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Sobre a ASSEMAE 

 

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) é uma organização 

não governamental, criada em 1984, que busca apoiar, representar e fortalecer os municípios 

brasileiros com serviços locais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. 

A entidade reúne quase dois mil municípios associados, que representam 25% da prestação dos 

serviços de saneamento básico no Brasil. Atuando pelo protagonismo do saneamento municipal, a 

entidade possui reconhecimento nacional e internacional, com destaque para a conquista do 

Prêmio Lúcio Costa em 2017, uma das mais importantes honrarias concedidas pela Câmara dos 

Deputados. 

 

Entre as atividades de atuação da Assemae, destacam-se a realização de eventos nacionais e 

regionais para debater o panorama do saneamento básico no Brasil, a oferta de capacitações 

técnicas aos associados, o acompanhamento de projetos de leis no Congresso Nacional, a 

interlocução com os órgãos federais em apoio aos municípios, a promoção de cooperação técnica 

entre os associados, e a constante luta pela gestão pública eficiente do saneamento básico.  

 

Saiba mais: www.assemae.org.br 

 

 

Aparecido Hojaij   

Presidente da Assemae 

 

http://www.assemae.org.br/


 
 
 
 
 

  

 

Apresentação da 23ª EEMS 

 

A Exposição de Experiências Municipais em Saneamento (EEMS) integra a programação de 

atividades dos Congressos Nacionais de Saneamento realizados anualmente pela Assemae. A 

Exposição é composta por apresentações de trabalhos técnicos orais e em pôsteres, incluindo os 

diferentes temas que envolvem a gestão do setor de saneamento básico.  

Com a apresentação de trabalhos técnicos, a Assemae pretende promover a troca de 

conhecimento entre os municípios, além de incentivar a prática de novos processos e tecnologias 

para a melhor gestão dos serviços públicos de saneamento básico. Ao longo de 23 edições da 

EEMS, já foram apresentados mais de dois mil trabalhos técnicos, incluindo experiências de todas 

as cinco regiões do Brasil.  

Site: http://sistema.trabalhosassemae.com.br/ 

 

Aparecido Hojaij   

Presidente da Assemae 

  

Paulo Sérgio Scalize  

Coordenador da 23ª EEMS 

http://sistema.trabalhosassemae.com.br/
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Temário 

 

Tema Descrição 

Abastecimento de Água Captação, tratamento, abastecimento e distribuição 

de água; resíduo de ETA. 

Esgotamento Sanitário Caracterização, coleta, tratamento, disposição, 

reuso, lodos e biossólidos. 

Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos 

Sólidos 

Reciclagem, coleta, tratamento, disposição final e 

aterros, logística reversa. 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas 

Pluviais 

Manejo e drenagem de águas pluviais, hidrologia 

urbana, tratamento e gestão. 

Recursos Hídricos Mananciais superficiais e subterrâneos; 

planejamento, gestão e aproveitamento das águas; 

controle da poluição; políticas e estudos avaliativos; 

cobrança pelo uso da água. 

Saúde Pública e Controle de Vetores Doenças, controle de vetores, epidemiologia, 

vigilância sanitária e salubridade ambiental. 

Política e Gestão dos Serviços de 

Saneamento Básico 

Política, planejamento e gestão ambiental; política, 

planejamento e gestão de serviços públicos de 

saneamento básico, regulamentação, eficiência 

gerencial, organização e qualidade. 

Educação Ambiental e Comunicação Social Participação e controle social; educação ambiental, 

formação gestão e capacitação de pessoas em 

saneamento e meio ambiente. 

Gestão e Redução de Perdas de Água; 

energia e eficiência energética 

Gestão e perdas nos sistemas de abastecimento de 

água; energia e meio ambiente; conexão entre água 

e energia; eficiência energética em saneamento; 

gestão; controle e redução de consumo. 

Planos Municipais, Regionais e Estaduais 

de Saneamento Básico e Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos 

Elaboração, implementação e manutenção de planos 

municipais, regionais e estaduais de saneamento 

básico; gestão dos resíduos sólidos, consórcios; 

plano de segurança hídrica. 

Política Tarifária e Modelos Regulatórios Estudos tarifários, sustentabilidade econômica-

financeira, estudos de impacto regulatório, atuação 

de agências reguladoras, inadimplência e 

arrecadação, fiscalização, dívida ativa. 

Saneamento Rural Água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, gestão 

comunitária. 
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RESUMO  

 

A oferta de água em padrões aceitáveis para consumo humano, em atendimento à crescente 

demanda da população, vem se tornando um desafio contínuo para as companhias de 

abastecimento. A contaminação dos mananciais de abastecimento vem se agravando em paralelo 

ao crescimento populacional. No Crato/CE dois poços possuem águas com características ferro-

manganosas, causando grandes transtornos para a população, em função da oxidação e 

precipitação dos íons metálicos, ao entrar e contato com o oxigênio, conferindo uma coloração 

escura, responsável por manchar roupas e aparelhos sanitários e encrustar as tubulações. 

Objetivando eliminar e ou reduzir os níveis de manganês e ferro em poços, foi realizado três 

intervenções no sistema de abastecimento, primeiro o rebaixamento da bomba de água, segundo 

a higienização do poço e terceiro a aplicação de complexante. Antes e depois das intervenções 

foram realizadas análises. As análises indicaram que o teor de ferro caiu de 0,5 mg/l para 0,01 
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mg/l, já o manganês teve queda na concentração de 2,33 para 1,09 mg/l. Por fim, conclui-se que 

as intervenções são importantes contudo elevam o custo de fornecimento da água, sendo 

necessário o repasse para os clientes dessas intervenções de modo a manter a sustentabilidade e 

qualidade do sistema 

 

Palavras-chave: água subterrânea, potabilidade, ferro, manganês 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é indispensável a toda forma de vida, contudo, a oferta de água em padrões aceitáveis 

para consumo humano, em atendimento à crescente demanda da população, vem se tornando um 

desafio contínuo para as companhias de abastecimento. Nos últimos anos, a contaminação dos 

mananciais de abastecimento por deficiência de investimentos em saneamento vem se agravando 

em paralelo ao crescimento populacional, sendo demandado das empresas de saneamento 

investir em soluções técnicas viáveis para ofertar água em conformidade com padrões de 

potabilidade. 

Frente a tal problemática, o aproveitamento dos mananciais subterrâneos apresenta-se como uma 

importante ferramenta de combate às dificuldades impostas pela escassez hídrica e pela 

qualidade dos mananciais superficiais. 

Segundo Rebouças (2008), o manancial subterrâneo detém o maior volume de água doce em 

forma líquida que ocorre na terra, da ordem de 10,3 milhões de km³, enquanto que os rios e lagos 

acumulam apenas cerca de 104 mil km³. 

Diferentemente das águas superficiais, as águas subterrâneas possuem uma defesa natural 

contra a poluição antrópica direta, que é justamente a camada de solo/rocha que as confinam do 

meio externo, funcionando como um imenso filtro natural por onde as águas pluviais percolam. 

Sendo que quanto mais espessa seja essa camada, e de suas características geomorfológicas, 

mais suas águas se encontraram protegidas da contaminação externa, aumentando também o 

seu grau de pureza.  

Para Feitosa (2000), nos aquíferos, devido a lenta circulação das águas subterrâneas, capacidade 

de adsorção dos terrenos e pequeno tamanho dos canalículos, uma contaminação pode levar 

muito tempo até manifestar-se claramente. Em outras palavras, os aquíferos são muito menos 

vulneráveis à poluição do que as águas superficiais.  

No entanto, as características geomorfológicas dessa camada de proteção dos aquíferos, podem 

ainda, promover alteração natural na composição química das águas que por ela se deslocam. 

Como por exemplo a presença de rochas calcárias que são responsáveis por conferir dureza às 
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águas subterrâneas, e, ainda, a presença de minérios de ferro e manganês, que incorporam íons 

metálicos à constituição dessas águas, gerando vários transtornos à sua utilização caso não haja 

antes um tratamento adequado para o controle desses metais.  

O município do Crato está situado na Bacia Sedimentar do Araripe, na região do Cariri, no 

extremo sul do Estados do Ceará. Esse pacote sedimentar se caracteriza como o mais importante 

aquífero do Estado do Ceará. Nesta região, os recursos hídricos subterrâneos são a mais 

importante fonte de água potável para abastecimento público e privado, bem como para diversas 

atividades, tais como práticas agrícolas, industriais e lazer (MENDONÇA, 2001). 

Geologicamente, na região do Cariri Cearense, a Chapada do Araripe é formada, do topo para a 

base, pelas formações Exu e Arajara, compostas predominantemente por arenitos, que formam o 

sistema aquífero superior da Bacia Sedimentar do Araripe, o qual é separado do aquífero médio 

pelo aquiclude Santana, composta principalmente por gipsita, calcário e níveis argilosos 

(CAJAZEIRAS, 2007). O aquífero médio (Figura 1), pertencente às formações Rio da Batateira, 

Abaiara e Missão Velha, no Vale do Cariri, é composto predominantemente por arenitos e, por ser 

responsável pelo fornecimento de água da maioria dos municípios que compõem a região do 

Cariri (CAJAZEIRAS, 2007). 

 

Figura 1 – Perfil geológico da Bacia Sedimentar do Araripe. 

 

Fonte: MONT’ALVERNE et al. (1996). 

 

O referido aquífero, no vale do Cariri, encontra-se depositado sobre rochas precambianas e 

constitui-se de um pacote variável com espessura estimada em 200 metros sobreposto à 

Formação Brejo Santo. A área é constituída em quase toda sua totalidade (95%) por rochas 

sedimentares pertencentes à Bacia do Araripe. Litologicamente caracteriza-se por uma sequência 

alternada de siltitos, arenitos finos a grosseiros, calcários e uma pequena área de cristalino (2%). 
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A mineralogia, obtida dos solos onde aflora esta formação, indica a presença de 100% de quartzo 

vítreo incolor, contendo grãos com aderência ferruginosa, depósitos manganosos e 

argiloferruginosos, feldspato com predominância de potássio bastante intemperizado 

(CAJAZEIRAS, 2007; MACHADO et al., 2007). 

A chapada e sua bacia sedimentar do ponto de vista geomorfológico é sustentada pelos arenitos 

da Formação Exu. A chapada funciona como uma barreira para as nuvens, fazendo com que 

exista uma área de barlavento localizada ao norte e nordeste, outra de sotavento localizada a sul 

e sudeste da Chapada do Araripe. A região de barlavento está presente na parte cearense 

enquanto que a sotavento pertence ao estado de Pernambuco, no barlavento as médias 

pluviométricas anuais variam de 900 a 110 mm (REIS, 2012.). 

Para Souza e Oliveira (2006) o enclave úmido da Chapada do Araripe pertencente à região do 

Cariri – CE corresponde a uma das áreas mais singulares dentre as áreas úmidas de exceção do 

contexto semiárido nordestino. 

Apesar de ser propício a chuvas, há escassez de água no topo da chapada, motivado por duas 

causas: a alta condutividade hidráulica dos arenitos da Formação Exu (k = 3*10-5m/s) e dos solos 

deles derivados, que permite infiltração e percolação muito rápidas das chuvas, e as 

características de um planalto, que não permitem a acumulação de água por falta de um contorno 

lateral impermeável, mas levam à exsudação da água da chapada por fontes na falésia 

(MENDONÇA, 2001).  

Na área urbana do vale do Cariri, e especialmente no Crato, os poços tem profundidade entre 90 

metros a 120 metros de profundidade, tais condições permitem que a empresa de Abastecimento 

local tenha 82% do abastecimento de poços e 18% a partir de água de nascentes.  

Segundo a SAAEC (comunicação técnica oral) parte significativa dos poços tem qualidade 

excelente. Embora não tenha sido detectado contaminação no sistema aquífero por meio 

antrópico, alguns de seus poços possuem a presença natural, em pequenas concentrações, de 

íons de Ferro e Manganês dissolvidos, sendo que dois dentre os principais poços de captação, 

responsáveis pelo abastecimento do bairro Vila Alta, apresentam problemas relacionados ao 

excesso de ferro e manganês dissolvidos, gerando sérios transtornos para a população 

abastecida. 

Segundo Moruzzi e Reali (2012), a presença de íons de ferro e manganês em águas destinadas 

ao abastecimento causam depósitos, incrustações e possibilitam o surgimento de bactérias 

ferruginosas nocivas que passam a habitar as redes de abastecimento, além de conferir gosto e 

odor, manchas em roupas, pisos, paredes e aparelhos sanitários e interferir em processos 

industriais.  

De acordo com Carlson et al. (1997), uma variedade de efeitos negativos, incluindo coloração, 

sabor e problemas em canalizações, podem ser atribuídos a presença de ferro e manganês em 
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sistemas de abastecimento de água. A presença de ferro e manganês apesar de, aparentemente, 

não causar inconvenientes relacionados a saúde nas concentrações habitualmente encontradas, 

todavia podem comprometer a confiabilidade pública quanto ao sistema de tratamento. 

