socioculturais do cenário brasileiro do acesso ao saneamento básico passa 
por um esforço de compreensão das relações entre Estado, Sociedade e 
Capital e suas influências na definição de políticas públicas, em geral, e 
nas de saneamento, em particular. Por outro lado, esse entendimento 
também envolve uma reflexão sobre os fluxos e nexos entre a formulação 
de políticas, tomada de decisão, a implementação, a execução, os 
resultados e os impactos produzidos.” (BORJA, 2009) 

Quanto aos indicadores de saúde, o PMSB do município de Antônio Dias aponta 

que foram registrados 116 casos de esquistossomose entre 2007 e 2013. O ano mais crítico 

ocorreu em 2009, quando foram notificados 58 casos. Os números supracitados foram 

gerados a partir de dados do Ministério da Saúde. 



 
 

É importante o levantamento desses dados, pois os registros das doenças reforçam 

a necessidade da universalização do saneamento. As ações de saneamento básico são, 

sem dúvidas, as de maior eficácia para as modificações de caráter permanente das 

condições de proliferação de vetores capazes de transmitir a esquistossomose e outras 

doenças. 

4. Justificativa 

Dentre os 228 municípios poucos possuem algum tipo de tratamento. Visto isso, 

é de suma importância, quando tratamos da recuperação do Rio Doce, colocar em pauta 

o tratamento do esgoto despejado. Dado todo histórico de degradação da bacia é de suma 

importância que ações mitigatórias sejam tomadas com urgência, entre elas, a ampliação 

do tratamento de efluentes lançados nos corpos d’água. 

Como servidor de uma agência reguladora que dita às normas de atuação dos 

grandes prestadores regionais do serviço de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, o desenvolvimento deste projeto se justifica pela lacuna existente na própria 

regulamentação das competências legais da ARSAE-MG, no qual se estabelece como 

objetivo específico: Colaborar na busca da universalização do acesso aos serviços de água 

e de esgoto. Este objetivo é colocado de forma genérica e sem especificação das possíveis 

formas de atuação da agência reguladora em relação à colaboração para a universalização 

deste serviço, principalmente em relação à gestão municipal. A escolha por um município 

na região do Rio Doce vai ao encontro do objetivo de recuperação ambiental da bacia do 

doce no nível local. 

Conforme definido no artigo 2º da Lei Nacional do Saneamento Básico (LSNB) 

11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

I. Universalização do acesso; 

II. Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso conforme as suas necessidades e maximizando 

a eficácia das ações e resultados; 

III. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente; 



 
 

IV. Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais 

e regionais; 

V. Eficiência e sustentabilidade econômica; 

VI. Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

VII. Controle social; 

VIII. Segurança, qualidade e regularidade; 

A Lei Nacional do Saneamento Básico ainda enfatiza a importância e a 

necessidade de articulação da política de saneamento com as de desenvolvimento urbano 

e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

O município de Antônio Dias bem como a Bacia do Rio Piracicaba não foi 

diretamente atingido pelo desastre, no entanto, a recuperação das bacias contribuintes é 

de suma importância uma vez que as águas podem diluir a lama e gerar a gradativa 

diminuição da turbidez do Rio Doce. Outro motivo para a escolha do município é o fato 

dele estar localizado às margens do lago de uma represa hidrelétrica, onde está localizada 

a captação para abastecimento de água da sede municipal. O ambiente lêntico sofre 

constantes infestações de cianobactérias, que podem ser tóxicas à população. Além disso, 

conforme verificado no PMSB do município, indicadores de saúde apontam para 

incidência de doenças de veiculação hídrica. 

5. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é a elaboração de um Projeto de intervenção para 

captação de recursos e implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário e tratamento de 

esgotos no município de Antônio Dias-MG, de modo a atender exigências das legislações 

referentes à política de saneamento, saúde, meio ambiente e a regulação/operação dos 

serviços.  

6. Objetivos Específicos 

• Diagnóstico da rede existente e mensuração das intervenções estruturais. 



 
 

• Diagnóstico orçamentário e recursos humanos necessários para implantação e 

operação de rede coletora de esgotos, interceptores e Estação de Tratamento de 

Esgotos. 

• Proteção aos mananciais de captação. 

• Reforma/adequação das unidades operacionais do sistema com substituição de 

rede coletora de esgoto e padronização das ligações de esgoto.  

