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RESUMO

O  tratamento  dos  esgotos  domésticos  é  de  fundamental  importância  para  a

diminuição  dos  problemas  de  saúde  pública  e  de  degradação  dos  recursos

hídricos.  Assim,  esse  trabalho  teve  como  objetivo  fazer  um  diagnóstico  da

situação e da eficiência da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, localizada na

cidade de Catalão – GO, no intuito de apresentar uma proposta de intervenção

para melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES. Os esgotos coletados

no SES de Catalão são tratados em uma única estação de tratamento, composta

por tratamento preliminar e dois conjuntos paralelos de lagoas em série, formados

cada um por uma lagoa primária, anaeróbia, sucedida por uma lagoa secundária,

facultativa, instalada à margem esquerda do Ribeirão Pirapitinga (corpo receptor).

Todo o esgoto coletado é tratado. No entanto, o tratamento realizado não está

sendo eficiente, devido à falta de gradeamento fino e de sistema de desarenação,

as lagoas anaeróbias encontram se em situação precária, sendo visível o acúmulo

de materiais em grande parte de sua extensão. A partir dos estudos realizados,

concluiu-se que o tratamento dos esgotos não apresenta eficiência adequada e as

lagoas anaeróbias provocam exalação de odores. 

Palavras-chaves: Lagoa Anaeróbia, Lagoa Facultativa, Estação de Tratamento de
Esgoto.



ABSTRACT

The domestic sewage treatment is fundamentally important  for  the reduction of

problems associated with public health and the degradation of water resources.

Thus, the purpose of this paper was to make a diagnosis of the situation and the

efficiency of the Sewage Treatment Plant - ETE, located in the city of Catalão -

GO, in order to present a Proposal for Intervention to improve the Sanitary Sewage

System - SES. The sewage collected in the SES of Catalão is treated in a single

treatment  plant,  compost  of  a  preliminary  treatment  and  two  sets  of  parallel

lagoons in series, formed each one by a primary lagoon, anaerobic, succeeded by

a secondary lagoon, facultative, located on the left bank of the Ribeirão Pirapitinga

(receiving  body).  All  sewage  collected  is  treated.  However,  the  treatment

performed is not being efficient, due to the lack of fine grating and grit chamber, the

anaerobic  lagoons  are  in  a  precarious  situation,  where  is  possible  to  see  the

accumulation of materials in a large part of their extension. Through the studies

carried out, it was concluded that the treatment of the sewage does not present

adequate efficiency and occurs exhalation of odors from the anaerobic lagoons.

Keywords: Anaerobic Lagoon, Facultative Lagoon, Sewage Treatment Plant.
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1 PROBLEMA

A água é um dos recursos naturais mais importantes do planeta, sem ela

não existiria vida. No entanto, esse recurso natural, mesmo sendo renovável, está

se  tornando  cada  vez  mais  escasso  e  poluído,  devido  às  diversas  atividades

antrópicas. Por isso, é de fundamental importância a busca por eficientes formas

de tratamento de esgoto sanitário, a fim de minimizar os impactos causados pelo

lançamento in natura desses efluentes nos corpos d’água.

Sob o aspecto sanitário, o destino adequado dos esgotos sanitários visa,

fundamentalmente, ao controle e à prevenção de doenças a eles relacionadas

(FUNASA, 2006).

De acordo com a Funasa (2006)  as soluções adotadas para o destino

adequado dos esgotos, terão os seguintes objetivos: Evitar a poluição do solo e

dos mananciais de abastecimento de água, evitar o contato de vetores com as

fezes, propiciar a promoção de novos hábitos higiênicos na população e promover

o conforto, atendendo ao senso estético.

A  Lei  nº  11.445  de  5  de  janeiro  de  2007  que  estabelece  diretrizes

nacionais para o saneamento básico,  define no Art.  3º,  inciso I,  alínea b,  que

esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio

ambiente.

O sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário em

Catalão – GO é prestado pela Superintendência Municipal de Água e Esgoto –

SAE, autarquia vinculada à Prefeitura municipal.

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Catalão atende hoje cerca

de 60% da população urbana, por meio de aproximadamente 24.200 ligações e

300 km de rede coletora de esgoto. Os esgotos coletados são transportados até

os interceptores situados nas margens no Ribeirão Pirapitinga, que se unem e

formam o emissário que segue até a única estação de tratamento de esgotos do

sistema, situada na margem esquerda desse ribeirão.
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Os problemas de  saúde pública  e  degradação ambiental  são  bastante

agravados  em  virtude  do  reduzido  índice  de  redes  coletoras  de  esgoto,  pois

grande  parte  desse  efluente  não  encontra  destinação  final  adequada,  sendo

lançados  nos  cursos  d’água  ou  no  solo,  sem  qualquer  forma  de  tratamento

(ANDRADE NETO, 1997).

A expansão demográfica traz como consequência imediata à ampliação

do  consumo  de  água,  e  consequentemente  aumento  do  volume  de  águas

residuárias,  e  essas  quando  não  estão  condicionadas  a  coleta,  transporte  e

tratamento  adequados,  acabam  poluindo  o  meio  ambiente,  provocando

desequilíbrios ecológicos nas áreas atingidas (SILVA, 2011). 

Sendo assim, é de fundamental importância o levantamento da situação

da estação de tratamento de esgoto e da qualidade do efluente final que está

sendo lançando no Ribeirão Pirapitinga, localizado na cidade de Catalão – GO,

para verificar se há alguma forma de impacto ambiental.
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2 JUSTIFICATIVA

Nesse sentido, torna-se importante verificar as consequências que a falta

de  um  adequado  sistema  de  esgotamento  sanitário  podem  causar  ao  meio

ambiente e a população, de modo a identificar os principais problemas e orientar o

poder  público  na  tomada  de  providências,  garantindo  a  preservação  e  a

recuperação do meio ambiente e da qualidade de vida da população.

Tendo em vista  o que foi  exposto,  este trabalho foi  desenvolvido para

testar a hipótese de que é necessário realizar melhorias e ampliação da Estação

de Tratamento de Esgoto da cidade de Catalão–GO.
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3 OBJETIVO

3.1    OBJETIVO GERAL

Realizar  um  diagnóstico  da  situação  e  da  eficiência  da  estação  de

tratamento de esgoto, localizada na cidade de Catalão–GO e propor um projeto de

intervenção.

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Apresentar as fases do tratamento da estação de tratamento de esgotos;

 

 Verificar as condições operacionais do sistema de tratamento de esgoto; 

 Analisar  se  as  unidades  em  operação  são  eficientes  e  atendem  as

exigências  de  qualidade  estabelecidas  nas  leis  que  regulam  as

concentrações  máximas  permitidas  dos  agentes  poluidores  nos  corpos

receptores.

 Apresentar  uma  Proposta  de  Intervenção  para  melhoria  do  Sistema  de

Esgotamento Sanitário da Cidade de Catalão – GO.
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4 MEDOTOLOGIA

4.1   CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL

Catalão é  um  município brasileiro do  estado de  Goiás.  Localiza-se  à

latitude 18° 09' 57" sul e à longitude 47° 56' 47" oeste e à altitude de 835 metros.

Sua  população  segundo  estimativas  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística (IBGE) 2016, é de 100 590 habitantes e seu PIB recenseado em 2008

é de mais de 4,348 bilhões de reais e o coloca como a terceira maior economia de

Goiás naquele ano. Possui área de aproximadamente 3778 km².