Conforme o Anexo XX da Portaria nº 3.283, de 04 de dezembro de 2017 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2017), que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade, o parâmetro ferro possui valor máximo permitido de 0,3 

mg/l, e o manganês de 0,1 mg/l. Os parâmetros ferro e manganês são permitidos em valores 

superiores aos apresentados, caso estejam complexados com produtos químicos 

comprovadamente de baixo risco à saúde, desde que as concentrações não ultrapassem 2,4 mg/l 

e 0,4 mg/l respectivamente (BRASIL, 2017). 

A Vila Alta é um dos maiores bairros da cidade do Crato, com cerca de 10.217 habitantes, 

apresentando uma demanda de consumo de água, da ordem de 3.500 m³/dia, com per capta de 

342 l/hab.dia. Demanda suprida pela utilização de dois poços tubulares profundos de grande 

vazão, PT-01 de 120 m de profundidade e vazão de 140 m³/h e PT-02 de 90 m de profundidade e 

vazão de 120m³/h, ambos localizados no próprio bairro. Os dois poços possuem águas com 

características ferro-manganosas, bastante ricas em concentrações de ferro e manganês 

dissolvidos, causando grandes transtornos para a população (figura 2), em função da oxidação e 

precipitação dos íons metálicos ao entrar e contato com o oxigênio e com produtos com ação 

oxidante tal como o cloro utilizado na desinfecção dessas águas e seus derivados encontrados em 

produtos de limpeza, conferindo uma coloração escura, responsável por manchar roupas e 

aparelhos sanitários, bem como causar danos para a companhia de abastecimento, devido a 

incrustações nas tubulações (figura 3). 

 

Figura 2 – Água com elevada concentração de manganês, em imóvel localizado em ponta de rede.  
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Figura 3 – Tubulação completamente obstruída por depósito de manganês.  

 

 

 

Segundo Hausman (1995), a origem desses elementos está associada aos processos de 

decomposição das rochas vulcânicas que possuem minerais ferro-magnesianos, os quais, quando 

quimicamente intemperizados acabam por fornecer os elementos de Fe e Mn para os solos e, 

consequentemente, para as águas que circulam por eles. 

Segundo Martins Netto et al. (2007), no decorrer da operação normal dos poços, a água, no 

momento em que chega aos mesmos, sofre alterações temperatura, pressão e pH, as quais 

geram precipitações e corrosão com variações cuja intensidade depende da constituição 

hidroquímica da água. Tais incrustações muitas vezes não são prontamente percebidas, no 

entanto, com o passar do tempo o seu acúmulo acarreta o aparecimento de problemas referentes 

a redução da produção de água, além de alterações de qualidade. 

Como forma de combater e controlar os problemas gerados pela presença destes minerais nas 

águas de poços, a muitos anos vem sendo utilizados em diversos países, assim como no Brasil, 

produtos à base de fosfatos (ortofosfatos ácidos são utilizados como desincrustastes de contato, 

enquanto que polifosfatos são utilizados como controladores). Segundo Diniz, Netto e Joroski 

(2002), desde 1995, ortofosfatos são usados em Estações de Tratamento de Água Superficial 

para melhorar os parâmetros de cor e turbidez, além controlar processos de corrosão e 

desincrustar redes de distribuição de água.  

De acordo com Domenico e Schwartz (1998), enquanto que os ortofostatos possuem cadeias 

mais curtas na classe dos PO4. Os polifosfatos, por sua vez, apresentam cadeias mais longas, se 

comportando com bastante instabilidade em variações íngremes de pH, agindo melhor em 
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condições neutras, onde tem capacidade de solubilizar e complexar metais, criando condições de 

desincrustação lenta. 

Nas águas subterrâneas, as técnicas de desincrustação de poços pela utilização de produtos à 

base de ortofosfatos ácidos vem ocorrendo de maneira muito satisfatória. De acordo com Diniz, 

Netto e Joroski (2002), em pH ácido, sua velocidade de solubilização de íons metálicos é muito 

mais rápida e efetiva em comparação com os polifosfatos, possibilitando a remoção das 

incrustações metálicas nos poços e na formação geológica. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo, apresentar as alternativas realizadas pela 

SAAEC, no tocante a contribuir para uma melhor gestão da qualidade da água fornecida aos 

nossos clientes, através de melhorias nos processos de tratamento, frente a necessidade de 

adequar os padrões de potabilidade e uma melhor aceitação por parte da população. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Objetivando eliminar e ou reduzir os níveis de ferro e manganês na água de abastecimento do 

bairro Vila Alta, de modo a melhorar a qualidade da água ofertada e atender a legislação 

pertinente, optou-se pela desativação do poço PT-02 cujas concentrações dos respectivos 

minerais são bem mais elevadas, mantendo-se em funcionamento apenas o PT-01 cujas águas 

possuem melhor qualidade, sendo, teoricamente, mais fáceis de serem trabalhadas, motivo pelo 

qual este poço foi escolhido para receber a intervenção. Para tanto, para contornar o déficit de 

água gerado pela desativação do poço PT-02, se fez necessário aumentar o horário de 

funcionamento do poço PT-01 de 14 h/dia para 20 h/dia, resultando em um volume diário de 2.800 

m³, havendo ainda a necessidade de remanejar os 700 m³ restantes da demanda total, de um 

bairro vizinho, cujos poços de abastecimento também necessitaram passar por um aumento no 

horário de trabalho. 

Para o poço PT-01 foram realizadas três intervenções, primeiro o rebaixamento da bomba da 

água, segundo a higienização química do poço e terceiro a aplicação controlada do complexante 

(Figura 4).  

Como a SAAEC nunca havia realizado este tipo de tratamento em seus poços, o poço PT-01 

funcionou também como piloto, visando a posterior utilização da tecnologia em outros poços de 

sua responsabilidade. 

Antes e após as intervenções foram coletadas amostras de água no referido poço e 

encaminhadas a laboratório especializado para realização das análises de caracterização da 

qualidade quanto a presença de íons de ferro e manganês dissolvidos.  
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A primeira intervenção foi de natureza física, com o rebaixamento da bomba, como tentativa 

eventual de acessar água com menor concentração de ferro e manganês. Em seguida, de posse 

dos resultados das concentrações obtidas nas análises de cada íon metálico, após as duas 

primeiras intervenções, foi dosado o complexante para se aprimorar a qualidade da água ofertada.  

 

Figura 4 – Fluxo das Intervenções realizadas. 

 

 

1) Primeira intervenção: 

Na primeira intervenção, foi realizado o rebaixamento da bomba de 33 m para 63 m de 

profundidade, alterando o ponto de captação d’água no poço para outro filtro e camada litológica. 

Foram utilizados para esse procedimento a adição de 5 tubos galvanizados de 4’’ e 6 m, 5 luvas 

galvanizadas de 4’’, 72 m de cabo flexível de 70 mm e um total de 12 horas de trabalho com 5 

colaboradores. Foi investido nesse procedimento R$ 4.142,00. 

 

2) Segunda intervenção: 

Na Higienização química do poço (figura 5), cavalete do poço foi desmontado e a tubulação de 

saída de água bombeada redirecionada de modo a toda a água bombeada para fora do poço, 

retornasse ao seu próprio interior, fazendo a água recircular através do trabalho realizado pela 

própria bomba do poço sob elevadas vazão e pressão. Sendo realizada então a adição dos 

agentes químicos.  

Foram utilizados produtos químicos específicos para a limpeza de poços tubulares profundos, o 

Ferbax e o No Rust, os quais ambos possuem certificado de produto não tóxico do tipo DP 50 > 

2.000mg/kg.  

O Ferbax é um agente bactericida na forma líquida isento de cloro, com função de matar 

bactérias, composto por uma solução aquosa de peróxidos, umectantes, anticorrosivos e 

estabilizantes. Sua ação não se resume somente a matar as bactérias e ferro-bactérias, ele 

decompõe também toda a matéria orgânica (filme biológico) presente no poço, em seus filtros e 
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na formação geológica ao seu entorno, impedindo assim que possíveis bactérias permaneçam 

vivas e protegidas pela desidratação dos polissacarídeos do "filme", tendo desta forma uma ação 

mais eficaz e profunda, especialmente em infestações mais antigas em poços de sedimento com 

pré-filtro. Por ser isento de cloro, durante sua ação não há possibilidade de formação subprodutos 

secundários da desinfecção perigosos como os trialometanos. Na ação foi recirculado para dentro 

do poço o produto por 5 horas, sendo utilizado 30 litros de produto na atividade. 

O outro produto utilizado foi o No Rust, que é um desincrustastes químico de poços à base de 

ortofosfatos ácidos na forma liquida, desenvolvido para redução de metais presentes na formação 

geológica, possibilitando assim, correção na alteração de qualidade de água por excesso de 

metais (ferro e manganês) além de propiciar recuperação de vazões. A aplicação do produto se 

deu por 2 horas de recirculação, utilizando 120 litros do produto. Após esse período, foi realizado 

o desligamento do sistema e o produto ficou dentro do poço por um período de 12 horas para ter 

sua ação aprimorada, voltando a ser recirculado por mais de 2 horas. 

Esse processo de intervenção foi realizado através de contratação de empresa para realizar a 

expurgação e higienização do poço através de contrato no valor de R$ 18.198,08. 

 

Figura 5 – Higienização do poço com o Ferbax e No Rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após esse período, iniciou-se o processo de bombeamento para retirada dos produtos e resíduos 

resultantes da limpeza química. A expurgação ocorreu por 14 horas, com monitoramento contínuo 

dos níveis de pH (figura 6). Nesse procedimento, o pH funcionou como parâmetro indicativo da 

presença ou ausência dos produtos químicos nas águas do poço, durante a limpeza o pH da água 

que em condições normais é de 6,8, caiu para cerca de 1,8 e a ação de expurgação ocorreu até a 

normalização do pH. 
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Figura 6 – Monitoramento contínuo do pH da água. 

 

 

3) Terceira intervenção: 

A terceira intervenção, que ocorre de forma contínua, é a aplicação (dosagem) do agente 

complexante não toxico, uma solução de ortopolifosfato de sódio. O ortopolifosfato atua como 

sequestrante de metais e os mantém solúveis em suspensão, de maneira que impede a 

incrustação, além de formar uma camada protetora contra corrosão nas paredes de 

encanamentos. De modo geral, ele complexa a molécula de ferro e manganês evitando a sua 

precipitação através da oxidação quando entra em contato com o oxigênio, controlando dessa 

forma a cor e a turbidez da água, sendo que sua ação desincrustante recupera (limpa) as 

tubulações já incrustas. Para aplicação do produto, utiliza-se uma concentração de 6 ml/m³ 

através de bomba dosadora (figura 7) com aplicação constante. Como o poço produz 140 m³/h e 

funciona aproximadamente 20h por dia, gera um volume de água 2.800 m³/dia, consumindo 16,8 

litros de ortopolifosfato por dia. O ortopolifosfato possuí o valor atual de R$ 16,71/L, o que 

corresponde a um valor diário para manutenção de R$ 280,72. 

 

Figura 7 – Bomba dosadora de aplicação contínua do ortopolifosfato de sódio. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O resultado comparativo entre as análises realizadas antes e após as intervenções (gráfico 1) 

mostram uma redução bastante significativa nas concentrações de ferro nas águas do poço PT-

01. As análises 1, 2 e 3 foram realizadas nos dias 15/03/2016, 22/06/2016 e 06/07/2016 

respectivamente, antes das intervenções. Já as análises 4, 5 e 6 forram realizadas nos dias 

23/04/2018, 24/05/2018 e 20/06/2018, respectivamente, após as intervenções. Vale salientar, que 

como foi realizado a aplicação de complexante, o Valor mínimo permitido de concentrações de 

ferro poderia chegar até 2,4 mg/l, tendo ficado com 0,3 mg/l e o ferro ter caído de 0,5 mg/l para 

0,01 mg/l. 

 

 

Gráfico 1 – Avaliação da Concentração de Ferro no Poço PT 01. 

 

 
 
 

Já as análises comparativas das concentrações de manganês (gráfico 2) demonstraram uma 

redução significativa nas concentrações, contudo, ainda estão com valores acima do valor máximo 

permitido. Vale salientar que o uso de complexantes inibe a precipitação dos metais impedindo a 

alterações das características organolépticas, contudo, não remove as moléculas presentes na 

água. O VMP apresentado no gráfico foi baseado no valor máximo de concentração com a adição 

de complexante, e mesmo assim ainda ficou distante do aceitável. As análises 1, 2 e 3 foram 

realizadas nos dias 15/03/2016, 22/06/2016 e 06/07/2016, respectivamente, antes dos 

procedimentos. Já as análises 4, 5 e 6 foram realizadas 23/04/2018, 24/05/2018 e 20/06/2018, 

respectivamente, após os procedimentos. Tendo caído a concentração de manganês de 2,33 para 

1,09 mg/l 
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Gráfico 2 – Avaliação da Concentração de Manganês no Poço PT 01. 

