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“Todo amanhã se cria  num ontem,  através

de um hoje”.  De modo que o nosso futuro

baseia-se  no  passado  e  corporifica  no

presente. Temos que saber o que fomos e o

que somos para saber o que seremos”

(Paulo Freire).
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RESUMO

Na ETE do município de Alto Alegre, o tratamento de esgotos é realizado em lagoa de
estabilização.  O  seu  funcionamento  precário  tem  sido  atribuído  à  falta  de
comprometimento  dos  órgãos  responsáveis.  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi
avaliar questões sobre qualidade de vida, saúde e meio ambiente relacionadas ao
funcionamento da lagoa de estabilização do município de Alto Alegre, Roraima. Foi
realizada  pesquisa  in  loco e  levantamento  de  informações  junto  aos  órgãos
competentes  (Prefeitura  Municipal  e  CAER  -  Companhia  de  água  e  esgoto  de
Roraima). Constatou-se que não há manutenção no sistema de lagoas e próximo ao
lançamento  do  efluente  existe  uma  Área  de  Proteção  Permanente  (APP).  Na
pesquisa, foi detectado que quatro bairros não possuem rede de coleta de esgoto, há
muitos sumidouros estourados e canos de esgoto também. A lagoa de estabilização
não suporta mais a demanda da comunidade altalegrense. Esta obra hoje não possui
um  documento  ambiental  que  regularize  seus  impactos  ambientais.  Os  órgãos
responsáveis se omitem em dar informação e por isso não foi encontrado nada em
relação a documentos de responsáveis pela manutenção da lagoa de estabilização. O
projeto de intervenção proposto tem como objetivo uma ampliação do atendimento a
coleta e tratamento de esgotos do município.

 Palavras chave: Esgoto; Impactos ambientais; Qualidade de vida.
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ABSTRACT 

In the TEE of the municipality of Alto Alegre, the sewage treatment is carried out in a
stabilization  pond.  Its  precarious  functioning  has  been  attributed  to  the  lack  of
commitment  of  the  responsible  bodies.  The objective  of  the  present  study was to
evaluate the quality of life, health and environment related to the functioning of the
stabilization  pond  of  the  Alto  Alegre,  Roraima  municipality.  On-site  research  and
information gathering was carried out with the competent authorities (City Hall  and
CAER  -  Roraima  sewage  and  water  company).  It  was  verified  that  there  is  no
maintenance in  the  lagoon system and near  the  launch of  the  effluent  there  is  a
Permanent Protection Area (APP). In the survey, it was detected that four districts do
not have a sewage collection network, there are many outflow sinks and sewage pipes
as well.  The stabilization pond no longer supports the demand of the altalegrense
community. This work does not have an environmental document today that regulates
its  environmental  impacts.  The  responsible  bodies  omit  to  give  information  and
therefore  nothing  was  found  regarding  documents  of  those  responsible  for  the
maintenance  of  the  stabilization  pond.  The  proposed  intervention  project  aims  to
increase the service of collection and treatment of sewage in the municipality.

 Key word: Sewage; Environmental impacts; Quality of life.
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1 INTRODUÇÃO

A  importância  do  saneamento  e  sua  relação  com  a  saúde  humana  são

preocupações  desde  a  existência  das  primeiras  aglomerações  urbanas,  sendo

comprovada em qualquer parte do mundo a relação de doenças com a inexistência ou

precárias  soluções  sanitárias.  Os  dejetos  humanos  sabidamente  são  veículos  de

micro-organismos  patogênicos  de  várias  doenças,  como  febre  tifoide,  diarreias

infecciosas, esquistossomose, etc. 

Com o aumento das concentrações populacionais surgiram também epidemias

que atingiram milhões de pessoas. Em uma determinada área urbana, a presença de

agentes  patogênicos  pode  estar  relacionada  com  alguns  fatores,  tais  como:  a

irregularidade do abastecimento de água, a falta de manutenção na infraestrutura da

rede e a forma como são estocadas estas águas nas residências, assim como a falta

de higiene no manejo da água pelos moradores, sendo que estes agentes podem

estar correlacionados à existência de doenças por veiculação hídrica são definidas

como sendo  aquelas  em que  a  água  atua  como veículo  de  agentes  infecciosos.

Sendo assim, a falta de saneamento e o não cuidado com a higiene pessoal dos

consumidores  podem  ser  considerados  como  fatores  de  risco  à  saúde  pública.

(SOARES et al., 2002). 
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O problema de abastecimento de água potável atinge praticamente todos os

países  em  desenvolvimento.  Segundo  Gasana  (2002),  estima-se  que,  na  África,

43,4%  dos  casos  de  doenças,  são  relacionados  à  contaminação  por  veiculação

hídrica. Sendo que a maioria dos casos registrados destas doenças atingem crianças

na  faixa  etária  de  0  a  5  anos.  Nos  países  asiáticos,  foi  estimado  que  39%  da

população urbana não têm acesso ao sistema de abastecimento de água e esgoto. O

exemplo disto pode ser citado às cidades de Bangkok, Jakarta e Kinshansa, onde

apenas 2,  5  e 6% da população,  respectivamente,  estão ligadas à  rede geral  de

esgotos (GOM, 2000). Na América Latina e região do Caribe, é alarmante a redução

na cobertura de saneamento (período de 1990 a 1994), que passou de 90% para 88%

em abastecimento de água e de 83% para 73% nos serviços de saneamento. 

Essa tendência mostra o estado de degradação das áreas urbanas na América

Latina, principalmente nos grandes conglomerados 11 populacionais. Explica também

o aumento de endemias (doenças por veiculação hídrica) em toda região. Um dos

problemas mais críticos  nos países da América  Latina e do Caribe é a descarga

incontrolável de águas residuais sem tratamento, as quais contaminam os recursos

hídricos  superficiais  e  subterrâneos.  Somente  10%  das  águas  residuais  recebem

algum tipo de tratamento e, em geral, inapropriado. Em muitos casos, a inadequada

disposição de águas servidas e de esgoto  contamina a  água potável.  Originando

numerosas doenças diarreicas e gastroentéricas. Seu alto índice a coloca entre as

três principais causas de morte na região (HESPANHOL, 1997). 