O  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  em

Catalão é prestado pela Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE,

autarquia vinculada à Prefeitura municipal.

4.2 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo deste trabalho compreende a Estação de Tratamento de

Esgoto localizada na cidade de Catalão (Figura 1).

A  escolha  desta  área  deu-se  ao  fato  da  precariedade  do  sistema  de

tratamento  de  esgoto  sanitário  existente.  As  fotografias  e  os  problemas

constatados foram obtidos a partir das vistorias realizadas  in loco  e através de

documentos fornecidos pela SAE, entre os anos de 2017 e 2018.
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Figura 1: Área de estudo (Lagoas anaeróbias e lagoas facultativas).
Fonte: Google Inc. (2017).

4.3 CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

O  município  de  Catalão  encontra-se  em  uma  região  rica  quanto  à

disponibilidade hídrica, sendo banhado por inúmeros cursos d’água. De acordo

com Campos (1976),  os rios mais importantes que permeiam o município são:

Paranaíba, Veríssimo, São Marcos, Verde, São Bento. Já entre os cursos d’água

menores presentes no perímetro do município estão:  os Ribeirões Ouvidor,  do

Almoço,  Custódia,  Samambaia,  Pari,  e  o  Ribeirão  Pirapitinga,  de  notável

importância, uma vez que atravessa o sítio urbano catalano. 

Catalão  está  inserida  na  Região  Hidrográfica  do  Paraná,  segundo  a

Agência Nacional de Águas (ANA, 2010), esta apresenta uma área de 876.873

km², abrangendo estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas

Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. 
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A Região Hidrográfica do Paraná, de acordo com a ANA (2010), é dividida

em seis Unidades Hidrográficas Principais, sendo elas: Paranaíba, Grande, Tietê,

Paranapanema, Paraná e Iguaçu. O município de Catalão localiza-se na Unidade

Hidrográfica  do  Paranaíba.  A  também  chamada  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Paranaíba, é a segunda maior Unidade da Bacia do Paraná contribuindo com uma

área de drenagem de 222.767 km², se estendendo pelos estados de Goiás, Minas

Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. 

A Microbacia Hidrográfica do Ribeirão Pirapitinga, está inserida na sub-

bacia  formada  pelo  rio  São  Marcos,  e  abrange  os  municípios  de  Catalão,

Goiandira, Cumari e Anhanguera, apresentando uma área de drenagem de 391,88

km² e comprimento do curso d’água de 59,37 km, conforme mapas elaborados por

Pedrosa  (2000).  Outro  aspecto  relevante  está  relacionado  quanto  à  inserção,

quase que em sua totalidade, da área do perímetro urbano catalano na área de

contribuição da microbacia, mostrado através da Figura 2.

A Microbacia do Ribeirão Pirapitinga se caracteriza como uma bacia que

apresenta uso diversificado do solo, em sua área ocorre atividades agropastoris,

industriais e urbanas. Entre os aspectos inerentes ao uso e ocupação do solo,

destacam-se o avanço urbano sobre a bacia através da abertura de loteamentos

às margens dos contribuintes do manancial, a agricultura com o plantio e irrigação,

a pecuária com a substituição da cobertura vegetal por pastagem e a criação de

animais (aves e suínos).

A legislação que estabelece as normas de orientação à política estadual

de  recursos hídricos do estado de Goiás é a LEI Nº 13.123, de 16 de julho de

1997.
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Figura 2: Microbacia hidrográfica do Ribeirão Pirapitinga.

Fonte: Pedrosa (2000)
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1   SANEAMENTO BÁSICO

A Lei  Federal  nº  11.445,  de  05  de  janeiro  2007  (Lei  do  Saneamento

Básico),  considera  o  saneamento  básico  como  sendo  o  conjunto  de  serviços,

infraestruturas  e  instalações  operacionais  de  abastecimento  de  água  potável,

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem

e manejo das águas pluviais urbanas.

Segundo  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  saneamento  é  o

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem

exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma,

pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas

que têm por objetivo alcançar Salubridade Ambiental (BRASIL, 2007).

5.2   SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A maior parte da água tratada que é utilizada nos imóveis residenciais tem

suas  características  alteradas,  assim  esse  efluente  passa  a  ser  denominado

esgoto.

O  esgoto  sanitário,  segundo  definição  da  norma  brasileira  NBR  9648

(ABNT, 1986), é o despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial,

água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. Essa mesma norma define

ainda:

 Esgoto  doméstico  é  o  despejo  líquido  resultante  do  uso  da  água  para

higiene e necessidades fisiológicas humanas; 

 Esgoto Industrial é o despejo líquido resultante dos processos industriais,

respeitados os padrões de lançamento estabelecidos;

 Água de infiltração é toda água proveniente  do subsolo,  indesejável  ao

sistema separador e que penetra nas canalizações;
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 Contribuição  pluvial  parasitária  é  a  parcela  do  deflúvio  superficial

inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário.

As características das águas são alteradas de acordo com o uso a que

forem  submetidas,  vindo  a  originar  as  águas  residuárias,  ou  seja,  esgotos.

Dependendo da origem, os esgotos apresentam várias composições, por conta

destas variações, eles podem ser classificados em esgotos domésticos e esgotos

industriais (BERNHARDT et. al., 2008).

Causa preocupação em esgotos industriais, os metais e os micropoluentes

orgânicos,  como  por  exemplo,  tolueno,  xileno,  fenol,  naftaleno,  entre  outros.

Esses, no caso de indústrias de maior porte, demandam pré-tratamento antes do

lançamento em rede pública (JORDÃO e PESSÔA, 2005; VON SPERLING, 2005).

Nos esgotos predominantemente domésticos lançados em rede pública,

os  principais  parâmetros  para  uma  avaliação  de  qualidade  destas  águas

residuárias são: os sólidos, os indicadores de matéria orgânica, nutrientes como

nitrogênio e fósforo, e os indicadores de contaminação fecal (VON SPERLING,

2005). Conforme indica Von Sperling (2005), os esgotos domésticos apresentam

em sua composição cerca de 99,9% de água, sendo a fração restante, de cerca

de  0,1% e  que  demandará  tratamento,  representada  por  sólidos  (orgânicos  e

inorgânicos), além de microrganismos. Segundo Jordão e Pessôa (2005), o esgoto

doméstico contém, em média, cerca de 70% dos sólidos de origem orgânica.

Do  total  de  5.564  municípios,  em 2008,  apenas  3.069  possuíam rede

coletora  de  esgoto,  enquanto  o  tratamento  era  realizado  em  apenas  1.587

municípios.  O  Gráfico  1  retrata  as  desigualdades  regionais  na  oferta  desses

serviços essenciais à população (IBGE, 2011).
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Gráfico 1: Percentual de municípios que coletam e tratam esgoto, por Grandes Regiões – 2008.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008.