 

 

Após as intervenções, apesar de se observar uma redução nas concentrações de manganês, 

essas ainda permanecerem em valores superiores ao valor máximo permitido, contudo, fez-se 

necessário efetuar uma diluição dessa água. O total da demanda de consumo de água no bairro é 

de 3.500 m³/dia, desses hoje 700 m³ (20,0%) são provenientes de águas de outro poço (poço São 

Raimundo) que através de adutora alimenta o reservatório de distribuição. O poço São Raimundo 

possuí concentrações de Mg de 0,021 mg/l e através dessa diluição, a água para distribuição tem 

suas concentrações reduzidas.  

Netto e Diniz (2002) avaliou a redução dos íons metálicos através da desincrustação química dos 

poços através do uso de Ortofosfatos isentos de metais pesados, combinado com agentes 

bactericidas no município de Ribeirão Preto/SP. Os resultados obtidos em dois poços avaliados os 

teores de ferro e manganês mostraram uma redução mais significativa nas concentrações de Fe, 

variando de 4,40 mg/l para 0,30 ml/l no primeiro poço e de 2,20 ml/l para 0,20 mg/l no segundo. Já 

as concentrações de manganês reduziram de 0,10mg/l para 0,09ml/l no primeiro poço e de 

0,07mg/l para 0,06mg/l no segundo poço. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, conclui-se que, as ações empregadas com o objetivo de melhoria da qualidade 

da água que abastece o bairro Vila Alta realizadas no referido poço através das intervenções de 

rebaixamento da bomba, limpeza química e controle de águas ferromanganosas por 

complexação, obteve resultados relevantes no que diz respeito à atenuação dos problemas que 

tais íons metálicos causavam aos moradores do referido bairro, principalmente quanto a redução 

da presença de ferro e quando se observa a redução das reclamações por parte da população. 
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Para o parâmetro manganês não conseguiu atender ao valor estipulado pela portaria n° 3.283, de 

4 de dezembro de 2017 que deve ser no máximo igual 0,4 mg/l caso esteja complexado com 

produtos químicos comprovadamente de baixo risco à saúde, dessa forma, para obedecer a 

portaria, a diluição se mostrou como uma medida eficaz, contudo, deve ser ampliada.  

É importante salientar que o investimento inicial de R$ 22.340,08 nas duas primeiras intervenções 

e o valor de manutenção do complexante por meio da aplicação contínua do ortopolifosfato de 

sódio na ordem de R$ 280,72 por dia, resultaram numa mudança significativa na qualidade da 

água, contudo, observa-se que as reclamações quando ocorrem, são resultantes de proprietários 

com imóveis em ponta de rede, onde estão sendo instaladas descargas, para retirada dos 

resíduos que estão continuamente sendo desincrustados pela ação do ortopolifosfato de sódio e 

que se acumulam nesses locais. Por fim, conclui-se que as intervenções são importantes contudo 

elevam o custo de fornecimento da água, sendo necessário o repasse para os clientes dessas 

intervenções de modo a manter a sustentabilidade e qualidade do sistema. 
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RESUMO  

 

O presente estudo teve por objetivo realizar processo investigativo para disponibilizar um 

diagnóstico de qualidade para os usuários da água subterrânea. Os pontos analisados foram 

levantados a partir da demanda apresentada pelos consumidores e visou, a princípio, levantar 

hipóteses de quais seriam as causas das problemáticas apresentadas pelos mesmos.  Para tanto, 

o monitoramento da qualidade da água foi utilizado como ferramenta de estudo. A intenção 

principal é de mostrar para os usuários quais as características da água consumida e a relevância 

do seu estudo tanto no aspecto econômico quanto social e político. Ademais, é esperado que os 

administradores e órgãos fiscalizadores utilizem desse estudo como ferramenta para controle de 

qualidade da água de poços tubulares profundos, e, a partir dele possam sugerir medidas de 

conservação e preservação dos recursos hídricos subterrâneos, garantindo a disponibilidade 

hídrica para as atuais e futuras gerações, como preconiza a Lei do Saneamento. Além disso, o 

trabalho visa demonstrar como se faz o processo investigativo da qualidade de águas 

subterrâneas para que seja possível indicar o tratamento ideal para padronização da qualidade da 

água. 

 

Palavras-chave: Qualidade da Água; Águas Subterrâneas; Poço Tubular; Cuiabá; Abastecimento 

de Água  
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INTRODUÇÃO 

 

Águas subterrâneas representam a principal fonte de abastecimento hídrico em muitas regiões do 

mundo, inclusive em alguns municípios no Brasil. A utilização da água subterrânea para esta 

finalidade depende da sua qualidade, que é definida pelo tipo e concentração dos constituintes 

químicos dissolvidos e as possíveis relações destes com a saúde humana (FEITOSA, 2000). 

Nas sociedades modernas, a busca de conforto implica necessariamente num aumento 

considerável das necessidades diárias por água, já que os recursos hídricos têm profunda 

importância no desenvolvimento de diversas atividades, como o abastecimento para consumo 

humano. Embora a água seja um dos constituintes mais abundantes na biosfera, trata-se de um 

recurso escasso e finito, pois cerca de 99% da água existente no mundo não está disponível para 

o consumo humano (SEMA, 2002). 

A água potável para consumo humano deve atender aos parâmetros dispostos na Portaria 

Consolidada GM/MS Nº 5, de 28 de setembro de 2017 (BRASIL, 2017) que trata dos 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e de seu 

padrão de potabilidade. Para águas subterrâneas, a qualidade da água deve atender, além da 

portaria supracitada, a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 396, de 

03 de abril de 2008 (BRASIL, 2008), que estabelece a classificação e as diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas. 

 

OBJETIVOS 

 

Gerais: 

Investigar as causas das alterações observadas pelos moradores nos pontos de amostragem a 

partir da análise da água dos aquíferos.  

Apresentar diagnóstico inicial da água de abastecimento e frisar os pontos fortes e pontos fracos 

de cada unidade 

 

Específicos: 

Monitoramento da qualidade das águas dospoços selecionados pelo período de três meses. 

Realizar coleta de água da boca do poço  

Análise dos parâmetros em físicos, químicos, biológicos e dos teores de metais  em laboratório. 

Apresentaçãodos resultados em sequência cronológica e em modelo simplificado para facilitar o 

entendimento dos consumidores  

Comparar os resultados dos parâmetros de qualidade da água obtidos durante as análises com a 

legislação vigente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no município de Cuiabá, Mato Grosso, em 4 (quatro) edifícios localizados 

em diferentes pontos da área urbana e com populações acima de 20 para cada condomínio.  

 

Figura 1 - Mapa de localização dos pontos de amostragem. 

 

 

Todos os condomínios estudados utilizam água subterrânea para abastecimento dos 

apartamentos. Os pontos de abastecimento são poços perfurados tubulares e profundos, no qual 

suas profundidades variam de 80 a 200 metros. 

A qualidade da água dos poços foi avaliada com base nas análises físico-químicas e 

bacteriológicas. As amostragens foram divididas em três fases, sendo que a primeira foi realizada 

no mês de fevereiro de 2019, a segunda no mês de março de 2019 e, a terceira, no mês de abril 

de 2019.  

Durante o ato da coleta de água utilizou-se luvas descartáveis e antes da retirada da amostra, a 

torneira da boca do poço foi higienizada algodão embebido em álcool 70% de modo a evitar a 

contaminação das amostras.  

O procedimento de coleta realizado nas três fases foi o mesmo. Em cada fase de coleta foi 

retirado 3 (três) amostras de cada ponto. Sendo a primeira destinada às análises bacteriológicas, 

amostra de 250ml em frasco de vidro estéril contendo 2 ml de solução de ETDA e 4 ml de solução 

de tiossulfato de sódio. A segunda destinada às análises físico-químicas, amostra de 2 L 

reservada em frasco de polietileno. A terceira amostra destinada às análises de metais pesados 

em frasco de polietileno de 100ml.  
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Todos os frascos de coletas foram devidamente higienizados e esterilizados antes da coleta, e, 

após a coleta, foram destinados imediatamente aos respectivos laboratórios especializados para 

análise e acondicionados em caixa térmica com temperatura inferior a 4° C.  

A primeira amostra citada foi encaminhada ao Laboratório de Microbiologia Sanitária e Ambiental 

do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (UFMT) – LAMSA, para análise 

microbiológica dos parâmetros: Bactérias Heterotróficas, Coliformes Totais e Escherichia Coli.  

A segunda amostra citada foi encaminhada ao Laboratório Físico-Químico do Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental (UFMT) para realização das análises físico-químicas dos 

parâmetros: Cor, Turbidez, Dureza Total, Nitrato, Alcalinidade Total, Cloretos, Sólidos Dissolvidos 

Totais. 

Por fim, a terceira amostra citada foi encaminhada ao Laboratório Control Análises de Água e 

Efluentes Ltda. para análise de metais: Ferro Total e Cobre Total.  

Outros parâmetros foram determinados em campo no ato da coleta, como Temperatura, pH e 

Condutividade Elétrica.  

As respectivas técnicas utilizadas para determinação dos parâmetros de estudo constam o 

Quadro 1: 

 

 

Quadro 1 - Técnicas para determinação dos parâmetros. 

PARÂMETROS TÉCNICA REFERÊNCIA 

Temperatura (°C) Imersão direta APHA(2012) 

pH Imersão direta APHA(2012) 

Condutividade (µS/cm) Imersão direta APHA(2012) 

Cor (uH) Espectrofotométrica APHA(2012) 

Turbidez (nTu) Espectrofotométrica APHA(2012) 

Dureza (mg CaCO3)/L) Título métrica APHA(2012) 

Nitrato (mg/L) Espectrofotómetro APHA(2012) 

Alcalinidade (mg/L) Título métrica APHA(2012) 

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) Analítico APHA(2012) 

PARÂMETROS TÉCNICA REFERÊNCIA 

Cloreto (mg/L) Título métrica APHA(2012) 

Ferro Total (mg/L) Espectrofotométrica APHA(2012) 

Cobre Total (mg/L) Espectrofotométrica APHA(2012) 

Bactérias Heterotróficas (UFC/ml) Espalhamento em Superfície APHA(2012) 

Coliformes Totais( NMP/100 ml) Teste Colilert APHA(2012) 

Escherichia coli (NMP/100 ml) Teste Colilert APHA(2012) 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os resultados são apresentados um quadro e uma tabela onde constam todos os parâmetros 

analisados todas as observações realizadas em campo. Foi possível apresentar um breve 

diagnóstico para cada ponto devido ao período de estudo dedicado a este trabalho. 

 

Quadro 2 – Observações e descrição dos pontos de amostragem. 

NOME  

BAIRRO 
REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS DIAGNÓSTICO 

Edifício 

Terra Solis 

Popular 

Próximo ao 

restaurante 

Goiabeiras 

Gourmet 

Contaminação macroscópica: 

manchas azuis na pintura do térreo, 

incrustações dos registros de pressão 

dos banheiros do apartamento e 

manchas na cerâmica dos aparelhos 

do banheiro (e.i. bacia sanitária) e no 

piso dos apartamentos (banheiros, 

varanda, cozinha e área de serviço) 

Ponto Forte: Possui macro 

medidores. 

Não apresentou contaminação 

por E. coli 

Ponto Fraco: Apresentou 

contaminação por coliformes 

totais e baixos teores de nitrato. 

Edifício 

Golden Gate 

Popular 

Em frente a 

Padaria Viena e 

ao lado do 

Edifício Van 

Gogh. 

Moradores com dificuldades para 

obter autorização do órgão regulador 

para utilização da água do poço. 

Possui  macromedidores 

Ponto Forte: Possui macro 

medidores 

Ponto Fraco: Apresentou 

contaminação por coliformes e 

baixos teores de nitrato. 

Edifício 

Kayabi 

Dom Aquino 

Próximo à Av 

XV de 

Novembro, 

Colégio 

Salesiano São 

Gonçalo e 

supermercado 

Comper. 

Contaminação macroscópica: 

manchas avermelhadas na cerâmica 

dos aparelhos dos banheiros do 

apartamento e manchas nas roupas 

lavadas pelos moradores. 

Realiza tratamento com sulfato de 

ferro e o sistema é operado pelo 

servidor do prédio. Estão em processo 

de obter licença no Órgão Ambiental 

Ponto Forte: Possui macro 

medidores; Ponto Fraco: água 

apresenta cor avermelhada 

visível e sua coloração aumenta 

em função do tempo e do 

contato com o ar atmosférico. 

Residencial 

São Pedro 

Boa 

Esperança 

Próximo à  

UFMT (Guarita 

2:Boa 

Esperança). 

Moradores alegaram que a água é 

impropria para o cozimento dos 

alimentos, para tanto utilizam água 

mineral engarrafada pala tal 

finalidade. 

Ponto Forte: Possui macro 

medidores. Realiza tratamento 

por filtração operado pelo 

servidor do prédio; Ponto fraco: 

moradores tem alto custo para 

realizar atividades básicas, 

como cozinhar alimentos. 
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Tabela 1 - Resultados do Monitoramento. 