• Dimensionamento e adequação da equipe que operará o sistema em parceria 

com o Prestado de Serviço que detém a concessão. 

• Aquisição de equipamentos conforme as necessidades do sistema. 

• Dimensionamento e aquisição de insumos para a adequada prestação dos 

serviços. 

• Propor o monitoramento, por parte do município, dos impactos positivos na 

saúde da população com a diminuição das ocorrências de doenças de veiculação 

hídrica e zoonoses. 

• Propor o monitoramento, por parte do município, da melhoria dos indicadores da 

qualidade ambiental da água bruta captada para abastecimento público. 

7. Resultados e Impactos esperados 

Este trabalho tem como impacto e resultado esperado, a elaboração de documento 

contendo todo diagnóstico e procedimentos necessários à implantação e operação de rede 

coletora de esgotos, interceptores e Estação de Tratamento de Esgotos na sede municipal 

de Antônio Dias-MG. Espera-se criar subsídio técnico para futura captação de recursos 

por meio da Prefeitura Municipal e que com a execução do projeto consiga-se alcançar 

um índice de coleta e tratamento acima dos 100%. O tratamento deverá ser de nível 

secundário para atender aos padrões de qualidade da exigidos pela Resolução CONAMA 

Nº 430/2011. 

Espera-se também a melhoria dos padrões de qualidade da água bruta captada para 

consumo humano no município, bem como a redução de doenças de veiculação hídrica, 

reduzindo os gastos para tratamento das mesmas. Tendo em vista o proposto, objetiva-se 

que haja uma melhoria nos indicadores de qualidade ambiental da bacia e na qualidade 

de vida dos munícipes. 



 
 

8. Ações de intervenção 

No processo de intervenção e gerenciamento do projeto de implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal de Antônio Dias-MG serão 

observadas três diferentes etapas de ações de intervenção: a etapa de concepção e projeto; 

a etapa de contratação e acompanhamento da obra; e a etapa de entrega da obra e início 

de operação.  

Concepção da obra é o estudo referente ao município, caracterizando a área de 

intervenção e mensurando as intervenções a serem realizadas. A partir disso, pode-se 

contratar o projeto da obra. Esta etapa consiste nas seguintes ações: 

• População atendida; 

• Estimativa da produção diária de efluentes à partir do consumo de água 

pela população; 

• Levantamento dos pontos sistema existente e determinação dos locais de 

intervenção; 

• Levantamento das regiões não atendidas para instalação de rede coletora 

de esgotos; 

• Levantamento topográfico do município; 

• Escolha da tecnologia da Estação de Tratamento de Esgoto; 

• Contratação de consultoria para elaboração do Projeto Básico de 

engenharia pra execução da obra envolvendo processo licitatório; 

• Contratação de \consultoria para elaboração do Projeto Executivo da obra; 

• Definição das áreas a serem adquiridas pelo município para execução do 

projeto; 

A execução e acompanhamento das obras é a etapa em que as ações de intervenção 

são mais intensas, podendo ocorrer diversos imprevistos aos quais se deve tomar uma 

atenção especial no gerenciamento do projeto. Esta etapa consiste nas seguintes ações: 

• Aquisição das glebas para execução da obra; 

• Processo licitatório para escolha da empresa executora da obra com 

definições de requisitos técnicos; 

• Contratação da empresa executora da obra; 



 
 

• Fiscalização e acompanhamento das etapas da obra a partir do projeto 

executivo; 

A última etapa do projeto é a de recebimento da obra pela prefeitura e início da 

operação como repasse dos ativos para a empresa detentora da concessão de água a 

Copasa, prestadora regional do Estado de Minas Gerais. Esta etapa consiste nas seguintes 

ações: 

• Fiscalização do produto final segundo os requisitos técnicos determinados 

em projeto e no processo de contratação da obra; 

• Recebimento oficial da obra; 

• Assinatura de aditivo contratual concedendo a operação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da sede municipal de Antônio Dias-MG para a 

prestadora de serviço Copasa; 

• Envio de projeto de lei para a Câmara Municipal de Antônio Dias 

concedendo o serviço de esgotamento sanitário da sede municipal para a 

prestadora de serviço Copasa; 

• Início da operação; 