Quanto à qualidade e eficiência do serviço de esgotamento sanitário, cabe

observar que a situação do esgotamento sanitário nos municípios brasileiros ainda

está  longe  de  alcançar  uma  condição  satisfatória.  Analisando  os  dados  da

pesquisa  para  o  conjunto  do  País,  percebe-se  que  houve  um  avanço  muito

pequeno na coleta de esgoto sanitário. Na pesquisa realizada em 2000, 52,2%

dos municípios tinham serviço de coleta, já em 2008 esse percentual passou para

55,1% dos municípios apresentando esse serviço. Além disso, percebe-se que as

diferenças  regionais  permaneceram  inalteradas.  A  Região  Sudeste  continua

apresentando um percentual elevado de seus municípios com coleta de esgoto,

95,1%. A Região Norte é a que apresenta a menor proporção de municípios com

coleta (13,3%), seguida da Região Centro-Oeste (28,3%), da Região Sul (39,7%)

e da Região Nordeste (45,6%) (IBGE, 2011).

A  proporção  de esgoto  tratado em relação ao coletado não  apresenta

diferença significativa entre as regiões, mas sim entre as Unidades da Federação.

A maioria  dos estados apresenta  uma taxa de tratamento  do esgoto  coletado

acima de 70% em todas as regiões, com destaque para os Estados de Roraima,

Rio  de  Janeiro,  Paraná  e  Distrito  Federal  que  tratam  a  totalidade  do  esgoto

coletado. Já os Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande
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do Sul apresentam uma taxa inferior a 50% de tratamento do esgoto coletado.

Esses  dados  revelam  que  o  sistema  de  tratamento  de  esgoto  sanitário  é

insuficiente para atender à demanda do setor, uma vez que somente a metade

dos municípios brasileiros fazem coleta de esgoto e que grande parte do esgoto

coletado não recebe tratamento adequado antes de serem lançados nos corpos

d’água (IBGE, 2011).

O  Brasil  ainda  apresenta  grandes  problemas  em  relação  à  falta  de

saneamento básico, principalmente em relação à coleta e tratamento de esgoto.

Em muitos municípios a preocupação predominante é com o acesso à água em

quantidade  e  qualidade.  Os  investimentos  do  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento (PAC), mesmo com o objetivo de melhorar o saneamento no Brasil,

não  foram  devidamente  utilizados.  O  tratamento  de  esgoto,  mesmo  estando

presente neste planejamento, não recebeu uma dimensão clara dos investimentos

a serem realizados (DANTAS et. al., 2012). 

De  acordo  com  os  diagnósticos  do  IBGE  em  2009  e  em  2010,

relacionados a 2007 e 2008 respectivamente, houve uma melhoria significativa do

saneamento no Brasil, principalmente em relação ao abastecimento de água. Mas

ainda  é  necessário  um  forte  empenho  e  grande  investimento  para  a

universalização do saneamento no Brasil (DANTAS et. al., 2012). 

5.3   TRATAMENTO DE ESGOTO

São  vários  os  processos  existentes  para  o  tratamento  de  esgotos,

individuais ou combinados. Mota (1997) relata que a decisão pelo processo a ser

empregado,  deve-se  levar  em  consideração,  a  composição  do  esgoto  bruto

gerado  e  as  características  que  se  desejam  para  o  efluente  da  estação

depuradora, os quais dependem da capacidade do corpo receptor de receber a

carga poluidora e dos usos da água a jusante do local de lançamento.

Os processos de tratamento de esgotos podem ser agrupados de acordo

com os seguintes níveis, segundo Mota (1997): 

 Tratamento preliminar: 

20



- remoção de sólidos grosseiros (grade);                                       

- remoção de areia (caixa de areia). 

 Tratamento primário:

- decantação de sólidos;

- lodo (decantador primário);                                       

- digestão do lodo (digestor);                                       

-secagem  do  lodo  (leitos  de  secagem,  adensamento,

desidratação). 

 Tratamento secundário: 

- remoção da matéria orgânica (tratamento biológico);

- decantação do lodo (decantador secundário);                                        

- eliminação de microrganismos patogênicos (desinfecção). 

 Tratamento terciário: 

- remoção de nutrientes, metais pesados, compostos não biodegradáveis,

microrganismos patogênicos.    

Segundo  Von  Sperling  (1996,  apud  MELLO,  2007),  existe  também  a

classificação  dos  processos  de  tratamento  em  físicos,  químicos  e  biológicos.

Processos  onde  há  predominância  de  atividades  de  decantação,  filtração,

incineração,  diluição  ou  homogeneização  podem  ser  classificados  como

processos  físicos.  A  adição  de  elementos  químicos  caracteriza  uma  etapa

química.  Quando  há  necessidade  da  ação  de  microrganismos  para  que  os

processos possam ocorrer, chamam-se estes de biológicos.

5.4 EFECIÊNCIA  DE  UMA  ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  ESGOTOS

DOMÉSTICOS

Na terminologia da NBR 12209 – Projeto de Estações de Tratamento de

Esgoto Sanitário (ABNT, 1992), a eficiência do tratamento é definida, no seu item

3.3,  como  sendo  a  redução  percentual  dos  parâmetros  de  carga  poluidora

promovida pelo tratamento. 
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Segundo Jordão e Pessôa (2005),  o  grau e a eficiência de tratamento

necessário para o efluente do sistema de esgotamento sanitário “serão sempre em

função do corpo receptor e das características de uso da água a jusante do ponto

de lançamento; da capacidade de autodepuração e diluição do corpo d’água; da

legislação ambiental; e das consequências dos lançamentos dos esgotos”. 

Von Sperling (2005) aponta que a decisão quanto à escolha do processo a

ser adotado para o tratamento das fases líquida e sólida do esgotamento afluente

tem por base um balanceamento entre critérios técnicos e econômicos, com a

apreciação dos méritos quantitativos e qualitativos de cada alternativa.

Neste  contexto,  Von  Sperling  (2005)  indica,  para  o  caso  de  regiões

desenvolvidas,  que os  itens críticos na seleção de sistemas de tratamento  de

esgotos são: eficiência, confiabilidade, aspectos de disposição do lodo e requisitos

de área.

5.5 CARACTERÍSTICAS DAS ÁGUAS RESIDUÁRIAS

5.5.1 Características Físicas

As principais características físicas ligadas aos esgotos domésticos são:

matéria sólida, temperatura, odor, cor e turbidez, e variação de vazão (FUNASA,

2007). 

a) Matéria Sólida: os esgotos domésticos contêm aproximadamente 99,9% de

água, e apenas 0,1% de sólidos. É devido a esse percentual de 0,1% de

sólidos  que  ocorrem  os  problemas  de  poluição  das  águas,  trazendo  a

necessidade de se tratar os esgotos; 

b) Temperatura: a temperatura do esgoto é, em geral, pouco superior à das

águas  de  abastecimento.  A  velocidade  de  decomposição  do  esgoto  é

proporcional ao aumento da temperatura; 

c) Odor:  os  odores  característicos  do  esgoto  são  causados  pelos  gases

formados no processo de decomposição, assim o odor de mofo, típico do

esgoto  fresco  é  razoavelmente  suportável  e  o  odor  de  ovo  podre,
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insuportável, é típico do esgoto velho ou séptico, em virtude da presença de

gás sulfídrico; 

d) Cor  e  Turbidez:  a  cor  e  turbidez  indicam  de  imediato  o  estado  de

decomposição  do  esgoto.  A  tonalidade  acinzentada  acompanhada  de

alguma turbidez é típica do esgoto fresco e a cor preta é típica do esgoto

velho; 

e) Variação de Vazão: a variação de vazão do efluente de um sistema de

esgoto  doméstico  é  em  função  dos  costumes  dos  habitantes.  A  vazão

doméstica do esgoto é calculada em função do consumo médio diário de

água  de  um  indivíduo.  Estima-se  que  para  cada  100  litros  de  água

consumida,  são lançados aproximadamente  80 litros  de esgoto  na rede

coletora, ou seja, 80%.