A  situação  geral  de  saneamento  no  Brasil  se  apresenta  precária,  mesmo

quando comparada aos demais países da América Latina e regiões do Caribe. O

abastecimento de água no setor urbano cobre apenas 85% enquanto que Belize e

Cuba  atingem  96%,  Chile  94%,  México  91%,  Guiana  90%  e  Colômbia  88%

(HESPANHOL, 1997). No Brasil, o setor de saneamento básico é um dos principais

usuários dos recursos hídricos, representando cerca de 22% do total (SINAN, 2000),

cujo principal insumo é a água superficial ou subterrânea. Esta utilização se reveste

de uma particularidade importante, na medida em que implica mudança substancial

na  qualidade  deste  insumo,  devido  à  baixa  percentagem  de  tratamento  após  a

utilização destas águas. 
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Para combater tais problemas, ao longo do tempo foram apontadas soluções

técnicas visando reduzir  ou  eliminar  tais  doenças,  através da coleta  dos esgotos,

tratamento  e  sua  destinação  adequada.  Nesse  sentido,  para  cada  caso  existem

diversas soluções individuais ou coletivas tais como, tanques sépticos seguidos de

valas de infiltração, trincheiras filtrantes, filtros biológicos, reatores de manta de lodo,

valos de oxidação, lagoas de estabilização, entre outras.

Nos países em desenvolvimento como o Brasil com grandes extensões de terra

com  características  de  clima  tropical  e  pela  falta  de  pessoal  capacitado  para

operacionalização de unidades de tratamento complexas, as lagoas de estabilização

vêm  se  tornando  uma  forma  econômica  e  eficiente  de  resolver  o  problema  de

tratamento  de  esgoto  para  grandes  e  pequenas  comunidades.  Tal  alternativa  de

tratamento  de  esgoto  quando  bem  dimensionadas  reduzem  significativamente  os

custos de operação e manutenção atingindo altos índices de eficiência. Entretanto,

algumas  lagoas  principalmente  do  tipo  anaeróbias  facultativas,  podem apresentar

incômodos às populações rurais e urbanas nas suas vizinhanças devido à exalação

de maus odores. Ademais, a simplicidade operacional pode acarretar o descaso na

manutenção do sistema, trazendo diversos problemas (VON SPERLING, 2002).

Nesse sentido, o presente estudo terá como alvo de pesquisa um sistema de

tratamento de esgotos por lagoa de estabilização que fica localização no município de

Alto  Alegre,  em  Roraima,  atualmente  em  funcionamento.  Pretende-se  buscar

informações junto ao órgão competente sobre o funcionamento do regime hidráulico e

características de operação das lagoas e averiguar possíveis danos ambientais e de

saúde humana, uma vez que as lagoas estão dentro de área urbana e se observa um

abandono e descaso em relação a operação do sistema.

1.1. Objetivos

1.2. Objetivo Geral 

Avaliar questões sobre qualidade de vida, saúde e meio ambiente relacionadas ao

funcionamento da lagoa de estabilização do município de Alto Alegre, Roraima.

1.3. Objetivos Específicos
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 Identificar as variantes de tratamento da lagoa de estabilização;

 Averiguar quais os órgãos públicos responsáveis pelas lagoas;

 Buscar saber se existem documentos de regularização ambiental;

 Diagnosticar os danos ambientais e de saúde e os impactos na qualidade de

vida.

1.4. Metodologia

Foi realizada pesquisa In loco para identificar tipo de lagoa e o seu funcionando. Foi

elaborada pesquisa também na prefeitura municipal de Alto Alegre buscando saber a

instituição responsável pela manutenção da lagoa de estabilização. Foram levantadas

informações  junto  a  CAER (Companhia  de  água  esgoto  de  Roraima)  e  FUNASA

(Fundação Nacional de Saúde), a responsável pela execução da obra na época. Foi

retirada  as  coordenadas  geográficas  para  baixar  as  fotos  do  satélite  através  do

google  maps. A  pesquisa  quantiqualitativa  elaborada  com três  órgãos  públicos  e

alguns moradores do entorno do local. As pesquisas literárias feitas com base em

alguns artigos publicados em anais e revistas on-line.



16

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Saneamento no Brasil 
O  serviço  de  abastecimento  de  água  potável  deve  disponibilizar  para  a

população, um sistema que funcione ininterruptamente atendendo às necessidades

da comunidade, acompanhado de um sistema de esgotamento sanitário constituído

de rede coletora que atenda 100% das residências e tratamento eficiente para as

águas residuárias produzidas. No Brasil, apesar do abastecimento de água atender

boa parte da população, o sistema de esgotamento sanitário apresenta baixo índice

de  atendimento  urbano.  Essa  deficiência,  principalmente  nas  áreas  urbanas  mais

pobres, é bastante preocupante reconstitui um dos mais sérios problemas ambientais.

Segundo  dados  do  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  Saneamento

(SNIS, 2005), o abastecimento de água alcançou índice médio de 96,3%. A pequena

fração de população não beneficiada é a de baixa renda, mora em assentamentos

irregulares e está concentrada na periferia das grandes cidades, ou espalhada em

municípios  pobres  no  interior  do  país.  Com relação  ao  esgotamento  sanitário  os

dados  apresentados  são  mais  preocupantes,  pois  apenas  47,9% da  população  é

servida  de  sistema  de  coleta  de  águas  residuárias  e  31,7%  em  tratamento,

significando que grande parte da contribuição de águas residuais é despejada Natural

nos corpos d’água superficiais  que banham o país.  O baixo  índice  da população

beneficiada  com  sistema  de  esgotamento  sanitário  pode  ser  atribuído  à  má

administração dos órgãos responsáveis pelo setor. O planejamento e a construção de

um  sistema  de  saneamento  eficiente  numa  região  é  um  desafio  para  os
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administradores, porém, de extrema necessidade para melhoria da qualidade de vida

da população. 

Considerando o potencial das principais tecnologias de tratamento, em termos

da qualidade do seu efluente, os resultados encontrados refletiram a realidade atual,

pois  grande  parte  das  ETE’s  poderia  atingir  desempenhos  superiores  aos

apresentados. É necessário, por parte do projetista e do operador, o conhecimento

das  características  físicas  e  operacionais  de  cada  sistema,  no  entanto,  o  que se

observa no país são erros frequentes de concepção de projeto, falta de operadores

qualificados e, principalmente a falta de manutenção das unidades de tratamento, o

que compromete a eficiência desses sistemas. Dos diversos tratamentos existentes

no  Brasil,  os  sistemas  de  lagoas  de  estabilização   são  adotados  com  grande

frequência, pois além das inúmeras vantagens que esses sistemas oferecem, o país

apresenta suficiente disponibilidade de área em um grande número de cidades e um

clima favorável, com temperatura e insolação elevadas. 