 

 

Os resultados obtidos no estudo foram relevantes para uma visão geral da qualidade da água dos 

poços em análise que até então era desconhecida, além de informar a população consumidora 

sobre as características da água utilizada a partir das análises físico-químicas e microbiológicas.  

Na Tabela 1 consta os resultados do monitoramento realizado nos pontos de amostragem.  

A partir da primeira análise, foi possível notar a contaminação dos pontos 2 e 3 por coliformes 

totais (238,20 NMP/100ml e 410,6 NMP/100ml respectivamente) e por bactérias heterotróficas (50 

UFC/ml e 150 UFC/ml). No entanto, na segunda coleta, todos os parâmetros bacteriológicos estão 

em conformidade com a legislação em vigência. Na terceira fase de análise foi observado 

contaminação por coliformes totais nos pontos 3 e 4, ambas amostras com 7,4 NMP/100ml.  

Na legislação atuante, tanto as bactérias heterotróficas, quanto os coliformes totais e E. coli, 

devem ser ausentes, logo, o resultado implica que as condições de higiene dos poços não estão 

adequadas 

O Ponto 4 apresentou cor elevada na primeira coleta, de aproximadamente 28 uH, acima do valor 

máximo permitido pelaPortaria de Consolidação do Ministério da Saúde onde o Valor Máximo 

Permitido é de 15 uH, portanto, não se enquadra no padrão de potabilidade. No entanto, nas 

demais coletas realizadas nos meses subsequentes a cor se enquadrou no padrão determinado 

pela legislação 

Na última coleta, o pH do ponto 2 está minimamente abaixo do padrão exigido pela legislação, 

apresentando o valor de 5,94. A legislação determina que o pH deve estar na faixa entre 6 e 9.  

A turbidez do ponto 3, na segunda coleta, estava muito acima do VMP pela legislação, que é de 5 

nTu. Portanto, não apresentou conformidade com a legislação, visto que seu resultado foi de 21,9 

nTu 
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Por fim, os demais parâmetros apresentaram conformidade com a legislação vigente. No entanto, 

para os parâmetros acima citados, que não apresentaram concordância com as exigências 

determinadas pelo Ministério da Saúde confirma a hipótese que a água está imprópria para seu 

uso preponderante. Tratamento da água visando a correção da qualidade é recomendado para 

disponibilizar água de abastecimento com qualidade aos consumidoresSe possível, utilize figuras, 

gráficos, e outras representações diagramáticas atrativas para ilustrar claramente os seus dados.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir das análises dos resultados obtidos, a qualidade da água em alguns poços apresentou 

insalubridade, devido à contaminação por Coliformes Totais e Bactérias Heterotróficas, não 

atendeu ao padrão de potabilidade determinado pelo Ministério da Saúde e oferece riscos à saúde 

de seus usuários. 

A presença de coliformes totais e bactérias heterotróficas indicam contaminação dos poços que 

pode estar sendo provocada por falhas de revestimento dos poços. Para o consumo da água 

desses poços é indicado que realize o tratamento de desinfecção da água antes da sua 

distribuição para eliminar os organismos presentes na mesma. 

Outro parâmetro fora do padrão foi a cor aparente e a turbidez acima do valor máximo permitido 

estabelecido em um dos pontos, também não atendeu ao padrão de potabilidade. Para correção 

dos parâmetros mencionados é indispensável que a água passe por tratamento (filtração e 

desinfecção) antes de sua distribuição. 

Contudo, é recomendado que o monitoramento continue e seja realizado periodicamente para que 

possibilite acompanhar a variação de certos parâmetros, e então, corrigir os mesmos quando 

forem detectados com alguma característica fora do padrão. 

Para avaliação mais consistente da água dos poços é preciso dar continuidade ao monitoramento 

para maiores conclusões. No caso de confirmação de contaminação microbiológica, deve ser 

proposto tratamento adequado, haja em vista que a água possa ser distribuída aos usuários com 

segurança e dentro dos padrões definidos pela legislação. 

Por fim, caso continue apresentando os parâmetros fora do padrão deveria buscar e detectar 

quais são as fontes de contaminação para que assim, possa recomendar medidas para adequar a 

água de consumo às portarias e resoluções vigentes, haja em vista que a água é um bem 

indispensável para os seres humanos 
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RESUMO  

 

As redes de distribuição de água (RDAs) são infraestruturas dos sistemas de abastecimento de 

água (SAA) consolidadas em todas as regiões do Brasil. As mesmas devem acompanhar física e 

hidraulicamente os aumentos de demanda. Hoje, os softwares são essenciais no campo do 

projeto e do diagnóstico do funcionamento de sistemas de transporte e distribuição de água, 

possibilitando análises precisas e respostas rápidas para solucionar problemas em RDAs. Neste 

trabalho, foi selecionada a rede de distribuição de água (RDA) da cidade de Jardim, pertencente 

ao estado do Ceará, para verificação do comportamento hidráulico perante demanda futura. Para 
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isso, foi empregado o programa Epanet no desenvolvimento do modelo e realização de 

simulações. O modelo da RDA de Jardim/CE foi construído a partir do cadastro da rede existente, 

levando-se em consideração as áreas de expansão relativa à demanda futura. Com isso, o 

modelo foi otimizado hidraulicamente seguido as etapas: 1ª. Etapa de otimização – Simulação 1: 

modelo com a demanda para o alcance do projeto, ano de 2038; 2ª. Etapa de otimização – 

Simulação 2: modelo com a demanda para o alcance do projeto, ano de 2038, com duplicação e 

ampliação dos diâmetros das tubulações da RDA;  3ª. Etapa de otimização – Simulação 3: modelo 

com a demanda para o alcance do projeto, ano de 2038, com duplicação e ampliação dos 

diâmetros das tubulações da RDA e setorização do abastecimento com implantação de 

reservatórios elevados com fuste de 10,00 m. A partir das simulações de otimização, observou-se 

que, para a rede modelada atender satisfatoriamente à demanda futura em relação aos 

parâmetros pressão e perda de carga, é necessária a setorização da rede em três zonas de 

pressurização, com a inclusão de dois novos reservatórios, sendo os mesmo elevados com fuste 

mínimo de 10,00 m, e a duplicação de trechos existentes com a colocação de tubulações em 

paralelo. O uso do programa mostrou-se uma ferramenta importante para identificação de 

problemas hidráulicos e possibilitou sugestões para saná-los. 

 

Palavras-chave: Redes de distribuição de água; Modelo computacional; Parâmetros hidráulicos; 

Epanet. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De modo geral, os sistemas de abastecimento urbano de água são compostos pelas unidades de 

captação, tratamento, estação elevatória, adução, reservatórios, rede de distribuição e ligações 

prediais (GOMES, 2009). Com relação à água para consumo humano, Heller e Pádua (2006) 

elucidam que ao longo do tempo vem ocorrendo um crescente aumento de demanda no Brasil, 

ocasionado pelo aumento da população nas últimas décadas, principalmente em centros urbanos. 

Juntamente com este aumento de demanda por água foi percebido um aumento no volume de 

perdas em muitos sistemas de abastecimento, fruto da obsolescência das redes de distribuição e 

de baixos investimentos nos sistemas. 

Atualmente, nos centros urbanos mais desenvolvidos, as maiores deficiências observadas em 

sistemas de abastecimento de água se devem principalmente à deterioração dos sistemas mais 

antigos, especialmente na parte de distribuição de água, com tubulações antigas apresentando 

frequentes problemas de rompimentos e de vazamentos de água, ou mesmo a falta de 

abastecimento de áreas urbanas que apresentam rápido e desordenado crescimento. Para esses 
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centros urbanos, as necessidades de adequações dos serviços de abastecimento de água estão 

relacionadas à reabilitação de redes de transporte e distribuição de água mais antigas, bem como 

a construção e ampliação dos sistemas para atender às novas áreas de crescimento (TSUTYIA, 

2006).  

Este trabalho teve como objetivo analisar os parâmetros hidráulicos pressão e perda de carga 

linear da rede de distribuição de água do centro urbano do município de Jardim, no estado do 

Ceará, utilizando um modelo simplificado desenvolvido no software EPANET e considerando um 

cenário ótimo de disponibilidade de água. O trabalho se mostra relevante por expor as deficiências 

atuais apresentadas na rede de distribuição de água da cidade bem como seu agravamento futuro 

e propõe alternativas para melhorias. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização da Área de Estudo 

 

O cidade de Jardim pertence à município homônimo, que está localizado na latitude 07º34'57" sul 

e longitude 39º17'53" oeste, no sul do estado do Ceará. Jardim fica a 542 km da capital cearense, 

sendo acessada através das rodovias estaduais CE-060 e CE-390. Na Figura 1 é apresentada a 

imagem de satélite da sede do município. 

 

Figura 1 – Imagem de satélite da sede do município de Jardim/Ceará. 

 

Fonte: Google Earth. 
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O sistema de abastecimento de Jardim/CE capta água través de manancial subterrâneo, por meio 

de poços tubulares. A água captada é acumulada no reservatório existente (RE) do sistema, 

localizado em cota que favorece o abastecimento da RDA por gravidade, sendo interligado à 

mesma por meio de adutora com 800,00 m de extensão, 250 mm de diâmetro, em ferro fundido. O 

desnível geométrico do RE para o ponto de injetamento da rede é de 37,90 m. A rede existente 

tem a extensão total aproximada de 14.000,00 m e é composta, principalmente, por tubos de PVC 

com 50 mm de diâmetro (TONÉ, 2017).  

Hoje, devido à escassez de água, o sistema vem funcionando de forma precária com a ajuda de 

caminhões-pipa que abastecem três reservatórios apoiados de pequenas dimensões implantados 

na sede, que abastecem diretamente a RDA por meio de motor-bombas (TONÉ, 2017).  

 

 

Normas e Critérios de Projeto 

 

O presente trabalho considerou as seguintes normas para realização da avaliação dos parâmetros 

hidráulicos das simulações realizadas: 

 

 NBR 12211: Estudos de concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água, 

da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1992);  

 NBR 12218: Projeto de rede de distribuição da água para abastecimento público, da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1994);  

 Normas Técnicas para Projeto de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário da CAGECE – Companhia de Águas e Esgotos do Ceará (CAGECE, 2010). 

  

Os principais critérios hidráulicos adotados para a análise e proposição de melhorias da RDA de 

Jardim/CE constam a seguir: 

 

 Pressão dinâmica mínima de 10 m.c.a.; 

 Pressão estática máxima de 50 m.c.a.; 

 Perda de carga de acordo com a fórmula universal, sendo a perda de carga unitária 

máxima de 8 m/km para os trechos com tubulação velha ou nova; 

 Diâmetro mínimo dos condutos secundários de 50 mm; 

 Rugosidade de 0,1 mm para tubos de ferro fundido sendo eles novos ou velhos, de 

acordo Saint-Gobain (2015); 

 Rugosidade de 0,06 mm para tubos de PVC sendo eles novos ou antigos, de acordo 

com o último Catálogo Técnico Infraestrutura Saneamento Água da Tigre (TIGRE, 2016). 
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População do Estudo 

 

A análise da RDA de Jardim foi realizada de forma a verificar o comportamento da rede diante da 

demanda futura para a população urbana do ano de 2038, alcance de projeto de 20 anos 

recomendado pela SPO 012 (CAGECE, 2010), contabilizado a partir do ano de 2019.  

Para a evolução da população, foi empregado o método da extrapolação gráfica, no qual os dados 

do censo são lançados em um par de eixos coordenados (ano x população) e a eles são aplicadas 

curvas de tendência, com obtenção de respectivas equações e coeficientes de determinação (R²), 

adotando-se, em geral, aquela que apresente maior coeficiente de determinação. Este método é 

recomendado pela CAGECE (2010) para localidades com população do último Censo do IBGE 

dentro do intervalo de 5.000 a 50.000 habitantes, no qual se enquadra a população urbana de 

Jardim. Na Tabela 1, são apresentados os dados do Censo do IBGE de população urbana da 

sede de Jardim empregados para definição e aplicação do método de evolução populacional. 

 

Tabela 1 – População urbana da sede de Jardim/CE. 

Ano População (hab.) 

1991 4.959 

2000 6.393 

2010 8.115 

 Fonte: IBGE (2010). 

 

 

Vazão de Distribuição 

 

As RDAs são dimensionadas para atenderem a demanda da hora de maior consumo do dia de 

maior consumo do ano, que corresponde à vazão de distribuição, dada pela Equação 1: 

 

𝑄𝑑 =
𝑘1 × 𝑘2 × 𝑃 × 𝑞

3600 × ℎ
 Equação 1 

 

 

Onde: 

Qd = vazão de distribuição, em litros por segundo (L/s); 

k1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

k2 = coeficiente da hora de maior consumo; 

P = população a ser abastecida (hab.); 
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q = consumo per capta (L/hab.dia);  

h = número de horas de operação do sistema de abastecimento (h). 