5.5.2 Características Químicas

As  principais  características  químicas  dos  esgotos  domésticos  são:

matéria orgânica e matéria inorgânica (FUNASA, 2007):

a)  Matéria  Orgânica:  cerca  de  70% dos sólidos  no esgoto  são  de  origem

orgânica, geralmente esses compostos orgânicos são uma combinação de

carbono, hidrogênio e oxigênio, e algumas vezes com nitrogênio. Os grupos

de substâncias orgânicas nos esgotos são constituídos por: proteínas (40%

a 60%), carboidratos (25% a 50%), gorduras e óleos (10%) e ureia, fenóis,

etc. 

-  Proteínas:  são produtoras de nitrogênio e contêm carbono,  hidrogênio,

oxigênio,  algumas  vezes  fósforos,  enxofre  e  ferro.  As  proteínas  são  o

principal  constituinte  de  organismo  animal,  mas  ocorrem  também  em

plantas. O gás sulfídrico presente nos esgotos é proveniente do enxofre

fornecido pelas proteínas; 

- Carboidratos: contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. São as principais

substâncias a serem destruídas pelas bactérias, com a produção de ácidos

orgânicos, por esta razão os esgotos velhos apresentam maior acidez; 
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- Gordura: é o mesmo que matéria graxa e óleos provem geralmente do

esgoto doméstico graças ao uso de manteiga, óleos vegetais,  da carne,

etc.; 

- Fenóis: são compostos orgânicos originados em despejos industriais.

b) Matéria Inorgânica: nos esgotos é formada principalmente pela presença de

areia e de substâncias minerais dissolvidas.

5.5.3 Características Biológicas

As  principais  características  biológicas  do  esgoto  doméstico  são:

microrganismos de águas residuais e indicadores de poluição (FUNASA, 2007).

a) Microrganismos  de  Águas  Residuárias:  os  principais  organismos

encontrados nos esgotos são: as bactérias, os fungos, os protozoários, os

vírus e as algas. Deste grupo, as bactérias são as mais importantes, pois

são responsáveis pela decomposição e estabilização da matéria orgânica,

tanto na natureza como nas estações de tratamento.

b) Indicadores de Poluição: há vários organismos cuja presença num corpo

d’água indica uma forma qualquer de poluição. No entanto, para indicar a

poluição  de  origem  humana  usa-se  adotar  os  organismos  do  grupo

coliforme como indicadores. As bactérias coliformes são típicas do intestino

do  homem  e  de  outros  animais  de  sangue  quente  (mamíferos)  e  por

estarem  presentes  nas  fezes  humanas  (100  a  400  bilhões  de

coliformes/hab.dia)  e  de  simples  determinação,  são  adotadas  como

referência para indicar e medir a grandeza da poluição. Seria por demais

trabalhoso e antieconômico se realizar análises para determinar a presença

de  patogênicos  no  esgoto;  ao  invés  disto  se  determina  a  presença  de

coliformes  e,  por  segurança,  se  age  como  se  os  patogênicos  também

estivessem presentes.
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5.6 PARÂMETROS LEGAIS PARA DESPEJO DE EFLUENTES EM CORPOS

RECEPTORES

Os parâmetros para lançamento de efluentes foram estabelecidos através

da Resolução  n°. 357, de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio

Ambiente – CONAMA. No entanto, a Resolução nº. 430, de 13 de maio de 2011

do CONAMA, dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes,

complementa e altera a Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005.

A  Resolução  nº  430/2011  determina  que  “efluentes  de  qualquer  fonte

poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de

água, após o devido tratamento a fim de garantir a saúde pública e a preservação

ambiental”. Conforme descrito no art. 3º:

Art.  3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser
lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e
desde  que  obedeçam  às  condições,  padrões  e  exigências  dispostos
nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.
Parágrafo único.
O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante
fundamentação técnica:
I  -  acrescentar  outras  condições  e  padrões  para  o  lançamento  de
efluentes, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do
corpo receptor; ou
II - exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável
para  o  tratamento  dos  efluentes,  compatível  com  as  condições  do
respectivo corpo receptor.

A referida Resolução determina também que os efluentes lançados nos

cursos d’água, não poderão causar alteração das características de qualidade do

corpo  receptor,  devendo  está  de  acordo  com  metas  estabelecidas  no  seu

enquadramento.
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6 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Catalão atende hoje cerca de

60% da população urbana, por meio de aproximadamente 24.200 ligações e 300

km de rede coletora de esgoto. Os esgotos coletados são transportados até os

interceptores  situados  nas  margens  do  Ribeirão  Pirapitinga,  que  se  unem  e

formam o emissário que segue até a única estação de tratamento de esgoto do

sistema, situada na margem esquerda desse ribeirão.

A maior parte da rede coletora instalada na região central  da cidade é

constituída por tubulação em Manilha de Barro Vidrado – MBV, com diâmetros

variando entre 100 e 200 mm. Já nas áreas atendidas mais recentemente, as

tubulações são em PVC e os dispositivos de inspeção – PV’s – em concreto.

Atualmente,  a  Estação de Tratamento de Esgoto  – ETE recebe vazão

média  de  80  l/s.  As  unidades  do  processo  são  compostas  por  tratamento

preliminar  (constituído  apenas  por  gradeamento  com  limpeza  manual)  e  dois

conjuntos  paralelos  de  lagoas  em  série,  formados  cada  um  por  uma  lagoa

primária, anaeróbia, sucedida por uma lagoa secundária, facultativa, conforme a

Figura 3. O corpo receptor do efluente tratado é o Ribeirão Pirapitinga.

Os  sólidos  grosseiros  e  finos  coletados  no  tratamento  preliminar  são

dispostos  em  contêineres  até  serem  transportados  para  o  aterro  controlado

municipal.

O sistema de tratamento das lagoas anaeróbias é ineficiente, uma vez que

os gases gerados dos processos que nelas ocorrem são diretamente lançados na

atmosfera, o que contribui diretamente para o aquecimento global.
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Figura 3: Área de estudo (Lagoas anaeróbias e facultativas).
Fonte: Google Inc. (2017).
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

7.1 IDENTICAÇÃO DO PROBLEMA

O sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário em

Catalão – GO é prestado pela Superintendência Municipal de Água e Esgoto –

SAE, autarquia vinculada à Prefeitura Municipal.

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Catalão atende hoje cerca

de 60% da população urbana, por meio de aproximadamente 24.200 ligações. Os

esgotos  coletados  são  transportados  até  a  única  estação  de  tratamento  de

esgotos da cidade, situada na margem esquerda do Ribeirão Pirapitinga.

No Brasil, o crescimento desordenado das cidades, aliado à falta ou a um

inadequado sistema de saneamento básico,  têm resultado no agravamento do

quadro epidemiológico (MACIEL, FELIPE e LIMA, 2015). Além disso, tem causado

sérios  danos ao meio  ambiente  (BRASIL,  2007).  Guimarães,  Carvalho  e  Silva

(2007) explicam que investir em saneamento é uma das formas de se reverter o

quadro existente. Isso, porque o saneamento promove a saúde pública preventiva,

reduzindo  a  necessidade  à  busca  pelos  estabelecimentos  de  saúde,  porque

elimina a chance de contágio por diversas moléstias. 