2.2 Lagoas de Estabilização 
As lagoas  de  estabilização  são  sistemas de tratamento  biológico  de águas

residuárias,  em  que  a  estabilização  da  matéria  orgânica  é  realizada  pela  ação

bacteriana (oxidação aeróbia ou digestão anaeróbia). Na busca de uma abordagem

mais  ecológica  Arruda  (2004)  define  lagoas  de  estabilização  como  ecossistemas

aquáticos líticos com elevado nível de eutrofização, mantendo populações autótrofas

e  heterótrofas  que  promovem  diversos  processos  naturais  de  transformação  de

materiais,  destacando  a  cadeia  de  decomposição  do  material  orgânico  e  a

assimilação dos sais inorgânicos. 

Entre as vantagens de sistemas de lagoas de estabilização no tratamento de

águas residuárias, a literatura destaca:

Baixo custo e simplicidade de construção, operação e manutenção, o que torna

as lagoas de estabilização a forma mais barata de tratamento; Necessitam de pouco

ou nenhum componente mecânico; Nenhum consumo de energia elétrica é requerido,

uma vez que utilizam como fonte de energia a radiação solar e a energia química

liberada pela decomposição da matéria orgânica; Suportam sobrecargas hidráulicas
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ou orgânicas, devido ao longo tempo de detenção e elevada capacidade de diluição;

Elevada eficiência na remoção de DBO5 e organismos patogênicos (bactérias, vírus,

protozoários e helmintos), possibilitando o uso dos efluentes na agricultura, além de

ser um sistema bastante vantajoso principalmente em locais com elevado índice de

doenças de veiculação hídrica. 

As principais desvantagens de sistemas de lagoas de estabilização, citadas na

literatura são a necessidade de áreas muito extensas para a construção e a remoção

de sólidos suspensos. Sobre a primeira dessas desvantagens tem sido discutido que

em regiões  tropicais  e  subtropicais,  o  clima  favorável  e  a  existência  de  terrenos

disponíveis e de aquisição barata, contribuem para a implantação de lagoas porá um

baixo  custo.  As  altas  concentrações  de  sólidos  suspensos  presentes  no  efluente

desses sistemas são atribuídas, principalmente, à biomassa de fito plâncton que se

forma nas lagoas facultativas e de maturação.

 Segundo Gloyna e Tischler (1981), citados por Oliveira, R. (1990), os sólidos

devido às algas vivas têm características diferentes dos sólidos presentes em águas

residirias brutas ou em efluentes de outros processos de tratamento. Essa percepção

contribuiu para que o Conselho das Comunidades Europeias (EEC,1991),  em sua

Diretiva  271/91,  viesse  a  admitir,  no  caso  de  lagoas,  concentrações  de  sólidos

suspensos  de  até  150  mg/L,  desde  que  a  DBO  5  e  DQO  filtradas  não  sejam

superiores a 25mg/L e 125mg/L, respectivamente. 

2.3 Fatores Bióticos e Abióticos das Lagoas de Estabilização 
Como qualquer ecossistema, a lagoa de estabilização é um sistema complexo,

onde  o  grande  número  de  interações  entre  as  diversas  populações  de  micro-

organismos gera mudanças nos fatores bióticos e abióticos, o que vem a definir o

controle populacional dos micro-organismos (ARRUDA, 2004). 

Dentre os fatores ecológicos abióticos que podem intervir no funcionamento

das lagoas de estabilização, pode-se destacar os ventos, que agem diretamente na

homogeneização  da  massa  líquida,  levando  o  oxigênio  para  as  camadas  mais

profundas da lagoa,  dispersando os micro-organismos em toda a massa líquida e

promovendo  o  deslocamento  das  algas.  A  temperatura  interfere  diretamente  no
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metabolismo bacteriano, na velocidade das reações químicas e na solubilidade dos

gases na massa líquida.  A radiação solar favorece o desenvolvimento de algas e

outros  organismos  fotossintetizantes.  A  temperatura  e  a  intensidade  luminosa

controlam e regulam a dispersão e a distribuição das algas na massa líquida, onde o

maior  movimento  das  algas  ocorre  quando  há  aumento  na  intensidade  luminosa

(KÖNIG, 2000).

O  pH  é  um  fator  abiótico  bastante  citado  como  responsável  pela  maior

eliminação de coliforme termo tolerantes. O oxigênio dissolvido elevado, a radiação

solar, a temperatura e o pH atuando isoladamente ou em conjunto, são citados como

fatores  ambientais  de  grande  importância  para  o  decaimento  das  bactérias.  A

profundidade, fluxo hidráulico, as cargas orgânica e hidráulica e o tempo de detenção

hidráulica são fatores abióticos de grande relevância, entre as causas de alterações.

Ambientais que podem ocorrer e afetar a constituição dos elementos do ecossistema.

Esses fatores são muito importantes para o desenvolvimento de projetos de estações

de  tratamento  com  lagoas  de  estabilização,  podendo  influenciar  diretamente  na

eficiência do tratamento das águas residuais. As relações simbiônticas desarmônicas

relevantes no controle da população de coliforme termo tolerantes são o parasitismo

de  califados,  o  pedantismo  por  protozoários,  o  mensalismo  com  a  produção  de

substâncias  tóxicas  por  cianobactérias  e  a  competição  por  matéria  orgânica  e

nutrientes minerais (ARRUDA, 2004). 

O tempo de  exposição  dos micro-organismos  ao ambiente  inóspito  fora  do

corpo dos seres humanos e de outros animais homeotérmicos é um fator que pode

resumir a diversidade dos fatores ecológicos que constituem ou não a resistência dos

coliformes  termos  tolerante  às  condições  geradas  nos  sistemas  de  lagoas  de

estabilização. 

2.4 Mecanismos de Tratamento em Lagoas de Estabilização 
Oliveira (1990) destaca como principais mecanismos do tratamento de águas

residuárias  em  lagoas  de  estabilização,  o  efeito  reservatório  que  expressa  a

capacidade de diluição da lagoa e de absorção de cargas de choque hidráulica e

orgânica; a sedimentação primária responsável pela remoção de sólidos suspensos
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sedimentáveis;  e  a  biodegradação  da  matéria  orgânica  pela  oxidação  aeróbia  e

digestão anaeróbia. 

As  lagoas  de  estabilização  são  sistemas  abertos  do  ponto  de  vista

termodinâmico, pois permitem o fluxo energético proveniente do sol. Esse fluxo de

energia compreende a biossíntese e a biodegradação. Na biossíntese os substratos

inorgânicos simples (água, gás carbônico e sais minerais) são utilizados por micro-

organismos fotossintetizantes ou quimiossintetizantes para  síntese do protoplasma

(matéria orgânica). Em lagoas, a biossíntese é realizada por organismos autótrofos

fotossintetizantes  como  algas,  cianobactérias  e  bactérias  específicas  como  as

coloridas do ciclo do enxofre e quimiossintetizantes como, por exemplo, as bactérias

aeróbias promotoras da nitrificação.  