9. Atores envolvidos 

Para cada ação citada acima, os atores envolvidos serão: 

• Na fase de concepção e projeto, o Poder público municipal vai agir 

diretamente fazendo todo levantamento de informações necessárias para 

elaboração do projeto de concepção, estará envolvido, também, prestador 

de serviços para levantamento topográfico do município. Já na fase de 

elaboração dos projetos, básico e executivo, estará envolvido o Prestador 

de Serviço Copasa-MG junto à empresa contratada. O Poder Público 

Municipal também atuará para angariar recursos junto à FUNASA órgão 

que será o fomentador financeiro da instalação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na Sede Municipal de Antônio Dias-MG. 

• Para execução dos projetos, ou seja, da obra em si, o Poder Público 

Municipal contratará empresa de engenharia especializada, escolhida em 

processo licitatório. A fiscalização e acompanhamento da obra será feito 



 
 

pelo Poder público Municipal em parceria com representante técnico da 

empresa Prestadora de Serviços de Esgotamento Sanitário Copasa-MG. 

• Na última etapa, o que parece simples pode se complicar exigindo muita 

atenção dos atores envolvidos. No processo de recebimento da obra o 

Poder Público Municipal atuará em conjunto com o corpo técnico da 

empresa estadual de saneamento para certificar que a obra atende todos os 

requisitos técnicos para que o sistema possa ser operado com normalidade. 

O Poder Público Executivo Municipal atuará junto à Câmara Municipal de 

Antônio Dias para aprovação de projeto de lei que conceda o serviço de 

esgotamento sanitário à Copasa-MG. Por fim, a Copasa-MG, junto ao 

poder executivo municipal, assinará contrato para iniciar a operação do 

sistema de esgotamento sanitário da Sede Municipal de Antônio Dias-MG. 

10. Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira 

Trata-se de um projeto de certa complexidade técnica, o que exigirá grandes 

esforços por parte do corpo operacional municipal para a sua elaboração, implementação 

e gerenciamento. O projeto é viável técnico e financeiramente, desde que sejam 

angariados recursos de algum órgão fomentador, no caso específico a FUNASA. 

Segundo a FUNASA, o critério para elegibilidade para investimento em 

saneamento abrange os “municípios que apresentem população total de até 50 mil 

habitantes, conforme dados do Censo 2010/IBGE, com exceção daqueles integrantes das 

12 regiões metropolitanas prioritárias (Porto Alegre - RS, Curitiba - PR, São Paulo - SP, 

Campinas - SP, Baixada Santista - SP, Rio de Janeiro - RJ, Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE/DF, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, 

Fortaleza - CE, Recife - PE e Belém – PA” (FUNASA, 2017). O município de Antônio 

Dias atende aos critérios de elegibilidade.  

De acordo com os critérios de priorização na definição dos pleitos dos municípios 

serão levados em consideração os seguintes critérios de priorização:  

a) Municípios que contam com projetos básicos de engenharia devidamente 

elaborados e com plena condição de viabilização da obra. Nesse caso, o poder executivo 

municipal de Antônio Dias-MG irá contratar com verba própria empresa para elaboração 

do projeto básico. 



 
 

b) Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos de 

saneamento básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista, consórcio público) e concessão regularizada, nos casos em 

que couber. Para esse critério cabe ressaltar que o município de Antônio Dias-MG 

concedeu os serviços de abastecimento de água para a Copasa-MG que também assumirá 

a concessão do serviço de esgotamento sanitário. 

c) Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa 

de Aceleração do Crescimento - PAC 1. Este critério não é contemplado pelo município 

de Antônio Dias-MG. 

d) Empreendimentos que promovam a universalização de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários urbanos. A projeto de intervenção claramente contempla este critério, 

pois se baseia justamente neste preceito. 

e) Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta 

ou inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma e 

Dengue, conforme classificação do Ministério da Saúde. Foi citado neste projeto 

levantamento feito pelo ministério da saúde indicando doenças de veiculação hídrica no 

município. 

f) Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). O 

município de Antônio Dias-MG apresenta um IDH baixo estando 508º no ranking de 

municípios brasileiros. 

g) Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de esgotamento 

sanitário. O Índice de Cobertura da rede de coleta de esgoto é de 70%, no entanto, nada 

disso é tratado. 

h) Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados 

do Ministério da Saúde. Este critério não é relevante para o município em questão. 

i) Municípios inseridos nos Bolsões de Pobreza identificados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS. Não se aplica à Antônio Dias-MG 

j) Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em 

elaboração, nos moldes da Lei Nº 11.445/2007. O município possui PMSB o qual foi 

usado como base para desenvolvimento do presente projeto. 