 

Segundo Porto (2006), os valores de q, k1 e k2, variam de acordo com o porte do projeto e as 

características da cidade e, principalmente, com o nível social da população a ser atendida. Estes 

dados são normalmente obtidos junto à empresa operadora do sistema, porém, no caso de 

Jardim, os valores não foram repassados pela empresa. Assim, seguindo recomendação da 

CAGECE (2010), para o cálculo da vazão de distribuição, utilizou-se o consumo per capta de 100 

L/hab.dia, os coeficiente k1 e k2, respectivamente, iguais a 1,2 e 1,5, e o sistema funcionando 24 

horas por dia. A população utilizada para o cálculo da vazão de distribuição correspondeu à 

população urbana de Jardim/CE para o ano de 2038. 

As vazões pontuais de demanda em cada nó da rede foram calculadas de acordo com a Equação 

2. 

 

𝑞𝑛𝑛 = ∑ 𝐿𝑚é𝑑𝑖𝑜 × 𝑞𝑙 Equação 2 

 

 

Onde: 

qnn = Vazão pontual no nó n, em litro por segundo (L/s). 

ƩLmédio = Somatório dos semicomprimentos dos trechos que partem do nó n, em metros (m) 

ql = Vazão linear, em litros por segundo por metro (L/s.m). 

 

Por sua vez, a vazão linear ql foi obtida através da Equação 3. 

 

𝑞𝑙 =
𝑄𝑑

𝐿
 Equação 3 

 

Onde: 

ql = vazão linear, em litros por segundo por metro de rede (L/s.m); 

Qd = vazão de distribuição, em litros por segundo (L/s); 

L = extensão total da rede em metros (m). 

 

 

Desenvolvimento do Modelo 

 

Com os dados do cadastro da RDA de Jardim/CE e das cotas de elevação da sede do município 

constantes em planta, e com auxílio do Google Earth para obtenção da imagem, desenhou-se o 
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arruamento e criaram-se as curvas de nível da área utilizando o AUTOCAD CIVIL 3D. Com isso, 

foram gerados os arquivos em formato DXF das ruas e das curvas de nível, em separado, para 

serem trabalhados no software CRede (FCTH, 2002).  

No CRede, com a base das ruas e curvas de nível, foi desenhada a RDA de Jardim/CE 

obedecendo aos diâmetros e materiais especificados no cadastro da rede. Posteriormente, a rede 

foi ampliada, com tubulações de 50 mm de diâmetro em PVC, contemplando as áreas em 

expansão da cidade, e foram geradas as planilhas para criação do arquivo input do EPANET 2.0 

(ROSSMAN, 2009). Dessa forma, foi obtido o modelo da RDA de Jardim/CE, para um cenário 

futuro, com a ampliação de cobertura da rede. No modelo, foi adotado o abastecimento da RDA 

através do RE do sistema, sendo considerada a oferta de água condizente com a demanda, ou 

seja, fora do cenário de escassez. 

 

 

Otimização Hidráulica do Modelo 

 

O objetivo da otimização hidráulica do modelo foi obter uma configuração para RDA de Jardim/CE 

capaz de atender a demanda futura do ano de 2038, obedecendo aos valores em norma para os 

parâmetros hidráulicos pressão e perda de carga. A otimização seguiu três etapas, desenvolvidas 

por meio de suas simulações correspondentes: 

 

 1ª. Etapa de otimização – Simulação 1: modelo com a demanda para o alcance do 

projeto, ano de 2038;  

 2ª. Etapa de otimização – Simulação 2: modelo com a demanda para o alcance do 

projeto, ano de 2038, com duplicação e ampliação dos diâmetros das tubulações da 

RDA; 

 3ª. Etapa de otimização – Simulação 3: modelo com a demanda para o alcance do 

projeto, ano de 2038, com duplicação e ampliação dos diâmetros das tubulações da 

RDA e setorização do abastecimento com implantação de reservatórios elevados com 

fuste de 10,00 m. 

 

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

População e Vazão de Distribuição 

A projeção populacional da cidade de Jardim foi desenvolvida aplicando-se a estrapolação gráfica 

da curva mais adequada ao crescimento populacional referente à população urbana. Dentre as 
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curvas de tendência, a equação polinomial de segunda ordem apresentou o maior valor de 

correlação com os dados de população dos Censos do IBGE, sendo a mesma aplicada para a 

evolução da população futura de Jardim/CE. A seguir, consta a equação empregada na projeção 

populacional de Jardim (Equação 4), e na Tabela 2, a evolução populacional, ano a ano. 

 

𝑦 = 0,68𝑥2 − 2.543,34𝑥 + 2.384.308,79 Equação 4 

 

Onde: 

y = População estimada (hab.); 

x = Ano para a projeção. 

 

Tabela 2 – Projeção da população urbana do distrito de Jardim. 

Ano 
População 

(hab.) 
Ano 

População 
(hab.) 

Ano 
População 

(hab.) 
Ano 

População 
(hab.) 

2019 9.817 2024 10.790 2029 11.797 2034 12.837 

2020 10.009 2025 10.989 2030 12.002 2035 13.049 

2021 10.202 2026 11.189 2031 12.209 2036 13.263 

2022 10.397 2027 11.390 2032 12.417 2037 13.478 

2023 10.593 2028 11.593 2033 12.626 2038 13.694 

 

 

Na Tabela 3, são apresentados os parâmetros de cálculo e a vazão de distribuição (Equação 1) 

empregada no modelo da RDA de Jardim/CE.  

 

 

Tabela 3 – Parâmetro de cálculo e vazão de distribuição. 

Ano 
População 

(hab.) 
q 

(L/hab.dia) 
k1 k2 h (h) Qd (L/s) 

2038 13.694 100,00 1,2 1,5 24 28,53 

 

 

 

 

Simulação 1 

 

Na Tabela 4, consta a extensão das tubulações da RDA de Jardim/CE para Simulação 1, que 

corresponde à configuração do modelo base desenvolvido da rede.  
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Tabela 4 – Extensão das tubulações da RDA de Jardim/CE, por diâmetro, material e situação da rede, 

para Simulação 1. 

Material Situação da rede 
Total 

Ferro fundido PVC Rede existente Rede projetada 

Diâmetro 
(mm) 

Diâmetro 
(mm) 

L (m) L (m) L (m) 

- 50 11.948,08 14.075,28 26.023,36 

- 75 142,3 - 142,3 

- 100 697,81 - 697,81 

- 150 430,03 - 430,03 

- 200 - - - 

250 - 800,00 - 800,00 

Total L (m) 14.018,22 14.075,28 28.093,50 

 

 

Observa-se que, para atende a área em expansão, foi necessário duplicar a extensão total da 

rede, que passou de 14.018,22 m para 28.093,50 m, com, aproximadamente, 92% de tubulações 

de 50 mm de diâmetro.  Na Figura 2, é apresentado o mapa da rede de pressão dinâmica e perda 

de carga linear para a Simulação 1, em que são indicados os problemas a serem resolvidos com a 

otimização da rede.  

 

Figura 2 – Mapa de pressão dinâmica e perda de carga linear da RDA de Jardim/CE para a Simulação 

1. 

 

 

 

Nesta simulação, 73,74% das tubulações da rede, que constam na cor azul escuro na Figura 2, 

ficaram com o valor da perda de carga abaixo 8,0 m/km, ou seja, dentro do limite de norma 

(CAGECE, 2010). Porém, observa-se que todos os nós da rede, exceto o ponto do injetamento, 
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ficaram com valores de pressão abaixo de 10 m.c.a, sendo verificadas pressões negativas em 

98,62% dos nós, ou seja, elevada taxa de desabastecimento. 

A maior parte do problema desta configuração da rede diz respeito à localização das tubulações 

com elevados valores de perda de carga linear. Estes estão localizados na proximidade do ponto 

de injetamento da água proveniente do RE, gerando perda de carga elevada e grande impacto 

nas pressões da rede. Como exemplo, temos as duas tubulações que partem do ponto do 

injetamento, que juntas somaram o total de 64,00 m de perda de carga. 

A razão de uma parte menor dos nós da rede estarem com pressões negativas, está relacionada 

à existência de áreas de Jardim/CE que estão em conta topográfica acima da cota do RE, que tem 

o valor de 681,62 m, como pode ser visto na Figura 3.   

 

Figura 3 – Isolinhas de cotas de Jardim/CE. 

 

 

 

Simulação 2 

 

Na Tabela 5, consta a extensão das tubulações da RDA de Jardim/CE para a Simulação 2, que 

corresponde à configuração do modelo base, com duplicação e ampliação dos diâmetros de 

tubulações da rede. 

Na Simulação 2, foram feitas muitas intervenções na rede para melhorar os parâmetros 

hidráulicos pressão e perda de carga. Foram implantados 1.328,40 m de rede em paralelo à rede 

existente e cerca de 712,00 m da rede projetada para a área de expansão passou a ter diâmetro 

de 75 mm ou 100 mm. A rede passou a ter trecho com diâmetro de 200 mm, valor que não era 

observado anteriormente. 
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Tabela 5 – Extensão das tubulações da RDA de Jardim/CE, por diâmetro, material e situação da rede, 

para Simulação 2. 

Material Situação da rede 
Total 

Ferro fundido PVC Rede existente Rede duplicada Rede projetada 

Diâmetro  
(mm) 

Diâmetro  
(mm) 

L (m) L (m) L (m) 
L (m) 

- 50 11.948,08 255,95 13.389,27 25.593,3 

- 75 142,3 4,99 298,06 445,35 

- 100 697,81 429,29 414,23 1.541,33 

- 150 430,03 514,4 - 944,43 

- 200 - 123,77 - 123,77 

250 - 800,00 - - 800 

Total L (m) 
 

14.018,22 1.328,4 14.101,56 29.448,18 

 

 

O resultado das intervenções pode ser observado na Figura 4, em que é apresentado o mapa da 

rede de pressão dinâmica e perda de carga linear para a Simulação 2. 

 

Figura 4 – Mapa de pressão dinâmica e perda de carga linear da RDA de Jardim/CE para a Simulação 

2. 

 

 

Nesta simulação, todas as tubulações da rede passaram a funcionar com valor de perda de carga 

linear abaixo de 8,0 m/km, havendo um impacto positivo direto nos valores de pressão da rede, 

que passou a ter apenas 17,72% de pontos com pressão abaixo de 10 m.c.a., pressão mínima 

indicada em norma (ABNT, 1994; CAGECE, 2010), e desse total 7,29% de pontos com 

desabastecimento. Dessa forma, a otimização hidráulica do modelo a partir de intervenções nas 

tubulações da rede não leva à solução por completo para o sistema ter um funcionamento 

adequado.  Na Figura 5, consta o mapa de isolinhas de pressão dinâmica da RDA de Jardim/CE 
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para a Simulação 2, em que se podem distinguir na cor vermelha as áreas que atuariam com 

pressões abaixo de 10 m.c.a.  

 

Figura 5 – Mapa de isolinhas de pressão dinâmica da RDA de Jardim/CE para a Simulação 2. 

 

 

 

Simulação 3 

 

A otimização do modelo base na Simulação 3, foi realizada implantando-se dois reservatórios 

elevados nos pontos de cota mais desfavorável em relação ao reservatório de distribuição 

existente. Dessa forma, a rede ficou dividida em três zonas de pressurização, com o RE sendo 

responsável pelo abastecimento de 52% da rede, e R1 e R2 com, respectivamente, 17% e 31%.  

Com as novas configurações de distribuição e aporte de vazão, foi necessário realizar as 

alterações nos diâmetros das tubulações da rede a partir do modelo base da RDA de Jardim/CE. 

Na Tabela 6, é apresentada a extensão das tubulações da RDA de Jardim/CE para a Simulação 

3, e na Figura 6, pode-se observa o mapa de pressão dinâmica e perda de carga linear da RDA 

de Jardim/CE, com a disposição dos reservatórios R1 e R2 acrescentados ao modelo base.  

Na Simulação 3, mesmo com a implantação dos novos reservatórios, também foi necessário fazer 

grandes intervenções, como a implantação de 1.105,68 m de rede em paralelo à rede existente 

(Tabela 5). E assim, como pode ser observado na Figura 6, a partir da otimização propostas na 

Simulação 3, a RDA de Jardim/CE passou a operar obedecendo aos valores especificado em 

norma para perda de carga linear e pressão mínima (ABNT, 1994; CAGECE, 2010). 
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Tabela 6 – Extensão das tubulações da rede de distribuição de água da sede do município de Jardim, 

por diâmetro, material e situação da rede, para simulação 3. 

Material Situação 
Total 

Ferro fundido PVC Rede existente Rede duplicada Rede projetada 

Diâmetro (mm) Diâmetro (mm) L (m) L (m) L (m) L (m) 

- 50 11948,08 119,38 12.817,87 24.885,33 

- 75 142,3 304,23 585,63 1.032,16 

- 100 697,81 486,64 402,88 1.587,33 

- 150 430,03 195,43 268,9 894,36 

- 200 - - - 0,00 

150 - - - 20,00 20,00 

250 - 800,00 - - 800,00 

Total L (m) 
 

14.018,22 1.105,68 14.095,28 29.219,18 

 

 

Figura 7 – Mapa de pressão dinâmica e perda de carga linear da RDA de Jardim/CE para a Simulação 

2. 