A  biodegradação  compreende  mecanismos  de  decomposição  da  matéria

orgânica para liberação da energia nela acumulada para a realização das funções

metabólicas do organismo. Pode ser realizada tanto por organismos autótrofos como

heterótrofos  através  de  vias  diversas  como  a  respiração  aeróbia,  respiração

anaeróbia  e  fermentação.  O  metabolismo  dos  microrganismos  envolvidos  nos

processos  de  transformação  de  resíduos  orgânicos  na  natureza  é  formado  pelo

conjunto de reações enzimáticas, de óxido-redução, denominadas de catabolismo e

anabolismo que compõem a biossíntese e a biodegradação (COURA, 2002). 

Os micro-organismos utilizam os compostos orgânicos e inorgânicos das águas

residuárias  para  realização  de  suas  atividades  metabólicas.  Uma  parte  dos

componentes (orgânicos e/ou inorgânicos) é utilizada no catabolismo (oxidação ou

fermentação) para obtenção da energia e a outra parte no anabolismo (síntese). Os

processos  de  catabolismo  e  anabolismo  são  interdependentes  e  ocorrem

simultaneamente. O anabolismo é o processo que ocorre num organismo pelo qual o

material  nutritivo  é  transformado  em matéria  viva.  Van  Handel  e  Letrinha  (1994)

subdividem o catabolismo em dois processos diferentes, o catabolismo oxidativo e o

catabolismo fermentativo. O catabolismo oxidativo é caracterizado pela necessidade

de  um  aceptor  (oxidante)  externo  de  elétrons  (respiração  aeróbia  e  respiração

anaeróbia).  O catabolismo fermentativo  é  caracterizado  pela  ausência  de  aceptor

externo de elétrons (fermentação alcoólica, fermentação ácida e fermentação metano

gênica). 
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A digestão anaeróbia é o processo predominante em lagoas anaeróbias e nas

camadas  mais  profundas  das  lagoas  facultativas,  em  que  a  matéria  orgânica

biodegradável é transformada em metano e dióxido de carbono, liberando, na solução

aquosa, subprodutos como amônia e sulfetos. Pode-se definir, de forma simplificada,

a  digestão  anaeróbia  em  dois  estágios:  no  primeiro  os  compostos  orgânicos

hidrolisados  são  convertidos  pelas  bactérias  acidogênicas  a  ácidos  orgânicos

(acético, propanoico e butílico) que depois de neutralizados por compostos alcalinos

presentes na solução, são transformados bioquimicamente em metano pelos micro-

organismos  metanogênicos.  Esses  micro-organismos  constituem  uma  população

pequena, com crescimento lento e são bastante sensíveis as condições ambientais,

como mudança de temperatura e pH. A manutenção do equilíbrio entre acidogênicas

e metanogênicas são determinantes na garantia de uma boa operação das unidades

de digestão anaeróbia (VON SPERLING, 2005).

2.5 Lagoas Anaeróbias

Este  sistema  de  tratamento  de  esgoto  constituído  por  lagoas  anaeróbias

seguidas por lagoas facultativas, também conhecido como sistema australiano.

As lagoas anaeróbias é normalmente profunda, variando entre  4 a 5 metros. A

profundidade  tem a  finalidade  de  impedir  que  o  oxigênio  produzido  pela  camada

superficial  seja  transmitido  às  camadas  inferiores.  Para  garantir  as  condições  de

anaerobiose é lançado uma grande quantidade de efluente por unidade de volume da

lagoa.  Com isto  o  consumo de oxigênio  será superior  ao  reposto pelas  camadas

superficiais.  Como  a  superfície  da  lagoa  é  pequena  comparada  com  sua

profundidade,  o  oxigênio  produzido  pelas  algas  e  o proveniente  da  reparação

atmosférica são considerados desprezíveis. No processo anaeróbio a decomposição

da  matéria  orgânica  gera  subprodutos  de alto  poder  energético  (biogás)  e,  desta

forma, a disponibilidade de energia para a reprodução e metabolismo das bactérias é

menor que no processo aeróbio. 

A eficiência de remoção de DBO por uma lagoa anaeróbia é da ordem de 50%

a 60%. Como a DBO efluente é ainda elevada, existe a necessidade de uma outra

unidade de tratamento. Neste caso esta unidade constitui-se de uma lagoa facultativa,

porém esta necessitará de uma área menor devido ao pré-tratamento do esgoto na
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lagoa  anaeróbia.  O  sistema  lagoa  anaeróbia  +  lagoa  facultativa  representa  uma

economia de cerca de 1/3 da área ocupada por uma lagoa facultativa trabalhando

como unidade única para tratar a mesma quantidade de esgoto. Devido a presença

da lagoa anaeróbia, maus odores, provenientes da liberação de gás sulfídrico,  podem

ocorrer como consequência de problemas operacionais. Por este motivo este sistema

deve ser localizado em áreas afastadas, longe de bairros residencial. 

Na lagoa anaeróbica do município de Alto Alegre não se sabe a quantidade

anual de acúmulo de lodo. Pois as lagoas, tanto facultativa quanto anaeróbica estão

desassistidas pelo poder público Municipal, Estadual e Federal. 

Os  fatores  ambientais  assim como  ação  dos  ventos  temperatura  insolação

precipitação pluviométrica não tem dados ou órgãos responsáveis para estes fins no

município. Não existe uma economia de área da lagoa de estabilização do município

de  Alto  Alegre  pois  não  tem  tratamento  da  água  das  lagoas.  Desde  que  foram

construídas não tem assistência técnica responsável ou órgão que se responsabilize

pelo local.

2.6 Lagoas Facultativas 
As lagoas facultativas podem ser do tipo facultativo primário quando recebem

águas residuárias brutas ou do tipo facultativa secundária quando recebem efluentes

de unidades de tratamento primário.  Essas lagoas apresentam profundidades que

variam de  1,5  a  3,0  m  (MARA,  1976;  VON SPERLING,  1996b),  sendo  1,5  m  a

profundidade mais comumente usada em projetos de lagoas facultativas. Nas lagoas

facultativas  ocorrem  dois  processos,  simultâneos,  de  degradação  da  matéria

orgânica,  a  oxidação  aeróbia,  nas  camadas  superiores,  realizada  pelas  bactérias

aeróbio-facultativas e a digestão anaeróbia, nas camadas inferiores, realizada pelas

bactérias estritamente anaeróbias. 