 
 

k) Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento-SNIS/2009. Com relação ao serviço de abastecimento de água o município 

possui dados atualizados na plataforma supramencionada. 

Como foi possível perceber, o Município de Antônio Dias atende plenamente os 

critérios de elegibilidade para assinatura de convênio de financiamento da intervenção 

aqui proposta. Bem como é possível dizer que o município atende aos diversos critérios 

de priorização, o que torna evidente a necessidade de uma intervenção desta natureza. 

Com relação à operação do sistema, a Copasa-MG trabalha com tarifa única no estado e 

subsídio cruzado entre municípios, portanto, os municípios superavitários tornam viáveis 

municípios deficitários do ponto de vista financeiro. 

11. Obras Públicas – Gerenciamento de Riscos 

Durante o desenvolvimento do projeto de captação financeira para a instalação do 

serviço de estação de tratamento no município de Antônio Dias-MG, diversos riscos e 

dificuldades de gerenciamento podem surgir como parte integrante da instalação do 

projeto, principalmente quando esse envolve intervenções físicas e obras. 

Quanto à concepção do projeto, é importante que ele seja realizado dentro dos 

princípios da boa técnica, que tenha como objetivo principal a finalidade à qual se destina, 

ou seja, prestar o serviço de esgotamento sanitário ao menor custo possível, seja para o 

erário público seja para o meio ambiente. É fundamental que a mensuração do projeto, 

localização das unidades operacionais, escolha dos materiais, trajetos das tubulações e 

técnicas de construção, sejam as mais adequadas para o alcance dos objetivos propostos. 

Poder público, empresas projetistas, empreiteiras, e órgãos fiscalizadores devem 

desempenhar o seu papel da forma mais transparente, eficiente e efetiva possível. 

Buscou-se aqui, apresentar as principais partes integrantes de um Sistema de 

Esgotamento Sanitário SES e os benefícios à população que podem ser obtidos a partir 

de sua instalação e operação. Foram listadas as atividades a ser executadas para a 

elaboração de um anteprojeto de SES para pequenos municípios, especificamente voltado 

para o município supracitado. Estando esclarecidas as etapas e atividades, por fim, 

apresentam-se as dificuldades e riscos de ordem técnica, financeira, em termos de 

qualificação de pessoal, confiabilidade dos dados, dentre outros. 



 
 

O primeiro grande desafio é o motivo pelo qual este anteprojeto se faz necessário 

que são a falta de recursos financeiros e a dificuldade em se adquirir conhecimento para 

dar sequência ao projeto até a entrega da obra e o início da operação do sistema. É um 

dos motivos que grande parte dos municípios do estado concedem esse tipo de serviço 

para a grande companhia estadual a Copasa-MG. 

Para um projeto de engenharia, a qualidade dos dados e o diagnóstico do problema 

são fundamentais para o desenvolvimento de um bom projeto. No município de Antônio 

Dias-MG a primeira dificuldade que se apresenta é definir as informações que precisam 

ser levantadas para elaboração do mesmo. Em seguida, percebe-se uma clara deficiência 

quanto à mão de obra qualificada para a concepção de um SES. Portanto seria necessária 

a busca por um profissional qualificado para consultoria na concepção e gerenciamento 

do projeto. Outra dificuldade é a dificuldade de se obter cartas e cadastros territoriais 

confiáveis que possam subsidiar a mensuração das intervenções em si e de custos 

associados. 

O processo de licitação exige atenção especial, pois a contratação dos serviços de 

forma correta irá influenciar todo desenvolvimento das obras e serviços prestados. Deve-

se atentar para a correta especificação dos serviços a serem contratados, evitando assim 

problemas de ordem técnica ou mesmo quaisquer suspeitas ou possibilidades de 

favorecimentos a determinados fornecedores. É importante que os valores propostos 

sejam compatíveis com os valores praticados em mercado, evitando o desperdício de 

dinheiro público. O processo licitatório sendo bem executado evita atrasos com recursos 

judiciais ou mesmo anulação do certame. 