 

 

 

A partir da Figura 7, que representa o mapa de isolinhas de pressão dinâmica da RDA de 

Jardim/CE para a Simulação 3, indicando o adequado funcionamento do sistema, com todas as 

áreas da rede atuando com pressões acima de 10 m.c.a. 

Vale ressaltar, que em todas as simulações foram verificados os valores máximos para a pressão 

estática, não sendo constatado em nenhuma delas valores acima do máximo permitido em norma 

(ABNT, 1994; CAGECE, 2010).  
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Figura 7 – Mapa de isolinhas de pressão dinâmica da RDA de Jardim/CE para a Simulação 3. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do desenvolvimento do modelo da RDA de Jardim/CE a partir do programa EPANET, foi 

possível verificar os parâmetros hidráulicos da rede, sendo possível propor melhorias operacionais 

e intervenções na rede para que a mesma venha a atender à demanda futura referente à 

população do ano de 2038.  

Em relação ao modelo base, foi constatado que a rede, mesmo com ampliação de sua extensão, 

entraria em colapso, não tendo capacidade de atender à demanda futura.  

Observou-se, também, que intervenções no modelo, como a ampliação de diâmetros e duplicação 

de trechos, não são suficientes para que a RDA de Jardim/CE atue em toda a sua extensão 

atendendo aos parâmetros especificados em norma (ABNT, 1994; CAGECE, 2010).    

A partir da otimização hidráulica do modelo da RDA de Jardim/CE, foi verificado que, para atender 

a demanda futura, uma opção seria a setorização da rede em três zonas de abastecimento, 

acompanhado pela implantação de dois novos reservatórios, sendo os mesmos elevados com 

fuste mínimo de 10,00 m.  

Dessa forma, o uso do programa se mostrou uma ferramenta importante para solução de 

problemas hidráulicos encontrados e formulação de alternativas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 37 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12218: Projeto de rede de 

distribuição da água para abastecimento público. Rio de Janeiro, p.4. 1994. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12211: Estudos de concepção de 

sistemas públicos de abastecimento de água – Procedimento. Rio de Janeiro, p.14. 1992. 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO CEARÁ. Normas Técnicas para Projeto de Sistema de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Fortaleza, 2010. v.2. 584 p. 

FCTH – FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIRÁULICA (2002). CRede – Software para 

Projeto de Redes de Abastecimento de Água: Manual do Usuário. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico -  2010. 

Rio de Janeiro: IBGE. www.ibge.gov.br 

GOMES, H. P. Sistemas de abastecimento de água: dimensionamento econômico e operação de 

redes e elevatórias. 3. ed. João Pessoa, Ed. Universitária/UFPB, 2009. 277 p. 

HELLER, L.; PÁDUA, V. L. Abastecimento de água para consumo humano. 1. ed. Belo Horizonte - 

MG: Editora da UFMG, 2006. 860p. 

PORTO, R. M. Hidráulica básica. 4. ed. São Carlos: EESC-USP, 2006. 540 p. 

ROSSMAN, L. A. EPANET 2 – User’s Manual. Tradução de Heber Pimentel GOMES e Moisés 

Menezes SALVINO. Cincinnati: National Risk Management Research Laboratory – United 

States Environmental Protection Agency (EPA), 200. Traduzido pelo Laboratório de Eficiência 

Energética e Hidráulica em Saneamento da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – Brasil, 

2009. 

SAINT GOBAIN. Catálogo Saint Gobain Canalização. Rio de Janeiro, 2015 Disponível em: 

<http://sgpam.com.br/sites/default/files/catalogo-geral.pdf>. Acesso em:15 jun. 2018. 

TIGRE. Catálogo técnico – infraestrutura de água. Joinville, 2016 Disponível em < 

https://www.tigre.com.br/themes/tigre2016/downloads/catalogos-tecnicos/ct-infraestrutura-

agua.pdf> . Acesso em: 13 jun 2018. 

TONÉ, A. J. A. Parecer Técnico Rede de Distribuição de Água de Jardim. Fortaleza, COGERH. 

2017. 

TSUTIYA, M. T. Abastecimento de água. 3. ed. Departamento de Engenharia Hidráulica e 

Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006. 

http://sgpam.com.br/sites/default/files/catalogo-geral.pdf


 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 38 

APLICAÇÃO DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO (CEP) PARA 

DETECÇÃO DE ANOMALIAS NO CONTROLE DA QUALIDADE DE UMA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM POÇOS DE CALDAS (MG) 

 

 

Amanda Carvalhaes Souto Valim(1) 

Engenheira Química formada pela Universidade Federal de Alfenas em 2015, mestranda em 

Ciência e Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Alfenas, atuando como Analista de 

Engenharia no Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas/MG. 

André Felipe de Araújo 

Técnico de laboratório no Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas/MG. 

Graduando em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Alfenas.  

Leonardo Henrique Soares Damasceno 

Engenheiro Agrícola formado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) em 2001, Mestre em 

Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo (São Carlos) em 2004 e 

Doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo (São Carlos) em 

2008. Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), no 

Instituto de Ciência e Tecnologia, em Poços de Caldas/MG. 

 

Endereço(1): Praça Coronel Agostinho Junqueira, 77, Centro, Poços de Caldas/MG, CEP 37701-

017, Brasil, Tel: +55 (35) 3697-0649, e-mail: amandav@dmaepc.mg.gov.br.  

 

 

RESUMO 

 

O controle estatístico do processo (CEP) é uma técnica estatística aplicada à produção com o 

objetivo de verificar causas que não são naturais ao processo e que possam prejudicar a 

qualidade de um determinado produto. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi aplicar 

ferramentas do CEP para avaliação de anomalias de processo na qualidade da água tratada de 

uma estação de tratamento de água (ETA), com a finalidade de garantir os padrões de 

potabilidade da água, de acordo com a Portaria de Consolidação Nº5 do Ministério da Saúde, em 

seu Anexo XX (antiga Portaria 2914). Os gráficos de controle foram elaborados através de 

medições de quatro parâmetros: cor, pH, turbidez e cloro residual, em intervalos de tempo, 

identificando as causas especiais nos critérios estabelecidos pela ISO 8258:1991. Os resultados 
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demonstraram que apenas o parâmetro turbidez não apresentou controle estatístico de processo, 

evidenciando a estabilidade do processo de tratamento de água estudado.  

 

Palavras-chave: Controle estatístico de processo, Tratamento de água, Controle de qualidade, 

Cartas de controle de Shewhart. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O abastecimento público de água, em termos quantitativo e qualitativo, tornou-se uma 

preocupação crescente ao longo dos anos, devido a deterioração da qualidade dos mananciais de 

captação e da escassez desse recurso (BRASIL, 2006).   

O controle estatístico do processo (CEP) é uma técnica estatística aplicada à produção que 

consiste em uma inspeção por amostragem, operada ao longo do processo, para verificar causas 

que não são naturais a este e que possam prejudicar a qualidade do produto final. Uma das 

ferramentas utilizadas pelo controle estatístico de processo são os gráficos de controle (SÃO 

PAULO, 2013). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi aplicar ferramentas do CEP para avaliação de 

anomalias de processo na qualidade da água tratada de uma estação de tratamento de água 

(ETA) do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) da cidade de Poços de Caldas 

(MG), com a finalidade de garantir os padrões de potabilidade da água, de acordo com a Portaria 

de Consolidação Nº5 do Ministério da Saúde, em seu Anexo XX (antiga Portaria 2914). 

Através dessa aplicação obtêm-se um descritivo detalhado do comportamento do processo de 

tratamento de água, identificando sua variabilidade e proporcionando seu controle ao longo do 

tempo, através da coleta contínua e análise de dados, eliminando possíveis causas especiais que 

são responsáveis pelas instabilidades do processo.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Atualmente, no Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Poços de Caldas/MG, o 

sistema de abastecimento de água é realizado por três estações de tratamento de água (ETA) 

com capacidade nominal de tratamento de 880 l/s.  

O presente estudo foi realizado na ETA-1, que possui uma capacidade de tratamento de 200 l/s, 

sendo responsável pelo abastecimento de 30% do município de Poços de Caldas.  
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É constituída de desinfecção com gás cloro, pré alcalinização com adição de hidróxido de cálcio 

em suspensão aquosa, uma unidade de mistura rápida – calha parshall, coagulação com adição 

de sulfato de alumínio líquido isento de ferro, oito floculadores hidráulicos, dois decantadores de 

alta taxa, seis filtros de fluxo ascendente, pós alcalinização e adição de ortopolifosfato na água 

tratada para redução de corrosões nas redes de distribuição.   

Para caracterização físico-química da água tratada, as amostras de água foram coletadas na 

saída do tratamento, no mês de janeiro de 2018, totalizando 22 amostras, para os seguintes 

parâmetros: cor, pH, turbidez e cloro residual livre, de acordo com os métodos estabelecidos pelo 

Standart Methods (American Public Health Association, 1998).  

É importante evidenciar que os parâmetros citados acima são analisados a cada duas horas na 

ETA-1, para amostras de água bruta, coagulada, decantada, filtrada e tratada, de modo a 

monitorar de forma contínua a qualidade da água de abastecimento público para que a mesma 

atenda aos parâmetros exigidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.  

Os gráficos de controle são elaborados através de medições de variáveis de interesse em 

intervalos de tempo, registro dos resultados e plotagem dos valores medidos em função do tempo. 

A interpretação é feita em função de linhas horizontais denominadas de limite superior de controle 

(LSC), linha da média (LM) e limite inferior de controle (LIC), e suas respectivas zonas A, B e C 

formadas, as quais são calculadas de acordo com as equações (1) a (3):  

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐴 = 𝑥 ̅ ±  3𝑠                                                                          (1) 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐵 =  �̅�  ± 2𝑠                                                           (2) 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐶 =  �̅�  ± 𝑠                                                             (3) 

em que �̅� é o valor da média das variáveis e 𝑠 é o valor do desvio-padrão (SÃO PAULO, 2013).  

Para detecção de causas especiais nas cartas de controle de Shewhart podem ser utilizados os 

critérios estabelecidos pela ISO 8258:1991, descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Critérios para detecção de causas especiais de descontrole (ISO 8258/1991). 

CRITÉRIOS PARA DETECÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS - ISO 8258:1991  

01. Um ponto além dos limites de controle 

02. Nove pontos consecutivos na zona C ou além, no mesmo lado da linha central 

03. Seis pontos consecutivos progredindo ou regredindo 

04. Quatorze pontos consecutivos alternando para cima e para baixo 

05. Dois de três pontos consecutivo na zona A, do mesmo lado da linha central 

06. Quatro de cinco pontos consecutivos na zona B ou além, do mesmo lado da linha central 

07. Quinze pontos consecutivos na zona C acima e abaixo da linha central 

08. Oito pontos consecutivos em ambos os lados da linha central, sem nenhum na zona C 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 apresenta a carta de controle realizada no período para o parâmetro Cor. De acordo 

com a ISO 8258:1991, não houve pontos de descontrole no processo. Em nenhum momento o 

processo esteve fora dos limites de controle, e nem atendeu aos critérios para detecção de 

causas especiais, de acordo com a Tabela 1. Isso pode ser explicado pelo fato de a medição de 

Cor apresentar grande variabilidade, com média de 1,87 e desvio padrão de 1,17 (62% da média). 

Esta grande variabilidade dos dados, expressa pelo desvio padrão, é levada em conta na 

elaboração das cartas de controle, de forma que sejam necessárias grandes variações para que 

os valores fiquem fora dos limites de controle. É importante manter controlada a cor da água 

tratada pois uma água com cor não transmite confiança para o consumidor final, mesmo que não 

apresente riscos para saúde pública. 

 

Figura 1 - Carta de controle para o parâmetro Cor durante o período de janeiro de 2018. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para o parâmetro Turbidez, a carta de controle (Figura 2) atendeu, entre os dias 1 e 9 de janeiro, 

ao critério 2: nove pontos consecutivos na zona C ou além, no mesmo lado da linha central. Isso 

ocorreu em razão dos seguintes problemas: (1) baixa qualidade do hidróxido de cálcio em 

suspensão aquosa, que apresentava alta viscosidade, ocorrerendo frequentemente entupimentos 

na linha dosadora do alcalinizante, o que interrompia a dosagem, fazendo com que o pH ideal 
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para floculação não fosse atingido, sobrecarregando os decantadores e filtros e, 

consequentemente, aumentando a turbidez da água tratada; (2) a sobrecarga e a falta de 

manutenção no decantador causou o desprendimento das lamelas de decantação, diminuindo a 

eficiência do processo; (3)  chuvas de grande intensidade provocaram aumentos significativos na 

turbidez da água bruta recebida na ETA, que chegou a 242 UNT; (4) problemas na válvula 

solenóide da comporta de contra lavagem de um dos filtros, o que impediu sua lavagem, 

provocando aumento na turbidez.  