A produção de oxigênio na superfície da lagoa facultativa ocorre pela ação de

algas e cianobactérias, havendo uma variação dessa produção durante o ciclo diário.

À noite, não havendo mais atividade fotossintética, a maior parte da coluna líquida

passa a ter condições anaeróbias. Nas lagoas o pH também varia com o ciclo diário

estando seu aumento relacionado mais diretamente à atividade fotossintética do fito

plâncton e sua diminuição associada à predominância da respiração da comunidade
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microbiana. Na camada mais profunda, mesmo durante as horas iluminadas do ciclo

diário, ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica, havendo liberação de CO2,

CH4,  H2S e NH3.  A mistura dentro da lagoa facultativa é favorecida pela ação dos

ventos, auxiliando a oxigenação na massa líquida e impedindo a ocorrência de zonas

de estagnação e curtos circuitos hidráulicos. Com a mistura, as algas e cianobactérias

não flageladas se deslocam no interior da lagoa para a zona de incidência de luz e

realizam a fotossíntese. A mistura também contribui para a redução da estratificação

térmica, fenômeno que ocorre com o aquecimento das camadas superiores da lagoa,

as quais, tornando-se menos densas que as camadas inferiores, permanecem como

que  flutuando  sobre  as  outras.  Durante  a  estratificação,  as  algas  não  flageladas

sedimentam para a zona escura da lagoa, e passam a consumir oxigênio. Com o

aquecimento das camadas mais superficiais, as algas flageladas tendem a fugir para

profundidades abaixo da superfície, formando uma camada que impede a penetração

da luz, reduzindo a concentração de oxigênio dissolvido. Esse fenômeno compromete

a eficiência operacional da lagoa porque baixa a presença de algas na zona fótica, o

que  reduz  a  produção  de  oxigênio  e,  consequentemente,  a  capacidade  de

estabilização da matéria orgânica (VON SPERLING, 2005).

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Alto Alegre -RR, apesar de pequeno, tem uma população de

16.301  habitantes  (IBGE,  2010),  passa  pelos  mesmos  problemas  das  grandes

cidades,  tanto  em  abastecimento,  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  e  esgoto,

localizado  a  Centro-Oeste  do  Estado,  está  a  80  Km  de  Boa  Vista.  Atualmente

destaca-se como potência para pecuária  de  corte  e plantio  de soja,  despontando

como principal do Estado, mesmo tendo cerca de 70% de seu território demarcado

em áreas  de  proteção  ambiental:  FLONA,  Estação  ecológica  de  maracá  e  terras

indígenas.

No Código de Postura do Município de Alto Alegre, publicada no dia 08 de

dezembro de 2005, em seu artigo 131, ressalta que manterá o sistema permanente

de controle da poluição mediante providencias disciplinadoras relativas aos meios e

condições ambientais do ar e das águas. A aprovação da Câmara Municipal para a lei

nº 219/2009, que dispõe sobre a política ambiental, equilíbrio ecológico, preservação
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e  recuperação  do  meio  ambiente  e  dá  outras  providências,  norteou  como  será

realizado o sistema de controle da poluição no município (ALTO ALEGRE, 2009).

A conquista por uma vida saudável consiste na garantia dos bens essenciais à

sadia  qualidade  de  vida,  que  nada  mais  é  que  a  satisfação  dos  fundamentos

democráticos  impostos  na  Constituição  Federal,  como  o  da  dignidade  da  pessoa

humana e da isonomia (PINHEIRO e PROCÓPIO, 2008).

A Cidade de Alto Alegre possui um sistema de esgotamento sanitário que não

atende  toda  população  urbana.  Segundo  dados  do  IBGE  Qual  o  percentual  de

atendimento 61,1% da população tem disse que possui sistema de esgoto adequado.

Como mostra o mapa no sait do IBGE.   Há locais que não possui rede coletora de

esgoto. Na cidade, os bairros fundados depois de 2003, totalizando quatro bairros,

não possuem a rede coletora de esgotos, sendo encontradas as soluções individuais,

como as fossas sépticas.

FONTE: IBGE acesso em 24-07-2018

O esgoto coletado é enviado a uma ETE, que fica localizada no bairro chamado

de dona Benta, no município de Alto Alegre – RR

Figura01.  Lagoa da estabilização anaeróbia  da ETE Alto Figura 02:  Lagoa da estabilização anaeróbia do ETA Alto Alegre.

Queiroz.Souza.Ezequias 30.05.2018                                       Alegre.Queiroz. Souza.e 30.05.2018.   

                                  

A ETE no município de Alto Alegre fica localizada dentro do perímetro urbano

do município, como mostra a figura do mapa 04, no bairro dona Benta. Hoje este local

conta  com  uma  estação  de  tratamento  de  esgoto  com  três  lagoas,  sendo  duas

anaeróbica e uma facultativa. Essa estação de tratamento esta desassistida pelos

órgãos  público  Municipal,  estadual  e  Federal. Não  tem  órgão  responsável  pela
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estação de tratamento da ETE no Município de Alto Alegre. Ainda não tem dados

desta estação em órgãos possam dizer  ou falar sobre o tratamento preliminar ou

outros tipos de tratamento e acompanhamento. Como mostra nas imagens 01, 02 das

lagoas anaeróbicas, estão cheias de dejetos e coberta de lodo, com odor muito forte,

elas  transbordam  pela  entra  do  esgoto  que  vem  da  cidade,  fazendo  assim

rompimento da tubulação e alagamento do local, como mostra a imagem 05. Sendo

assim, há somente uma lagoa facultativa nessa estação de tratamento, porem não

está em funcionamento. Na imagem 03, podemos ver, esta lagoa facultativa não está

em operação, breve análise pode percebe-se entupimento da tubulação com restos

de vegetais da lagoa anaeróbica para facultativas. Por esse motivo há o rompimento

na tubulação e dejetos escoados para fora da lagoa anaeróbica. No entanto o corpo

receptor fica em uma área de APP próximo da lagoa da ETE, ode são lançados os

dejetos.

Observa-se  que  não  há  eficiência  do  sistema  da  ETE  no  município,  pois

apenas as duas lagoas primarias anaeróbias funcionam, as que recebem os dejetos

brutos oriundos da cidade. A outra lagoa que não está em funcionamento é uma lagoa

facultativa. 