Neste projeto, a maior dificuldade levantada é necessidade de recursos de órgãos 

fomentadores para a instalação de um SES, nesse caso específico, é preciso desenvolver 

o projeto de concepção, o projeto executivo e o projeto básico de acordo com as 

especificações da FUNASA visto que municípios pequenos não têm condições de arcar 

com esse tipo de intervenção. 

Por fim, os contratos devem ser bem detalhados, com cláusulas claras, 

possibilitando o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contratados 

em tempo hábil. É importante que se estabeleçam cláusulas contratuais com sansões em 

caso de infração de alguma cláusula contratual, evitando a paralisação das obras ou o não 

cumprimento do contrato até o final.  



 
 

 

 

 

Termo de Referência 

 

I. Objeto: 

Contratação de uma empresa, de engenharia, que tenha expertise técnica para elaboração 

de projetos de implementação de rede de coleta de esgotos, interceptores de esgotos, 

estações elevatórias de esgotos e estação de tratamento de esgotos. A empresa deverá ser 

capaz de: 

• Elaborar o estudo de concepção para diagnóstico da rede existente e 

mensuração das intervenções estruturais, bem como diagnóstico 

orçamentário e recursos humanos necessários para implantação e operação 

de rede coletora de esgotos, interceptores e Estação de Tratamento de 

Esgotos. 

• Elaborar projeto básico de execução das intervenções necessárias. 

• Elaboração de projeto executivo da obra. 

II. Justificativa: 

Conforme definido no artigo 2º da Lei Nacional do Saneamento Básico (LSNB) 

11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

I. Universalização do acesso; 

II. Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente; 



 
 

IV. Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais 

e regionais; 

V. Eficiência e sustentabilidade econômica; 

VI. Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

VII. Controle social; 

VIII. Segurança, qualidade e regularidade; 

A Lei Nacional do Saneamento Básico ainda enfatiza a importância e a 

necessidade de articulação da política de saneamento com as de desenvolvimento urbano 

e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

O município de Antônio Dias, bem como a Bacia do Rio Piracicaba, não foi 

diretamente atingido pelo desastre, no entanto, a recuperação das bacias contribuintes é 

de suma importância uma vez que as águas podem diluir a lama e gerar a gradativa 

diminuição da turbidez do Rio Doce. Outro motivo para a escolha do município é o fato 

dele estar localizado às margens do lago de uma represa hidrelétrica, onde está localizada 

a captação para abastecimento de água da sede municipal. O ambiente lêntico sofre 

constantes infestações de cianobactérias, que podem ser tóxicas à população. Além disso, 

conforme verificado no PMSB do município, indicadores de saúde apontam para 

incidência de doenças de veiculação hídrica. 

É importante ressaltar que o investimento em saneamento, mais especificamente 

no sistema de esgotamento sanitário, proporciona economia significativa em 

investimentos na área da saúde e do meio ambiente.  

III. Descrição do Objeto: 

Os estudos deverão propor medidas de intervenção em todo o sistema de coleta 

de esgoto além de propor medidas para a interceptação afastamento e tratamento do 

efluente: 

• Rede coletora de esgoto.  

• Estação elevatória de esgoto: unidade com poço de sucção e conjunto 

motobomba.  



 
 

• Interceptores de esgoto. 

• Estação de tratamento de esgoto: aquisição ou construção de unidade 

capaz de atender a demanda da população local. A ETE deverá possuir 

tratamento preliminar primário e secundário, com unidades de 

gradeamento, desarenadores, reatores do tipo UASB e filtro aeróbio 

microbiológico, bem como instrumentos de medição de vazão de entrada 

e saída. 

• Laboratório: atenderá aos padrões de construção e funcionamento exigidos 

pelas normatizações vigentes. 

 

IV. Fundamentação Legal: 

O tipo de serviço a ser contratado é de natureza predominantemente intelectual, 

em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento, 

de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos 

preliminares e projetos básicos e executivos. Portanto o tipo de licitação que melhor 

atende à natureza do serviço é o de técnica e preço. O serviço será contratado segundo os 

critérios da lei de licitações nº 8.666/1993 na modalidade concorrência, exigida para obras 

acima de engenharia R$ 1.500.000,00. 