7.2 JUSTIFICATIVA

Nesse sentido, é de suma importância verificar as consequências que um

inadequado sistema de esgotamento sanitário pode causar ao meio ambiente e a

população,  de  modo  a  identificar  os  principais  problemas  e  orientar  o  poder

público na tomada de providências, garantindo a preservação e a recuperação do

meio ambiente e da qualidade de vida da população.

Tendo em vista  o que foi  exposto,  este trabalho foi  desenvolvido para

testar a hipótese de que é necessário realizar melhorias e ampliação da Estação

de Tratamento de Esgoto da cidade.
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7.3 OBJETIVO

O objetivo dessa Proposta de Intervenção é propor a melhoria e ampliação

da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, localizada na Cidade de Catalão–

GO.

7.4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

7.4.1  ANÁLISE  DA  ABRANGÊNCIA  DO  SISTEMA  DE  ESGOTAMENTO

SANITÁRIO

Os esgotos coletados no SES Catalão são tratados em uma única estação

de  tratamento,  instalada  à  margem  esquerda  do  Ribeirão  Pirapitinga  (corpo

receptor), próximo ao Distrito Minero-Industrial e às áreas urbanas. O processo

atual é constituído por tratamento preliminar, composto apenas por gradeamento

com limpeza manual, e por dois conjuntos paralelos de lagoas em série, cada qual

constituído por uma lagoa anaeróbia sucedida por uma lagoa facultativa.

Todo o esgoto coletado é tratado. No entanto, o tratamento realizado não

está  sendo  eficiente.  Devido  à  falta  de  gradeamento  fino  e  de  sistema  de

desarenação, as lagoas anaeróbias encontram se em situação precária,  sendo

visível o acúmulo de materiais em grande parte de sua extensão.

Nota-se que a fiscalização ambiental por parte dos órgãos licenciadores

do  estado  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos,  Infraestrutura,

Cidades  e  Assuntos  Metropolitanos  –  SECIMA  e  do  município  a  Secretaria

Municipal do Meio Ambiente – SEMMAC é ineficiente, uma vez que a ETE opera

sem Licença de Funcionamento.

A SAE está tomando as medidas necessárias para que haja a liberação de

um recurso junto ao Ministério das Cidades para que as obras de ampliação e

melhoria  do sistema de coleta  e tratamento  de esgotos da cidade de Catalão

possam ser  realizadas.  Esse  recurso  garantirá  principalmente  a  ampliação  da

ETE. Para a ampliação da ETE de Catalão foi prevista implantação de caixa de
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areia (do tipo  air-lift), a fim de evitar o carreamento de areia para o interior das

unidades de tratamento, além de Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente –

UASB, objetivando a remoção anaeróbia da carga orgânica, em substituição às

lagoas anaeróbias.

7.4.2  ABORDAGEM  DOS  ASPECTOS  OPERACIONAIS  DO  SISTEMA  DE

TRATAMENTO

7.4.2.1 Tratamento Preliminar

Os esgotos que chegam à ETE passam por  gradeamento,  de limpeza

manual. O material retido nas grades é recolhido por meio de rastelo e lançado em

caçamba. Além da falta de gradeamento fino e de sistema de desarenação, o

gradeamento existente encontra-se numa situação precária, e desde dezembro de

2017, esse é inexistente, conforme mostra a Figura 4 e 5.

Nota-se que o tratamento preliminar da ETE era bastante deficiente,  e

atualmente  é  inexistente.  Devido  à  ausência  de  desarenador,  as  lagoas

anaeróbias apresentam problemas operacionais, com a formação de bancos de

areia, o que diminui a vida útil das mesmas.
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Figura 4: Unidades do tratamento preliminar com gradeamento precário.
Fonte: Autoria própria.

Figura 5: Unidades do tratamento preliminar sem gradeamento.
Fonte: Autoria própria.
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Logo a jusante do canal onde se situam as grades, existe um medidor

Parshall. A leitura da lâmina de esgoto é realizada também de forma manual, por

meio de régua. Após a passagem pela calha Parshall, os esgotos são distribuídos

para as lagoas anaeróbias, onde são despejados nestas por meio de três caixas

de distribuição (Figura 6).

Figura 6: Localização das caixas de distribuição.
Fonte: Autoria própria.

7.4.2.2 Lagoas de Estabilização

Conforme já mencionado, a ETE é constituída por dois conjuntos paralelos

de lagoas em série, cada um composto por lagoa anaeróbia, seguida por lagoa

facultativa.

Os  dois  conjuntos  1  e  2,  apresentam-se  em  condições  precárias.  As

Figuras 7, 8, 9 e 10 mostram em detalhes os conjuntos citados. O acúmulo de

escuma que aparece junto à borda mais afastada da lagoa primária é normal e

resulta da presença de material flutuante presente no esgoto, que foi empurrado

pelo vento para aquela margem.
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Figura 7: Lagoa anaeróbia 1.
Fonte: Autoria própria.

Figura 8: Lagoa Facultativa 1.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 9: Lagoa anaeróbia 2.
Fonte: Autoria própria.

Figura 10: Lagoa Facultativa 2.
Fonte: Autoria própria.
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A precariedade das condições operacionais  da  ETE,  especialmente  no

que se refere à Lagoa Anaeróbia, pode ser claramente visualizada nas Figuras 7 e

9, onde se nota grande acúmulo de areia e lodo em grande parte de sua extensão

(formando “ilhas”, nas quais se percebe crescimento de vegetação na superfície

exposta) e presença de grandes massas de lodo e escuma junto à saída.

A  causa  deste  acúmulo  excessivo  de  material  no  interior  das  lagoas

primárias é a falta de unidade para remoção de areia no tratamento.

Outro aspecto que tem comprometido o meio ambiente e a qualidade de

vida da população residente nos arredores da ETE e, portanto, merece atenção, é

a  exalação  de  odor  pelas  lagoas,  especialmente  as  anaeróbias,  em  certos

períodos do ano.

De acordo com Funasa (2007), os odores característicos do esgoto são

causados pelos gases formados no processo de decomposição, assim o odor de

mofo, típico do esgoto fresco é razoavelmente suportável e o odor de ovo podre,

insuportável, é típico do esgoto velho ou séptico, em virtude da presença de gás

sulfídrico (H2S).

Para  Belli  e  Lisboa  (1999),  os  principais  subprodutos  que  geram  a

emissão de odores, pertencem às famílias de compostos químicos tais como o

enxofre  (H2S,  mercaptanas e  outros  polienxofres),  o  nitrogênio  (NH3,  clássicas

aminas cíclica), os fenóis, aldeídos, cetonas, álcoois e ácidos graxos voláteis. Este

efeito é resultado da decomposição das águas residuárias ricas em aminoácidos

(lipídeos e polissacarídeos).

De acordo com o Guia de Primeiros Socorros para o Sulfeto de Hidrogênio

da Environmental Protection Agency (E.P.A. 2001), a toxicidade do H2S ocorre por

inalação  ou  pelo  contato  com  a  pele  e  olhos.  Os  efeitos  na  saúde  humana

decorrentes de exposição aguda são: taquicardia, palpitações cardíacas, arritmias

cardíacas, bronquites, edemas pulmonares, depressão respiratória e até paralisia

respiratória (LILIAMTIS e MANCUSO, 2003).