É relevante observar que mesmo com estes problemas, a turbidez não esteve além do limite de 

1,0 UNT determinado pela Portaria 2914/2011. Ou seja, as cartas de controle detectaram um 

problema que, observando apenas de acordo com a portaria, não seria identificado. Isso 

possibilita que, uma vez detectados os pontos de controle, sejam feitas intervenções pontuais 

apenas nesses problemas.  

 

Figura 2 - Carta de controle para o parâmetro Turbidez durante o período de janeiro de 2018. 

 

Fonte: Autor. 

 

A carta de controle para o parâmetro pH, representada na Figura 3, não atendeu a nenhum critério 

de causas especiais. Da mesma forma, para o parâmetro Cloro, não foram observados critérios de 

não aleatoriedade no mesmo.  
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Figura 3 - Carta de controle para o parâmetro pH livre durante o período de janeiro de 2018. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 4 - Carta de controle para o parâmetro Cloro residual livre durante o período de janeiro de 

2018. 

 

Fonte: Autor. 
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Através do Diagrama de Causa-Efeito, ou Diagrama de Ishikawa, pode-se analisar as principais 

possíveis causas de descontroles estatísticos em processo.  

No grupo ‘Medições’ está listada como possível causa a falta de calibração dos equipamentos de 

medição de turbidez, no presente caso, os turbidímetros. Equipamentos analíticos, assim como 

toda medição, apresentam erros, que devem ser diminuídos sistematicamente, de forma que a 

calibração correta dos aparelhos é uma ferramenta importante para conferir maior precisão às 

medidas realizadas. Da mesma forma, é importante que os procedimentos da medição sejam 

seguidos fielmente, pois a execução incorreta do mesmo provoca erros. 

No grupo ‘Matéria-prima’ a qualidade dos produtos químicos interferem diretamente no processo 

de tratamento de água. Entupimentos na linha de alimentação do agente alcalinizante provocam 

interrupção na dosagem, o que prejudica o processo de coagulação, o qual é de extrema 

importância para o tratamento. Outra possível causa é a condição da água bruta. Chuvas intensas 

provocam aumento na turbidez da água, o que pode provocar descontroles no processo. 

No grupo ‘Mão-de-obra’ é de conhecimento geral que trabalhadores desmotivados deixam de 

exercer suas funções de acordo com sua capacidade, o que pode influenciar diretamente na 

qualidade do produto. Colaboradores desmotivados realizam seus trabalhos com menos 

eficiência. Também é importante que haja pessoal especializado disponível para realização das 

manutenções nos equipamentos, uma vez que problemas nos equipamentos são frequentes e 

devem ser corrigidos da forma mais rápida possível. 

No grupo ‘Ambiente’ é importante que se observe as condições de trabalho dos colaboradores. 

Chuvas intensas podem fazer com que os mesmos não consigam se deslocar entre as diversas 

etapas do tratamento, o que pode provocar descontrole e piora na qualidade do produto. 

No grupo ‘Método’ a falta de controle de qualidade é listada como uma possível causa pois, ainda 

que seja realizado o controle de qualidade de acordo com o imposto pela legislação, um controle 

interno de qualidade pode ser aplicado com o objetivo de aumentar a qualidade da água tratada e 

reduzir custos no processo. A implantação de um controle rígido de qualidade requer a elaboração 

de procedimentos para padronização das tarefas realizadas no tratamento, garantindo que sejam 

realizadas da forma mais eficiente e eficaz possível. 

No grupo ‘Máquinas’ é imprescindível que a manutenção dos equipamentos envolvidos nas 

diversas operações do tratamento seja realizada de forma preventiva, evitando que os problemas 

venham a ocorrer e que, quando ocorram, sejam corrigidos de forma rápida. É importante também 

que sejam utilizados equipamentos de qualidade, garantindo que sejam necessárias poucas 

interrupções para manutenção no processo. O entupimento das linhas dosadoras do agente 

alcalinizante pode ser devido ao diâmetro da tubulação não ser o mais adequado para o produto. 

É importante que as linhas sejam projetadas de acordo com o produto para evitar interrupções na 

adição do mesmo.   
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Figura 5 - Diagrama de Ishikawa demonstrando as principais causas de falta de controle estatístico 

do processo. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados apresentados pode-se afirmar que a Estação de Tratamento de Água (ETA-

1) apresentou controle estatístico de processo para três dos quatro parâmetros físico-químicos 

analisados: cor, pH e cloro residual. Com exceção do parâmetro turbidez, que não apresentou 

controle estatístico de processo, exibindo variabilidade em apenas um dos critérios estabelecidos 

pela norma ISO-8258:1991. Vale ressaltar que mesmo com este descontrole, a turbidez não 

esteve além do limite de 1,0 UNT determinado pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. 

Ou seja, a carta de controle detectou um problema que, observando apenas com relação a 

portaria, não seria identificado. Isso possibilita que, uma vez detectados os pontos de controle, 

sejam feitas intervenções pontuais apenas nesses problemas.  

O diagrama de Ishikawa mostrou-se uma ferramenta útil para detecção de problemas, e as cartas 

de controle foram úteis para constatar instabilidades, demonstrando que técnicas de controle de 
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qualidade podem ser aplicadas para obter melhores resultados no tratamento de água para 

abastecimento público. 
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RESUMO 

 

Foi realizada uma avaliação da qualidade da água subterrânea de poços rasos para 

abastecimento humano na área urbana do município de Senador Firmino, localizado na Zona da 

Mata do Estado de Minas Gerais. Para tal, foram selecionados dez pontos aleatórios para coleta 

de amostras de águas subterrâneas, analisando-se os parâmetros físico-químicos (cor, turbidez e 

pH) e bacteriológicos (coliformes totais e termotolerantes). Os resultados obtidos foram avaliados 

de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação vigente. A partir das análises foi possível 

concluir que a maior parte das águas exploradas dos poços estudados estão em desacordo com a 

legislação, de modo que o seu uso, para consumo humano, pode acarretar riscos à saúde. 

 

Palavras-chave: Cor, Turbidez, pH, Coliformes totais e termotolerantes 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da utilização água subterrânea desencadeou a proliferação de poços artesianos 

rasos construídos nas propriedades rurais e urbanas, sem levar em conta critérios técnicos 

adequados de condições básicas de potabilidade (ANA, 2007). Para que a água subterrânea seja 

considerada potável, é necessária a realização de análises físico-químicas e microbiológicas, que 

verificam se ela está dentro dos padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos 

pela Portaria de Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017). 

A possível contaminação existente na água subterrânea, na maioria das vezes, é decorrente da 

poluição por fezes de humanos e de animais, que desencadeiam a presença de microrganismos 

patogênicos que alteram a qualidade dessa água. Os indicadores mais utilizados para verificação 

da contaminação fecal, e que são preconizados pela legislação vigente, são o índice de coliformes 

totais e o índice de coliformes termotolerantes (COLVARA et al., 2009). De acordo com AMARAL 

et al. (2005), as bactérias do grupo coliforme, em especial a Escherichia coli, representa 

contaminação fecal recente e indica a possível presença de bactérias patogênicas, vírus entéricos 

ou parasitas intestinais. 

O município de Senador Firmino, localizado na Zona da Mata do estado de Minas Gerais (MG), 

com uma área territorial de 166,495 km², possui uma população estimada de 7.764 habitantes 

(IBGE, 2018). Apesar do fornecimento de água potável no município pelo SAAE (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto) estar disponível em toda área urbana, algumas pessoas optam por 

fontes alternativas como poços rasos visando, principalmente, evitar o pagamento da tarifa de 

água. Esses poços são construídos sem critérios técnicos, localizados próximos a áreas de 

potencial contaminação e sem a devida proteção, que diminuiria a possibilidade de contaminação 

das águas. De acordo com o número de propriedades existentes na área urbana, que optam por 

não utilizarem a rede pública de abastecimento no município de Senador Firmino, observa-se a 

significativa importância da água subterrânea de poços como fonte de abastecimento no 

município. 

Tendo em vista a possível contaminação da água subterrânea e a falta de informação da 

população sobre a mesma, esta pesquisa teve por finalidade avaliar a qualidade da água de 

poços para consumo humano no município de Senador Firmino, por meio de indicadores 

microbiológicos e físico-químicos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Senador Firmino-MG. A cidade é localizada na Zona da 

Mata do estado, com uma área territorial de 166,495 km2 e possui uma população estimada de 

7.764 habitantes (IBGE, 2018). 

Foram coletadas aleatoriamente amostras de água de poços artesianos rasos localizados na área 

urbana do território de Senador Firmino (Figura 1) para análise físico-químicas (pH, Cor e 

Turbidez) e microbiológicas (Coliformes Totais e Termotolerantes). 

As análises foram realizadas no laboratório de Engenharia Ambiental da Faculdade de Ciência e 

Tecnologia de Viçosa (UNIVIÇOSA). A metodologia utilizada para as análises foi baseada no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

A geração do mapa apresentado no trabalho para análise foi feita a partir da imagem adquirida no 

Google Earth, georreferenciada no software QGIS, além disso, foram utilizados os pontos 

coletados em campo com o GPS, hidrografia, limites dos municípios e estados foram fornecidas 

no site Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). 

 

 Figura 1 - Localização da área de estudo. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar os valores das análises físico-químicas, das três 

coletas de água realizadas durante o primeiro semestre do ano de 2018. 

A Portaria de Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017), que dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, recomenda que o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Pode-se notar que 

para as análises de pH, na primeira (70%) e na segunda (60%) coleta a maioria dos poços estão 

com valores abaixo do estabelecido pela legislação. Já na terceira coleta, realizada no mês de 

maio, 40% dos poços não apresentaram resultados no intervalo permitido pela legislação. 

Segundo a Portaria de Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017), o valor máximo permitido para o 

parâmetro turbidez, em relação a água destinada para consumo humano, é de 5 uT. Nas três 

coletas, verificou-se que apenas o “Poço 3”, apresentou valor de turbidez acima do permitido pela 

legislação. Os elevados valores de turbidez devem-se, provavelmente, a características 

observadas no entorno do poço. Uma vez que o poço está localizado próximo a um curso d’agua. 

 

Tabela 1 – Resumo dos resultados das análises físico-químicas. 

Poço 
pH Turbidez (uT) Cor Aparente (uH) 

Jan Mar Mai Jan Mar Mai Jan Mar Mai 

1 5,70  6,02 6,29 0,55 0,91 2,00 11,53 25,67 7,00 

2 5,81 5,98 6,57 1,00 0,85 1,21 12,93 44,13 4,37 

3 6,07 6,22 6,42 6,57 16,23 6,31 23,87 69,00 20,67 

4 6,45 6,36 6,58 0,19 0,93 0,37 13,37 3,50 11,00 

5 5,96 5,61 5,94 0,10 0,18 0,37 9,07 19,77 3,40 

6 5,71 5,73 6,03 0,57 0,42 4,34 13,20 11,50 8,30 

7 5,65 5,67 5,90 0,10 0,10 <0,10 10,20 8,40 3,67 

8 5,90 5,94 5,97 0,79 1,89 2,33 10,20 23,13 7,40 

9 6,44 6,33 6,59 1,79 1,78 1,23 17,93 15,93 6,13 

10 5,73 5,88 6,09 1,48 2,43 0,72 10,50 21,77 6,83 

 

Pode-se verificar através da Tabela 1, que nas análises da primeira coleta, efetuada em janeiro, 

apenas dois pontos encontravam-se acima do permitido para o parâmetro cor (valor máximo 

permitido = 15 uH), ou seja, 20% dos poços. Na segunda coleta de água, realizada em março, 

verificou-se que 70% das análises obtiveram valores de cor acima do permitido pela Portaria de 

Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017). Isso se deve a grande incidência de chuva no período 

da coleta. Já no último mês de coleta (maio) é possível observar que apenas um poço apresentou 

resultado acima do valor máximo permitido pela Portaria, que indica 10% dos poços. As amostras 
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foram coletadas em um breve período de estiagem, pode-se atribuir a isso o decréscimo dos 

níveis de cor. 

No mês de janeiro as análises de coliformes foram realizadas qualitativamente, indicando apenas 

presença ou ausência desses micro-organismos. Em razão dos resultados obtidos na análise com 

presença de coliformes em todos os poços, optou-se por realizar também as análises quantitativas 

nas coletas seguintes (Tabela 2). 

Para a segunda coleta, pode-se observar que dois pontos apresentaram ausência de coliformes 

totais, que é um resultado satisfatório quando se trata de água para consumo humano. Entretanto, 

ainda se observa que 80% dos poços apresentam resultados insatisfatórios no cumprimento à 

Portaria de Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017). Na terceira coleta, 80% dos poços 

continuaram apresentando coliformes totais em suas análises, inclusive chegando a valores muito 

altos quando foi realizada a contagem, através do método do substrato cromogênico. 

 

Tabela 2 – Resumo dos resultados das análises microbiológicas. 