V. Estimativa de Custos: 

n.º Descrição Unidade Valor Unitário Quantidade Valor  

1 Contratação planejamento e estudos UM R$ 350.000,00 1,00 R$ 350.000,00 

2 Contratação de projeto básico UM R$ 400.000,00 1,00 R$ 400.000,00 

3 Estação Elevatória de água bruta UM R$ 250.000,00 1,00 R$ 250.000,00 

Total estimado R$ 1.000.000,00 

 

VI. Critério de Julgamento: 

O critério de Julgamento será o de técnica e preço, isto é, será contratada a empresa 

que oferecer o menor preço por item, seguindo pré-requisitos técnicos para participação 

no certame. Para qualificação da empresa contratada, serão exigidos os seguintes critérios 

técnicos e documentos:  



 
 

a) Declaração da empresa, com indicação de todos os profissionais de nível 

superior que comporão a Equipe Técnica mínima: (1 (um) Engenheiro de 

Planejamento Sênior, 2 (dois) Engenheiros de Obra Civil Sênior, 4 (quatro) Técnicos em 

Edificações. 

b) Atestado de responsabilidade técnica da pessoa jurídica, devidamente 

registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) 

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) 

Conselho(s), que comprove(m) ter a licitante prestado o serviço de elaboração de projeto 

de Serviço de Esgotamento Sanitário para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal estadual, municipal, ou ainda, para empresa privada. 

c) Registro de Pessoa Jurídica no CREA, em nome da licitante, onde conste a 

área de atuação compatível a elaboração de projetos de obras de construção civil, emitida 

pelo CREA da jurisdição da sede da licitante. 

 

VII. Prazo, Local e Condições da Entrega: 

Será concedido o prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 06 meses, mediante 

justificativa por parte da empresa contratada.  

VIII. Obrigação das Partes: 

Contratante:  

• Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados por lei.  

• Fiscalizar e execução dos serviços bem como o cumprimento dos prazos. 

• Fiscalizar a entrega dos produtos dentro das especificações previstas em contrato. 

Contratado: 

• Cumprir os prazos estabelecidos em contrato. 

• Seguir as determinações constantes no edital de contratação. 

• Entregar os produtos dentro das especificações previstas em contrato. 

IX. Acompanhamento e Fiscalização: 

O acompanhamento e fiscalização da execução do serviço contratado ficarão sob 

responsabilidade da Secretaria de Obras do município e executado por engenheiro 

constante no quadro de servidores da prefeitura Municipal de Antônio Dias-MG 



 
 

X. Pagamento: 

O pagamento será feito em três parcelas. Cada uma delas será feita por ordem de 

pagamento à empresa contratada após a entrega de cada subproduto.  

XI. Subcontratação: 

A empresa contratada poderá fazer subcontratação, desde que seja de profissionais 

para prestação de serviços especializados, com a devida justificativa. 

 

XII. Sanções: 

Serão considerados sancionáveis, sob pena de rescisão contratual e devolução dos 

valores as seguintes condutas: 

• Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

• Lentidão do cumprimento do objeto, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade do fornecimento do bem, conclusão da obra ou prestação do 

serviço nos prazos estipulados; 

• Atraso injustificado no início do fornecimento do bem, conclusão da obra ou 

prestação do serviço; 

• Paralisação do fornecimento do bem, execução da obra ou prestação do serviço, 

sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

• Subcontratação total ou parcial do objeto, associação do contratado com outrem, 

cessão ou transferência, total ou parcial; fusão, cisão ou incorporação não 

admitida no ato convocatório e no contrato; 

• Desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores; 

• Cometimento reiterado de faltas na execução; 

 

XIII. Informações Complementares: 

Como resultado, espera-se documento contendo todo diagnóstico e procedimentos 

necessários à implantação e operação de rede coletora de esgotos, interceptores e Estação 

de Tratamento de Esgotos na sede municipal de Antônio Dias-MG. Espera-se criar 



 
 

subsídio técnico para futura captação de recursos por meio da Prefeitura Municipal e que, 

com a execução do projeto, consiga-se alcançar um índice de coleta e tratamento acima 

dos 80%. Tendo em vista o proposto, objetivasse que haja uma melhoria nos indicadores 

de qualidade ambiental da bacia e na qualidade de vida dos munícipes. 
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