Entre  os  efeitos  neurológicos  citam-se:  vertigem,  irritabilidade,  dor  de

cabeça,  tontura,  tosse, convulsões e até estado de coma. Normalmente esses
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sintomas  são  acompanhados  de  náuseas,  vômitos  e  diarreia  (LILIAMTIS  e

MANCUSO, 2003).

Além disso, exposição ao gás sulfídrico pode também provocar irritação

na pele,  lacrimejamento,  perda gradativa  da percepção de odores,  fotofobia  e

visão embaçada (LILIAMTIS e MANCUSO, 2003).

7.5 AÇÕES DE INTERVENÇÃO

Deve  ser  assegurada  a  universalização  de  acesso  dos  domicílios

ocupados  ao  sistema  de  esgotamento  sanitário,  e  consequente  ampliação

progressiva  do  atendimento  da  população  urbana  por  esse  serviço,  com  a

prestação adequada destes, segundo os termos definidos em Lei (Art. 3°, inciso

III, da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e Art. 6° da Lei 8.987 de 13 de fevereiro

de 1995),  obtida pela ampliação rápida e permanente do sistema, segundo as

metas físicas previstas no Plano de Esgotamento Sanitário do Município. Assim,

esse trabalho objetiva propor as seguintes ações de intervenção:

7.5.1 Lagoas de Estabilização

As  condições  de  infraestrutura  física  das  estações  de  tratamento  de

esgoto  de  Catalão–GO  estão  bastante  deficitárias,  necessitando  de  ações

urgentes de manutenção e modernização. Assim, para a ampliação da ETE de

Catalão é necessário à implantação de caixa de areia (do tipo  air-lift), a fim de

evitar o carreamento de areia para o interior das unidades de tratamento, além de

Reatores  Anaeróbios  de  Fluxo  Ascendente  –  UASB,  objetivando  a  remoção

anaeróbia da carga orgânica, em substituição às lagoas anaeróbias.

7.5.2 Monitoramento da Qualidade dos Esgotos

Monitoramento da qualidade dos esgotos lançados nos corpos receptores

e da qualidade da água dos corpos receptores. Objetiva verificar o atendimento à
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legislação  e  permitir  eventuais  ajustes  de  procedimentos  no  processo  de

tratamento, bem como avaliar  a necessidade de introduzir novos processos no

sistema de tratamento.

7.5.3 Programa de Detecção de Lançamento Irregular na Rede Coletora

Contempla a estruturação e manutenção de equipe de fiscalização dos

lançamentos na rede coletora. Visa coibir e eliminar lançamentos irregulares na

rede coletora de esgotos, principalmente de águas pluviais ou de esgotos com

parâmetros  fora  das  faixas  admissíveis.  Necessita  suporte  de  atividades

laboratoriais especificamente para verificação dos parâmetros dos lançamentos.

7.5.4 Programa de Limpeza das Redes Coletoras

Compreende a atividade de limpeza sistemática ou periódica das redes

coletoras com vistas a evitar entupimentos e danos ao sistema de coleta. Oferece

paralelamente a oportunidade de detecção de eventuais problemas de ruptura da

tubulação por enroscamento do equipamento de limpeza ou por vazão a jusante

inferior à injetada para a limpeza.

7.6 ATORES ENVOLVIDOS

Os atores envolvidos no processo de melhoria e ampliação da ETE de

Catalão, sem prejuízo da inclusão de outros interessados durante o período de

vigência do CONTRATO, são os seguintes: 

a) CONTRATANTE:  Prefeitura  Municipal  de  Catalão  e  Superintendência

Municipal de Água e Esgoto – SAE;

37



b) CONTRATADA:  Empresa que subscreve o CONTRATO para execução e

fornecimento  de  todos  os  trabalhos,  materiais  e  equipamentos

permanentes, indicados no PROJETO e nas ESPECIFICAÇÕES;

c) FISCALIZAÇÃO:  Equipe  atuando  sob  a  autoridade  do  CONTRATANTE,

indicada para exercer a FISCALIZAÇÃO das obras;

d) FONTES  DE  RECURSOS:  Ministério  das  Cidades  e  Caixa  Econômica

Federal;

e) SMO: Secretaria Municipal de Obras;

f) SEMMAC: Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Os atores acima, no exercício das funções de governança dos serviços de

esgotamento  sanitário,  poderão  se  valer  do  apoio  da  Procuradoria  Geral  do

Município de Catalão. 

Deve-se  estimular,  ainda,  a  participação  de  organizações  sociais

interessadas, o que poderá ser feito por meio de audiências ou consultas públicas,

que  tratem  de  temas  específicos  do  modelo  de  governança  dos  serviços  de

esgotamento sanitário.

7.7 ORÇAMENTO

O Quadro 1 apresenta o resumo orçamentário para execução da Estação

de Tratamento de Esgoto – ETE da cidade de Catalão.

38



Quadro 1: Resumo Orçamentário para Execução da ETE.

Fonte: Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão – SAE.

7.8 VIABILIDADE

A disponibilidade de recursos visando à universalização do saneamento é

fator  fundamental  para  a  melhoria  da  saúde  pública  e  para  diminuição  da

contaminação dos recursos hídricos.

Muitos fatores influenciam os meios para o alcance da universalização dos

serviços, ressaltando-se que a universalização não deve ser considerada apenas

na forma quantitativa no acesso, mas qualitativa também. Busca-se um serviço

universal de qualidade, tendo como base as legislações ambientais de tratamento

e lançamento de esgotos, ou seja, o esgoto tratado e lançado no meio ambiente

de forma segura, que acima de tudo não coloque em risco a saúde pública e

ambiental.
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Um dos  objetivos  do  Plano  Municipal  de  Saneamento  de  Catalão  é  a

caracterização  das  condições  atuais  do  sistema  de  esgotamento  sanitário  da

cidade,  apresentando  soluções  de  engenharia  com vistas  à  universalização  e

adequação  do  serviço,  nos  termos  da  Lei  do  Saneamento,  e  estimativa  dos

valores de investimentos necessários para ampliação e melhoria do sistema.

Neste  contexto,  o  presente  o  trabalho  apresenta  uma  síntese  das

intervenções físicas estimadas para o sistema, com abordagem econômica,  de

forma a projetar os investimentos em obras de engenharia dentro do período de

plano  –  de  30  anos  –  com horizonte  no  ano  2042.  Considera-se  o  início  da

aplicação de recursos no ano 2011 e o término no ano 2030, com o retorno dos

investimentos se iniciando dois anos após o início dos investimentos, ou seja, em

2013, e terminando em 2042. Em síntese:

 Período de investimento (30 anos): ano 2011 ao ano 2040;

 Período de retorno (30 anos): ano 2013 ao ano 2042.

O  Quadro  2  apresenta  o  resumo  da  previsão  dos  custos  totais  para

ampliação e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Catalão –

GO.
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Quadro 2: Custos totais para ampliação e melhoria do SES de Catalão – GO.

Fonte: Plano Municipal de Saneamento, 2010.

7.9 RISCOS E DIFICULDADES

Rorato e Dias (2011) apresentam o resultado do diagnóstico dos principais

fatores que podem impactar negativamente no processo de gerência de projetos

numa  organização  pública,  sendo  que  a  análise  desses  pontos  críticos  é

considerada a base para a construção de uma política de gestão de riscos na

área.