Figura 03. Lagoa da estabilização facultativa do Município Alto Alegre. Queiroz Souza Ezequias 30.05.2018.
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gura: google Maps acesso em  18 de maio de 2018

O sistema de tratamento de esgotos por lagoa de estabilização fica dentro do

perímetro da cidade de Alto Alegre, como pode ser observado na figura 4.

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1 Identificação do problema

A ETE do município  de Alto  Alegre encontra-se abandonada,  sem um órgão

responsável pela mesma. Em visita in loco foi constatado odor muito forte, apenas duas

das três lagoas funcionando. Um escapamento de dejetos antes da chegada da lagoa

como mostra a figura 5.
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gura 05. Escapamento do esgoto em Alto Alegre. 

Fonte: QUEIROZ, E.S. 2018.

Essa situação está afetando a saúde dos moradores ao entorno desta estação.

Em relação  às  questões  ambientais,  só  foi  emitida  uma  licença  de  operação  na

construção, e não houve mais renovação. Foi constatado também através de visita in

loco no dia 30 de maio de 2018 uma área de preservação permanente (APP) muito

próxima das lagoas onde serve como receptora da água não tratada. Foi constatado

também,  grande  quantidade  de  lodo  nas  duas  lagoas  anaeróbias  por  não  haver

remoção. Não foi encontrado na Prefeitura municipal  e na CAER (companhia de agua

e esgoto de Roraima) registro algum em relação a documentos de responsáveis pela

lagoa de estabilização. 

4.2 Justificativa

A  falta  de  tratamento  dos  esgotos  e  condições  adequadas  de  saneamento

podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas

além  da  degradação  do  corpo  da  água.  A  disposição  adequada  dos  esgotos  é

essencial  para  a  proteção da saúde pública.  Aproximadamente,  cinquenta  tipos  de

infecções podem ser transmitidos de uma pessoa doente para uma sadia por diferentes

caminhos,  envolvendo  os  excretas  humanos.  Os  esgotos,  ou  excretas,  podem

contaminar  a  água,  o  alimento,  os  utensílios  domésticos,  as  mãos,  o  solo  ou  ser

transportados  por  moscas,  baratas,  roedores,  provocando  novas  infecções. 

            Epidemias de febre tifóide, cólera, disenterias, hepatite infecciosa e inúmeros

casos  de  verminoses  -  algumas  das  doenças  que  podem  ser  transmitidas  pela

disposição  inadequada  dos  esgotos  -  são  responsáveis  por  elevados  índices  de
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mortalidade  em  países  do  terceiro  mundo.  As  crianças  são  suas  vítimas  mais

frequentes, uma vez que a associação dessas doenças à subnutrição é, geralmente,

fatal. A elevação da expectativa de vida e a redução da prevalência das verminoses

que, via de regra, não são letais mas desgastam o ser humano, somente podem ser

pretendidas através da correta disposição dos esgotos.

Outra  importante  razão  para  tratar  os  esgotos  é  a  preservação  do  meio

ambiente. As substâncias presentes nos esgotos exercem ação deletéria nos corpos de

água:  a  matéria  orgânica  pode  causar  a  diminuição  da  concentração  de  oxigênio

dissolvido  provocando  a  morte  de  peixes  e  outros  organismos  aquáticos,

escurecimento  da  água  e  exalação  de  odores  desagradáveis;  é  possível  que  os

detergentes presentes nos esgotos provoquem a formação de espumas em locais de

maior turbulência da massa líquida; defensivos agrícolas determinam a morte de peixes

e  outros  animais.  Há,  ainda  a  possibilidade  de  eutrofização  pela  presença  de

nutrientes, provocando o crescimento acelerado de algas que conferem odor, gosto e

biotoxinas à água (CETESB, 1988).

As intervenções na lagoa de estabilização “ETE” no Município vale ressaltar que

a cidade cresceu em população os bairros se expandiram e a lagoa não passou por

uma  intervenção.  Uma  vez  que  teve  o  esquecimento  dos  órgãos  públicos  e  a

comunidade ainda faz o uso de fossa séptica onde não passa o sistema de esgoto em

alguns bairros.

Sobre  o  funcionamento  das  lagoas,  foi  solicitado  informações  da  CERR

(companhia de água e esgoto do estado de Roraima). Não obtivemos as informações

que foram solicitadas. Atualmente seria importante uma regularização ambiental, para

servir de registro, uma vez que não há no estado e município. A intervenção na lagoa

seria necessária uma ampliação da ETE, monitoramento e fiscalização para atender as

demandas do município.

4.3 Objetivo

Avaliar questões sobre qualidade de vida, saúde e meio ambiente, relacionadas ao

funcionamento da lagoa de estabilização ETE do município de Alto Alegre, Roraima.
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4.4 Objetivos Específicos

 Identificar as variantes de tratamento da lagoa de estabilização;

 Averiguar quais os órgãos públicos responsáveis pelas ETE no município de

Alto Alegre;

 Buscar saber se existem documentos de regularização ambiental;

 Diagnosticar os danos ambientais e de saúde e os impactos na qualidade de

vida.

4.5 Resultados e impactos esperados

Fiscalização dos órgãos competentes e fundamental no funcionamento da ETE

garantido qualidade de vida aos moradores, tanto aos moram ao derredor quanto da

lagoa aos que não utiliza o sistema de esgoto para descartar os seus dejetos. 

Com  o  projeto  de  intervenção,  a  ampliação  da  lagoa  será  eficiência  no

funcionamento que será de fundamental  importância das questões ambientais e de

saúde da população.

A sensibilização dos governantes e da população em geral para importância da

estação de tratamento é fundamental uma vez que a lagoa não está em funcionamento

e desassistida pelos órgãos. 

4.6 Ações de intervenção

Durante atividades realizadas para o projeto de intervenção:  diagnóstico do

meio socioeconômico e físico da área de estudo; busca de soluções para a melhoria

da  qualidade  de  vida  da  população  envolvida  por  meio  de  ações  de  educação

ambiental e elaboração de um plano para a recupera e ampliar a ETE “s” no Município

de Alto Alegre.

Na elaboração do diagnóstico socioeconômico e ambiental, será desenvolvido

e aplicado um questionário junto as famílias da comunidade (o maior número possível

de voluntários), cujo principal objetivo é avaliar a percepção de cada indivíduo acerca

da problemática ambiental, bem como as condições de saneamento e saúde em que

a população está exposta. 
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Serão coletados dados primários e secundários da lagoa de estabilização. A

coleta  de  dados  primários  compreende,  sobretudo,  a  análise  da  qualidade  dos

recursos hídricos presentes na área de estudo exemplo o corpo receptor da lagoa

anaeróbica e facultativa. 

As  ações  de  sensibilização  ambiental  serão  realizadas  em parceria  com a

Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Alto Alegre. 

Com o  intuito  de  discutir  e  decidir,  junto  aos  moradores  e  administradores

locais,  os  problemas  relacionados  com  a  ocupação  irregular,  assim  como  a

possibilidade  de  realocação  da  população  que  ali  reside,  serão  marcadas

conferencias para explanação da problemática e sensibilização para a tomada de

decisão em resolver a questão. 

4.7 Atores envolvidos

Comunidade nas proximidades da lagoa de estabilização “ETE”, prefeitura do

município de Alto Alegre ( PMA ). Companhia de água e esgoto do estado de Roraima

(CAERR).  Fundação Nacional  de  Saúde (FUNASA).  Secretaria  Municipal  de meio

Ambiente e Turismo ( SEMATUR). 

10. Regularização Ambiental 

Regularizar na secretaria as atividades que serão feitas na ETA da lagoa de

estabilização. Pedindo através de requerimento licença previa municipal (L.M.P). Para

o início da obra e as demais licenças de instalação ( L.M.I) e operação (L.M.O), logo

após a emissão do parecer da prévia. O plano de controle ambiental ( PCA) fica na

responsabilidade do consultor ambiental.

11. Cronograma De Ação Do Projeto

CROOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA ETA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICIPIO DE

ALTO ALEGRE. ANO 2018
MÊS DIAS
MARÇO INÍCIO DA OBRA 
ABRIL AMPLIAÇÃO DA ETA DO MUNICÍPIO
ABRIL AMPLIAÇÃO DA ETA DO MUNICIPIO
MAIO REVISÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE E TROCA DE BOMBAS.
JUNHO  ENSERRAMENTO  DA  OBRA  E  PESQUISA  SOBRE  FUNCIONMENTO  DAS

LAGOAS ANAIRÓBICA E FACUTATIVAS.
JULHO PESQUISA  SOBRE  FUNCIONMENTO  DAS  LAGOAS  ANAIRÓBICA  E
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FACUTATIVAS.
QUADRO 01: de Ações do Projeto de Intervenção da Lagoa De Estabilização do Município de Alto

Alegre. 

12. Recursos necessários

CONTRUÇÃO DE UMA OBRA

PRFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

INICIO PRÉVIO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE Quantidade Preço TOTAL
01 Serviços preliminares 

01, O1 Desmatamento  e  limpeza
e mecanização do terreno,
utilizando  o  trator  sobre
esteira.

M² 500,00 0,09 46,000

0,1,03 Carga  do  material
utilizando pá-carregadeira.

M² 500,00 0,12 60.00

01,04 Abrigo  provisório  de
madeira  executado  na
obra para planejamento e
depósito para material  de
ferramenta.

M² 500,00 2,13 1.065,00

Total de serviços
preliminares

5.197.80

Tabela: 02 Tabela orçamentaria do inicio prévio do Projeto de Intervenção da Lagoa De Estabilização do

Município de Alto Alegre. 

Tabela De Orçamento De Ampliação E Reforma Da Tubulação Da Lagoa De Estabilização
“Ete’s” Alto Alegre.
Tubulação Do Esgoto Para  Alto Alegre. 1005.00000
AMPLIAÇÃO DE DUAS ETE”S” ANAERÓBICA
E UMA FACULTATIVA.

306.00000

Quadro: 03 quadro orçamentaria geral Projeto de Intervenção da Lagoa De Estabilização do Município

de Alto Alegre. 

12. Atores Envolvidos  No Projeto De Ação

Comunidade  ao  derredor  da  lagoa  de  estabilização  “ETE”,  prefeitura  do

município de Alto Alegre ( PMA ). Companhia de água e esgoto do estado de Roraima

(CAERR).  Fundação Nacional  de  Saúde (FUNASA).  Secretaria  Municipal  de meio

Ambiente e Turismo ( SEMATUR). 

13. Critérios De Julgamento



32

Os  critérios  de  julgamento  serão  através  de  licitação  pela  prefeitura  do

Municipal de Alto Alegre processo de Nº 27 de 2018. Critérios de avaliação de seleção

será pelo menor preço ofertado e tempo de conclusão da obra. Lei que regulamenta o

processo de licitação.  LEI  Nº  8.666,  DE 21 DE JUNHO DE 1993.  Art. 1o  Esta  Lei

estabelece normas gerais  sobre  licitações e  contratos  administrativos  pertinentes  a

obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

14.  Condições  de  entrega  da  obra  da  ETE  do  Município  de  Alto

Alegre-RR.

O prazo de entrega da obra da ETE do Município de Alto Alegre será de 60

dias  podendo  ser  prorrogado por  mais  20  dias.  Encerrado o  prazo  estipulado  não

poderá ser mais prorrogável. Caso venha ocorrer o atraso aplicará multa de 20% por

cento do valor da obra para o vencedor da licitação.

15. Obrigação do contratante e contratado

 O Contrato de empreitada (também conhecido como contrato de execução de

obra,  contrato  de  obra  ou  contrato  de  edificação),  é  aquele  celebrado  entre  o

proprietário do imóvel, o incorporador, o dono da obra ou o condômino e uma empresa,

para a execução de obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte, podendo

ser: total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora que assume a

responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização

da obra; parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de serviços

na área de construção civil, para execução de parte da obra, com ou sem fornecimento

de material. 

O  Prestação  de  serviço  com  cessão  de  mão-de-obra  é  a  colocação  à

disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados

que realizem serviços contínuos. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham

interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária

principal e as expressamente designadas por lei como tal. No âmbito da construção

civil observar-se-á a aplicação da responsabilidade solidária nos casos de contratos por

empreitada global, situação em que são responsáveis solidários pelo cumprimento da

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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obrigação  previdenciária  principal  o  proprietário  do  imóvel,  o  dono  da  obra,  o

incorporador, o condômino de unidade imobiliária, pessoa jurídica ou física, quando

contratar a execução da obra mediante empreitada total com empresa construtora.

Documentos exigíveis quando da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo de

prestação  de  serviços,  cabe  ao  contratante  fazer,  em termos  gerais,  as  seguintes

exigências da empresa construtora contratada por empreitada . Partir da competência

janeiro/1999,  cópia  da  GFIP  (Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  e  Informações  à

Previdência Social)  com as informações referentes  à  obra,  da folha  de pagamento

específica para a obra e do documento de arrecadação identificado com a matrícula

CEI da obra, relativos à mão-de-obra própria utilizada pela contratado.