 O Quadro 3 apresenta os principais fatores de risco na gestão de projetos

no setor público e descrição de seus respectivos subfatores.
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Quadro 3: Principais Fatores de Risco na Gestão de Projetos no Setor Público e

Descrição de seus Respectivos Subfatores.

FATORES SUBFATORES

1. Desprestígio moral 
do Estado

1.1  Descrença  histórica  de servidores  públicos  e  sociedade no êxito  de  projetos
governamentais;
1.2 Divulgação constante de atos ilícitos praticados por entes públicos, que acaba
por dificultar a imagem de seriedade de projetos.

2. Perpetuação de 
antigos modelos de 
gestão

2.1 Ausência de estímulo a novas ideias e a existência de apegos burocráticos;

2.2 Gestores há muito tempo no cargo, sem atualização profissional.

3. Problemas éticos, 
legais e de legitimação

3.1 Limitações de atuação da gestão pública, pelo fato de se fazer somente aquilo 
previsto em lei;
3.2 Conflitos constantes entre discussões éticas e morais.

4. Desequilíbrio entre 
cargos

4.1 Existência de cargos com grande volume de trabalho em detrimento de outros 
com pouco;
4.2 Existência de cargos estáveis e não- estáveis, de modo a prejudicar a legalidade 
da composição de uma equipe de projeto.
4.3 Problemas com a constante troca de cargos em comissão, dependendo do prazo 
do projeto;

5. Descontinuidade 
administrativa

5.1 Mudança constante dos planos de governo, em virtude de eleições;
5.2 Carência de autonomia administrativa em vários órgãos.

6. Inadequação do 
quantitativo de pessoal

6.1 Carência de mão-de-obra para a destinação específica no trabalho em um projeto
e/ou para a concepção de novos projetos.

7. Falta de adequação 
da infraestrutura

7.1 Ausência de um layout favorável a comunicação entre equipes do projeto;

7.2 Estruturas hierárquicas que não favorecem uma gestão por projetos.
8. Fragilidade do 
sistema de 
recompensas

8.1 Políticas de remuneração por desempenho inconsistentes;

8.2 Ausência de planos de recompensa atrelados ao êxito de um projeto;

9. Coexistência de 
culturas e climas 
organizacionais 
impróprios

9.1 Insatisfação profissional de servidores - falta de motivação;

9.2 Incongruência entre objetivos pessoais e organizacionais;

9.3 Resistência a mudanças no trabalho.

10. Nomeação de 
integrantes de equipe 
desqualificados

10.1  Probabilidade  de  indicações  políticas  na  equipe  sem  a  consideração  do
conhecimento técnico necessário.

11. Pouca flexibilidade 
orçamentária

11.1 Ajustes ou correções financeiras no projeto dependem de aprovações 
legislativas ou a inúmeras autorizações hierárquicas;
11.2 Excesso de economicidade sobre tudo aquilo que é adquirido.

12. Processo de 
aquisições moroso

12.1  Por  regra,  todas  as  aquisições  devem passar  por  licitação,  que  geralmente
prejudica compras de urgência (imprevistos);

12.2 O direito de recurso por parte de empresas perdedoras de uma licitação pode
incorrer em atraso no planejamento do projeto.

Fonte: Coelho (2004), Valeriano (2002) e Catellino, Botter & Itelvino (2009) apud Rorato (2011).

Conforme  o  vislumbrado  no  quadro  anterior,  todos  esses  pontos

corroboram  aquilo  preconizado  pelos  pesquisadores  da  área  e  esboçam  um

panorama gerencial do setor, onde a dificuldade em se adotar boas práticas de

gestão  não  tem  se  restringido  somente  à  descontinuidade  de  programas  e
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políticas, às mudanças de diretrizes e de ocupantes de cargos em comissão na

alta administração a cada período eletivo (conforme FIGUEIREDO, 2002,  apud

MONTEIRO, 2008),  mas também em virtude do enfraquecimento decisório das

instituições e da função pública em geral, onde os gestores políticos, não afeitos a

teorias administrativas, modelos e métodos inovadores de gestão, conduzem as

instituições  do  setor  a  uma  situação  de  vacuidade  operativa,  seja  pelo

contingenciamento  de  recursos,  seja  pela  ausência  de  estruturas  mínimas  de

funcionamento,  seja  pela  falta  de  preservação  do  conhecimento  técnico-

administrativo e organizacional; situação essa que transformou os órgãos públicos

em burocracias dotadas de um ambiente organizacional repleto de dificuldades

para a adoção de um gerenciamento de projetos (RORATO e DIAS, 2011).

7.10 CRONOGRAMA

O Quadro 4 apresenta o cronograma físico demostrando o prazo mensal

de execução das obras de ampliação e melhoria da ETE de Catalão.

Quadro 4: Cronograma físico demostrando o prazo mensal de execução das obras.

Serviço ou Etapa 
2019

Ja
n 

Fe
v

Ma
r

Ab
r

Ma
i

Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
t

Ou
t

No
v

De
z

1. Recuperação da Estrutura de 
Concreto Armado             

2. Reatores             

3. Leitos de Secagem             

4. Sala Elétrica             

5. Casa de Controle             

6. Tratamento do biogás             

7. Caixas de Passagem             

8. Tratamento preliminar             

7.11 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
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Para  a  realização  de  uma  gestão  ideal,  a  SAE  irá  analisar  aspectos

preventivos  e  estratégicos,  tais  como:  Planejamento  financeiro,  Cronograma

realista,  Programação  de  compra,  Monitoramento  intensivo,  Responsabilidades

trabalhistas, Sistema de comunicação, Softwares e tecnologias.

O acompanhamento da obra será realizado por engenheiros habilitados,

no  intuito  de  garantir  que  a  execução  dos  serviços  esteja  de  acordo  com as

condições e especificações técnicas presentes no escopo dos projetos, evitando

retrabalhos e gastos desnecessários. Para isso, serão estabelecidas rotinas de

fiscalização  e  vistoria,  com  a  finalidade  de  identificar  desvios  e  providenciar

correções  rápidas.  Pois,  se  esse  acompanhamento  for  negligenciado,  a

construtora fica sujeita  a uma série de ameaças, prejuízos e claro:  atrasos na

entrega da obra.
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8 TERMO DE REFERÊNCIA

8.1 OBJETO

Contratação de empresa especializada em execução de obras de Estação

de  Tratamento  de  Esgoto  –  ETE,  em  atendimento  às  necessidades  da

Superintendência  Municipal  de  Água  e  Esgoto  –  SAE,  de  acordo  com  as

descrições e especificações expressas no presente termo. Para ampliação da ETE

deverá  ser  prevista  implantação  de  gradeamento,  caixa  de  areia  e  Reatores

Anaeróbios de Fluxo Ascendente – UASB, em substituição às lagoas anaeróbias.

8.2 JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada em execução de obras de ETE

se faz necessário devido à inexistência de esgotamento sanitário em grande parte

da cidade de Catalão – GO e devido à precariedade das lagoas de tratamento de

esgoto.  Pois,  a  falta  de um adequado sistema de esgotamento  sanitário  pode

causar problemas de saúde pública e a contaminação de recursos hídricos.

8.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO

Este documento visa orientar a continuação da execução das obras de

ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE da cidade de

Catalão – GO.

No âmbito desta contratação deverão ser executadas as seguintes obras:

1) Ampliação da ETE:

1.1.) Execução do tratamento preliminar;

1.2.) Execução de três módulos de reatores anaeróbios;

1.3.) Execução de três módulos de Leitos de Secagem;
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1.4.) Execução das tubulações de interligação entre as unidades novas

e existentes;

8.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A  fundamentação  legal  do  presente  termo  está  de  acordo  com  a  lei

8.666/93.

8.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS

Quadro 5: Estimativa Geral dos Custos para Execução da ETE.

ITEM DESCRIÇÃO Qtd. UND.
Preço Médio

Unit. (R$)
Total

Estimado (R$)

1 Estação de Tratamento de Esgoto 1 - 23.700.000,00 23.700.000,00

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do

processo  administrativo,  elaborado  com  base  em  orçamentos  recebidos  de

empresas especializadas e em pesquisas de mercado.

8.6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A adjudicação será realizada por LOTE. 

8.7 PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

O prazo de contratação será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser

prorrogável, de acordo com a lei 8.666/93.

O fornecimento do serviço será efetuado de forma parcelada, com prazo

não superior a 18 (dezoito) meses, contados a partir do recebimento da Nota de

Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
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Os bens deverão ser entregues na Sede da Superintendência Municipal

de Água e Esgoto – SAE, situada na Rua Kaveffs Abrão, nº 660 – Setor Leão –

Bairro São Francisco – Catalão/GO, em horário de expediente das 07h:30min às

11h:30min, e das 13h:30 min às 17h:30min.  

6.8 OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.8.1 Obrigação e Responsabilidade da 

Contratante

Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens

recebidos  provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da

CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

Devolver o produto caso não atenda as exigências do contrato, devendo a

CONTRATADA fazer a respectiva reposição;

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

6.8.2 Obrigação e Responsabilidade da 

Contratada

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e no local

indicados pela Superintendência Municipal de Água e Esgoto - SAE, em estrita

observância  das  especificações  do  Edital  e  da  proposta,  acompanhado  da

respectiva  nota  fiscal  constando  detalhadamente  as  indicações  da  marca,

fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os  bens  devem  estar  acompanhados,  ainda,  quando  for  o  caso,  do

manual  do usuário,  com  uma  versão em português, e  da  relação  da  rede de

assistência técnica autorizada;
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Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  do  produto,  de

acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei

nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da

Superintendência Municipal de Água e Esgoto - SAE, substituir, reparar, corrigir,

remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas, o produto com avarias ou defeitos;

Atender  prontamente  a  quaisquer  exigências  da  Superintendência

Municipal de Água e Esgoto - SAE, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar  à  Superintendência Municipal  de Água e Esgoto -  SAE,  no

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os

motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida

comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,

as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está

obrigada,  exceto  nas  condições  expressamente  autorizadas  no  Termo  de

Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos,  encargos trabalhistas,

previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  carretos,  carga,  descarga,

seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que

incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Transportar o produto em veículo apropriado, permitindo a conservação e

obedecendo as normas vigentes. Repor, às suas expensas, no todo ou em parte,

o produto que não atender as exigências do contrato;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Superintendência

Municipal de Água e Esgoto - SAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo

na execução do contrato,  não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à

Fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.
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6.9 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

A  fiscalização  da  contratação  será  exercida  por  um  representante  da

Superintendência Municipal de Água e Esgoto - SAE, ao qual competirá dirimir as

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à

Superintendência Municipal de Água e Esgoto - SAE.

O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária

para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade  da  fornecedora,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,

ou emprego de material  inadequado ou de qualidade inferior,  e,  na ocorrência

desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da  Superintendência  Municipal  de

Água e Esgoto - SAE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.

70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O  fiscal  do  contrato  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o

nome  dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, inclusive a

sustação  de  pagamento  de  faturas  em  caso  de  inobservância  de  qualquer

exigência quanto ao cumprimento do contrato.

A fiscalização das entregas será feita pelo engenheiro nomeado Gestor do

Contrato,  conforme  Portaria,  sendo  responsável  pela  fiscalização  e  o

acompanhamento do mesmo.

8.10 DO PAGAMENTO

O pagamento deverá ser efetuado através de transferência eletrônica e/ou

ordem  de  pagamento/cheque  nominal,  conforme  legislação  vigente,  mediante

apresentação das Notas Fiscais,  devidamente atestada pelo Setor competente,
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em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de regularidade

fiscal. 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da

apresentação da Nota Fiscal,  desde que o documento de cobrança esteja  em

condições de liquidação de pagamento.

8.11 DAS SANÇÕES

A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nos Arts. 81, 85 e 89 a

99 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a contratada que, convocada dentro

do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  não  assinar  o  contrato  ou  retirar

instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta,

assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos Arts. 86

a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de normas que vierem a

substituí-la.

A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução

do  contrato  ou  instrumento  equivalente,  sujeitará  à  contratada,  além  das

penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de acordo

com a gravidade da infração, obedecida os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento

total  da  obrigação,  inclusive  no  caso  de  recusa  do  adjudicatório  em firmar  o

contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados

da data de sua convocação;

II  –  1% (um por  cento) sobre o valor  global  do contrato por dia de atraso na

entrega do produto e/ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento

contratual;

III – 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for

rescindido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos.
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Antes  da  aplicação  de  qualquer  penalidade  será  garantido  à

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela Superintendência Municipal de Água e

Esgoto – SAE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.12 MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública

poderá,  sem  a  prévia  manifestação  do  interessado,  motivadamente,  adotar

providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,  em caso  de  risco

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de  difícil ou  impossível

reparação.
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9 CONCLUSÃO

A ETE da cidade de Catalão é composta por dois conjuntos paralelos de

lagoas em série, formados cada um por uma lagoa primária, anaeróbia, sucedida

por uma lagoa secundária, facultativa. E atualmente, o esgoto coletado não passa

por  nenhuma  etapa  preliminar  de  tratamento  em  sua  chegada  à  ETE,  sendo

despejado diretamente nas lagoas anaeróbias.

Com relação às condições operacionais do sistema tratamento de esgoto,

observaram-se  os  seguintes  problemas:  assoreamento  das  lagoas  anaeróbias,

devido  à  falta  de  um  desarenador,  e  grande  quantidade  de  resíduos  sólidos

nessas lagoas, devido à falta de gradeamento.

Apesar de constituir a única unidade de tratamento de esgotos da cidade,

a ETE encontra-se visivelmente abandonada pela SAE, pois há vários anos não

possui equipamentos básicos para seu funcionamento, nem mesmo históricos de

análises do efluente que servem para avaliar se a mesma está operando de forma

adequada na remoção de matéria orgânica e patógenos presentes no esgoto. Por

isso, pode se concluir que a ETE não deve atender as exigências de qualidade

estabelecidas na legislação ambiental vigente. 

Assim, espera-se que a SAE conclua o mais rápido possível as obras de

ampliação e melhoria da ETE propostas no projeto de intervenção, para que possa

melhorar  a  eficiência  do  tratamento  de  esgoto,  evitando  a  contaminação  do

ribeirão Pirapitinga e diminuindo ou eliminando a exalação de odores causados

pelas lagoas.
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