A  Partir  da  competência  janeiro/1999,  cópia  da  Guia  de  Recolhimento  do

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)

identificada com a matrícula no Cadastro Específico INSS (CEI) da obra, informando a

ausência  de  fato  gerador  de  obrigações  previdenciárias  quando  a  construtora  não

utilizar mão-de-obra própria e a obra for completamente realizada mediante contratos

de se empreitada.

A  Partir  da  competência  fevereiro/2018  até  a  competência  setembro/2018,

cópia  das  notas  fiscais,  faturas  ou  recibos  de  prestação  de  serviços  emitidos  por

subempreiteiras,  com  vinculação  inequívoca  à  obra,  e  dos  correspondentes

documentos de arrecadação de retenção. 

A  Partir  da  competência  outubro/2018,  cópia  das  notas  fiscais,  faturas  ou

recibos  emitidos  por  subempreiteiras,  com  vinculação  inequívoca  à  obra,  dos

correspondentes documentos de arrecadação. A partir da competência outubro/2018,

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico de Condições

Ambientais  do  Trabalho  (LTCAT),  Programa  de  Condições  e  Meio  Ambiente  de

Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), para empresas com 20 trabalhadores

ou mais por  estabelecimento ou obra  de construção civil,  e  Programa de Controle

Médico  de  Saúde  Ocupacional  (PCMSO).  Nas  hipóteses  anteriores,  o  contratante

deverá  exigir  da  contratada  comprovação  de  escrituração  contábil  regular  para  o

período de prestação de serviços na obra, se os recolhimentos apresentados forem

inferiores  aos  calculados  de  acordo  com  as  normas  de  aferição  indireta  da

remuneração, legalmente previstos. 

A  comprovação  de  escrituração  contábil  será  efetuada  mediante  cópia  do

balanço extraído do livro Diário formalizado para os exercícios encerrados e, para o
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exercício  em  curso,  por  meio  de  declaração  firmada  pelo  representante  legal  da

empresa, sob as penas da lei, de que os valores apresentados estão contabilizados.

16. Retenção

            A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-

obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário deverá reter 11% ou 

mais, conforme o caso, do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de 

prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida, em 

documento de arrecadação GPS (Guia da Previdência Social), identificado com a 

denominação social e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) da empresa contratada.

Estarão sujeitos a retenção, entre outros, se contratados mediante cessão de

mão-de-obra  ou  empreitada,  os  serviços  de  construção  civil  que  envolvam

construção,  demolição,  reforma  ou  acréscimo  de  edificações  ou  de  qualquer

benfeitoria  agregada  ao  solo  ou  ao  subsolo  ou  obras  complementares  que  se

integrem a esse conjunto.

17. Acompanhamento e fiscalização da obra da execução da ETE Alto

Alegre. 

Para  acompanhamento  da  obra  da lagoa  de estabilização  do município  do

município de Alto Alegre. Ocorrera com dois servidores, um servidor do controle interno

da Prefeitura municipal de Alto Alegre Gilberto Amorim e outro da secretaria municipal

de Meio Ambiente de Alto Alegre, fiscal ambiental Emerson Silva Souza.

18. Pagamentos dos valores para empresa vencedora da licitação da

ETE Alto Alegre.

O  pagamento  da  obra  ocorrera  duas  no  inicio  30% do  valor  da  obra  e  o

restante 70% ocorrera no termino da obra.

19. subcontratação 
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Não haverá subcontratação na construção da empresa que construirá a ETE

no município de Alto Alegre.

20. Sanções 

A Lei 9.784/99 é quem rege o processo administrativo (ou "o devido processo

legal") no âmbito federal, nela está previsto:

Instauração e Instrução do processo e notificação da contratada para apresentação

de defesa administrativa. Defesa Administrativa a ser apresentada pela Contratada.

Instrução  e  realização  de  diligências,  perícias,  pareceres,  dentre  outros,  se

necessário.  Julgamento,  intimação  do  interessado;  Pedido  de  reconsideração  e

recurso hierárquico.

Advertência:  A empresa é notificada de um prazo para corrigir  uma determinada

falta. Exemplo: Certidões Negativas vencidas etc.

Multa:  É  uma multa  de  mora  ou  descumprimento  contratual.  Exemplo:  atraso  na

entrega de materiais; descumprimento contratual; desatente uma advertência etc.

Glosas:  É  descontado  do  pagamento  da  contratada  os  serviços  que  não  foram

executados e/ou os materiais que não foram entregues.  Exceptivo non adimple-te

contratos.

Suspensão  temporária  em  participar  de  licitação:  Pode  acontecer  quando  a

empresa não conseguir executar o contrato mesmo tendo sido notificada e multada.

Declaração de inidoneidade: Por fraude ou outro comportamento inidôneo ou mais

grave  na  execução  contratual.  Tem  vigência  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado

ressarcir  a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
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21. Considerações Financeiras 

A lagoa de estabilização tanto a anaeróbica quanto a facultativa não suporta

mais a demanda do município. Contatou-se in loco que a lagoa facultativa não está

em  funcionamento,  os  dejetos  vindos  da  cidade  ficam  apenas  nas  duas  lagoas

anaeróbicas.  As  lagoas  anaeróbicas  não  têm  manutenção  acumulando  grandes

quantidades de lodos na lamina da água. Na figura 05, mostra um rompimento e por

consequenciais há uma vazão em grande quantidade de dejetos antes de chegar às

lagoas anaeróbicas aumentado e ocasionando um dano ambiental. Embora tenhamos

procurado  um  órgão  responsável  pela  aquela  instrutora,  à  prefeitura  encaminhou

dizendo que o responsável era a CAER companhia de água e esgoto do estado de

Roraima.  A  companhia  CAERR informou  que  o  responsável  seria  a  FUNASA.  A

FUNASA por sua vez, informa que o recurso e execução da lagoa de estabilização

foram da FUNASA e que a CAERR se recusou de executar a obra alegando que não

teria recursos para manter e atender toda demanda. A Lagoa atualmente se encontra

de forma irregular com a questão ambiental, com licenças ambientais vencidas, não

possui planos de controle ambiental.

 Foi detectado também que o dreno da lagoa facultativa joga dejetos dentro de

uma área de APP sem tratamento algum da água. Quatro bairros do município de Alto

Alegre  não  possuem  sistema  de  esgoto  os  moradores  utilizam  força  séptica.  Já

relacionado  à  bombas  não  tive  retorno  algum  para  saber  qual  o  tipo  de  bomba

utilizada no sistema de elevação do esgoto. 
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