Poço 
Coliformes totais (NMP) Coliformes termotolerantes (NMP) 

Jan Mar Mai Jan Mar Mai 

1 presente 792,6 770,1 presente 11 1 

2 presente 136,6 1277,7 ausente ausente ausente 

3 presente 1596,4 1179,8 ausente 1,7 ausente 

4 presente 209,8 15,0 ausente ausente ausente 

5 presente 2,0 101,2 ausente ausente ausente 

6 presente >2419,6 >2419,6 ausente ausente ausente 

7 presente 2,0 ausente presente 1,2 ausente 

8 presente ausente ausente ausente ausente ausente 

9 presente ausente 8,9 ausente ausente ausente 

10 presente 64,1 3,4 ausente ausente ausente 

 

Notou-se que na primeira coleta as análises qualitativas mostraram 20% dos poços avaliados com 

resultados insatisfatórios quanto a Portaria de Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017). O “Poço 

1” não possui fatores aparentes que poderiam explicar a contaminação fecal, é possível deduzir 

que haja no entorno da propriedade, onde se localiza o poço, uma fossa. A cidade de Senador 

Firmino possui rede de coleta de esgoto, entretanto não são todas as residências que utilizam a 

rede, mas não é possível identificar quais são essas residências, pois não existe um mapeamento. 

Portanto, esse pode ser um fator que esteja colaborando para esse tipo de contaminação. Já o 

“Poço 7”, que também apresentou contaminação fecal, pode estar associada ao fato de que o 

poço foi construído sob influência de um córrego poluído que passa nos fundos da propriedade. 
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Esse córrego é uma espécie de “esgoto a céu aberto”, onde a maioria das propriedades que se 

encontram em seu curso jogam seus desejos. 

Nas análises microbiológicas realizadas em março, 30% dos poços, apresentaram resultados 

insatisfatórios para coliformes termotolerantes. O “Poço 3” não apresentou contaminação na 

primeira coleta, já na segunda apresentou, isso pode ter relação com o período muito intenso de 

chuva que ocorreu nos dias anteriores a segunda coleta. Por fim, os resultados obtidos em maio 

foram mais satisfatórios que os anteriores, apenas em um poço houve presença de contaminação 

por coliformes termotolerantes. Pode-se observar que durante o período de coletas e análises o 

“Poço 1” apresentou resultados positivos para Escherichia coli em todas as análises, mais um 

indício de que pode haver relação com a presença de alguma fossa no entorno. O “Poço 7”, 

apresentou resultado satisfatório após o período da chuva que provavelmente diluiu os 

contaminantes presentes. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente a água subterrânea analisada na cidade de Senador Firmino é, em sua maioria, 

inapropriada para consumo humano, porque além de possuir uma significativa contaminação 

microbiológica a água proveniente de poços rasos varia muito em relação a sua potabilidade, uma 

vez que está sempre em contato com fatores externos sendo sujeita a variações de seus níveis de 

contaminação. 
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RESUMO  

 

Em outubro 2016, o Prefeito Municipal de Tangará da Serra - MT decretou situação de 

emergência por conta da falta de disponibilidade hídrica para abastecimento público em 

decorrência da maior seca de sua história. Com o abastecimento de água comprometido 

alternativas foram levantadas para evitar que a população seja prejudicada em outro caso 

semelhante. As alternativas adotadas foram: o aumento na capacidade de reservação de água 

bruta, com a construção de dois novos reservatórios que aumentaram em seis vezes a área de 

armazenamento; perfuração de novos poços que servem como alternativa para captação de água; 

construção de um reservatório com capacidade para três milhões de litros de água tratada, 

atendendo de imediato 18% das unidades consumidoras da cidade. Tendo como objetivo 

apresentar as ações escolhidas pelo município e verificar sua efetividade, este trabalho concluiu 

que até o momento as ações se mostraram efetivas, uma vez que a população não passou 

novamente por situação similar.  

Palavras-chave: Abastecimento público, crise hídrica, reservação 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para que as formas de vida, como conhecemos hoje, se desenvolvam é essencial que haja a 

disponibilidade de água (Rebouças, 2015). As primeiras aldeias surgiram quando a espécie 
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humana deixou de ser nômade e passou a cultivar para produzir alimento a seus pares. Os locais 

escolhidos foram nas proximidades de cursos d’água, onde as terras eram férteis (Faber, 2011).  

Neste contexto, nossa civilização e estilo de vida demandam que água de qualidade seja entregue 

em nossas residências. Em 2016, Tangará da Serra, município localizado no interior do Estado de 

Mato Grosso, passou pela maior seca de sua história. Como consequência o abastecimento de 

água foi comprometido, exigindo que alternativas fossem tomadas para evitar que a população 

seja prejudicada em outro caso semelhante (Grigulo, 2017). 

Dentre as opções disponíveis, Tangará da Serra elevou a capacidade de reservação tanto de 

água bruta quanto de água tratada, buscou alternativas para captação e solicitou compreensão da 

população para atravessar aquele período de dificuldades. 

Com base no exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar as ações escolhidas pelo 

Município de Tangará da Serra após a crise hídrica de 2016 e sua posterior efetividade. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Tangará da Serra, localizado no oeste do Estado de Matro Grosso, possui uma extensão territorial 

de 11.601,25 Km² e população estimada de 101.764 habitantes em 2018 (IGBE, 2019).  

De acordo com o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Autarquia responsável 

por gerir o saneamento básico de Tangará da Serra, o abastecimento de água das 32.519 

unidades consumidoras é garantido principalmente pela Estação de Tratamento de Água - ETA 

Queima-pé, que capta água do córrego Queima-pé.  

A ETA possui capacidade de produção contínua de até 320 litros por segundo, ao longo das 21 

horas de funcionamento diária. No período mais crítico de 2016, chegou a operar pausadamente 

com 80 litros por segundo. Toda a água produzida na ETA é diretamente encaminhada até aos 

três reservatórios de um milhão de litros cada localizados no bairro Vila Alta (Figura 1), onde então 

é feito posterior distribuição a toda cidade, sendo que uma parte é abastecida por gravidade e as 

regiões mais desfavoráveis por são atendidas por bombeamento.  

O córrego Queima-pé nasce ao sul do município, junto as glebas Esmaraldo, Santa Fé e Aurora. 

Tem por afluentes na sua margem direita os córregos Figueira e Cristalino, e na margem 

esquerda os córregos Pedreira, Tapera e Uberabinha (Grigulo, 2017). 

Segundo Grigulo (2017), alguns fatores foram determinantes para a escassez. O fato da 

capacidade de tratamento da ETA Queima-pé não acompanhar o crescimento populacional de 

Tangará da Serra acompanhado do assoreamento da bacia do Queima-pé e dos baixos índices 

de precipitação nos meses anteriores levaram o Prefeito a decretar, em 20 de outubro de 2016 

situação de emergência por conta da falta de disponibilidade hídrica para abastecimento. 
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Figura 1 - Conjunto de reservatórios de água tratada localizados no bairro Vila Alta (Google, 2019). 

 

 

 

As Figuras 2, 3, 4 e 5 apresentam repectivamente os dados de precipitação em Tangará da Serra 

dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meterologia).  

 

Figura 2 - Precipitação em Tangará da Serra / MT em 2014 (INMET, 2019). 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 57 

Figura 3 - Precipitação em Tangará da Serra / MT em 2015 (INMET, 2019). 

 

 

Figura 4 - Precipitação em Tangará da Serra / MT em 2016 (INMET, 2019). 

 

 

Figura 5 - Precipitação em Tangará da Serra / MT em 2017 (INMET, 2019). 
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Em atenção aos índices de precipitação apresentados, pode-se observar que as chuvas cessaram 

antes do esperado, bem como foram menos volumosas durante todo o período de chuva 

precedente, de outubro de 2015 até abril 2016, retomando a maior incidência a partir de dezembro 

de 2016. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Passado o severo período de estiagem de 2016, Tangará da Serra não apresentou mais 

problemas de abastecimento desde então. Contudo, Após o Decreto Municipal N.º 351 de 20 de 

outubro de 2016, algumas ações foram realizadas para evitar que outra situação semelhante 

aconteça.  

Foi aumentada a capacidade de armazenamento de água bruta, garantida por meio da construção 

de dois novos reservatórios, majorando a capacidade de 7ha para 42ha de área, evidenciado 

pelas Figuras 6 e 7.  

 

Figura 6 - Reservatórios na ETA Queima-pé em 2013 e 2016, respectivamente, após escavação dos 

novos reservatórios. 

 

Fonte: Grigulo (2017). 
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Figura 7 - Reservatórios ETA Queima-pé em maio de 2019. 

 

Fonte: Google (2019). 

 

Em paralelo, buscou-se a perfuração de três novos poços subterrâneos, localizados nos bairros 

Vila Goiás, Vila Nazaré e Jardim Santiago, que auxiliam a captação de água em pontos 

estratégicos do município. Com estes três, Tangará da Serra elevou para 15 o número de poços 

distribuídos tanto no perímetro do município quanto em seus distritos. A água captada por estes 

três poços perfurados estão interligadas a rervatórios de menor capacidade em suas 

proximidades, que em conjunto com os reservatórios da Vila Alta, abastecem os bairros em que 

estão localizados e adjacentes. 

Também construiu-se um reservatório metálico com capacidade para três milhões de litros de 

água tratada (Figura 8), localizado no bairro Residencial Valência. Este reservatório foi 

dimensionado para atender de imediato 5.836 unidades consumidoras distribuídas em 18 bairros, 

representando aproximadamente 18% de Tangará da Serra. Com investimentos em obras de 

interligação na rede existente, é possível elevar para até 15.374 o número de unidades 

consumidoras atendidas diretamente pelo reservatório. Contudo, o mesmo ainda não está em 

operação, tendo sua inauguração prevista para maio de 2019, em conjunto com o aniversário de 

Tangará da Serra.  
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Figura 8 - Reservatório três milhões de litros localizado no bairro Residencial Valência, abril de 2019. 

 

Fonte: SAMAE (2019). 

 

Aliado aos investimentos no setor de engenharia, o SAMAE promoveu ações com objetivo de 

conscientizar a população frente a importância da economia de água, como divulgação em redes 

sociais, informativos em canais massivos de comunicação (rádio e TV) e panfletagem de casa em 

casa. 

Buscando a melhoria da qualidade de serviço ofertado a população, em dezembro de 2018 foi 

firmado junto a UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso um convênio que objetiva a 

renovação do PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico de Tangará da Serra. Em seu 

escopo, estará previsto alternativas para melhoria do sistema de tratamento e distribuição de água 

potável da cidade. Ainda não foram apresentadas alternativas para Tangará da Serra, uma vez 

que as ações até o momento estão focadas na obtenção de dados pertinentes. Sua conclusão e 

consequente entrega estão previstos para agosto de 2019.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

As ações adotadas pelo SAMAE em Tangará da Serra se mostraram efetivas até o momento, uma 

vez que a população não sofreu novamente com a interrupção na distribuição de água tratada.  
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O aumento em seis vezes da área de armazenamento de água bruta garante que a ETA Queima-

pé opere por um maior período de tempo em caso de nova estiagem. O auxílio dos poços 

subterrâneos também salvaguarda o abastecimento, em caso de necessidade.  

Quando em operação, o reservatório de água tratada do Residencial Valência também garantirá 

que a população tenha mais água tratada disponível para consumo.  

A população correspondeu de maneira satisfatória as súplicas do SAMAE quanto ao consumo de 

água no período crítico, sendo observado uma redução no consumo médio do  período durante a 

estiagem. 

Além das medidas adotadas até o momento é importante também continuar em busca de 

diferentes alternativas, como o estudo de viabilidade para reservação e captação de água em 

outros corpos hídricos da região, como exemplo o Rio Sepotuba e buscar maneiras de aumentar a 

eficiência e capacidade de tratamento de água na ETA Queima-pé. Pode-se pensar também em 

investir na setorização da distribuição de água em Tangará da Serra, uma vez que toda a cidade 

constitui único sistema de abastecimento.  
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RESUMO  

 

O abastecimento de água  eficaz é algo prioritário para uma cidade, devido ao fato da sua 

importância para o ser humano. Sistemas de abastecimento de água que atendam aos 

parâmetros de quantidade e qualidade são essenciais. O dimensionamento destes sistemas, 

principalmente as redes, requer alguns coeficientes, dentre eles o coeficiente do dia de maior 

consumo (k1). O objetivo deste trabalho é calcular o k1 para a cidade de  Pontal do Paraná, 

localizada no litoral paranaense, baseando-se em dados de consumo fornecidos pela Companhia 

de Saneamento. 

Palavras-chave:  abastecimento de água; Coeficiente k1. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre as principais prioridades da população, podemos destacar o acesso a um sistema de 

abastecimento de água que atenda às questões de quantidade e qualidade adequados. Devido à 
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importância do abastecimento de água, tem-se aumentado o investimento neste setor, 

principalmente nas últimas décadas, com o objetivo de levar água de boa qualidade para um 

maior número de pessoas possível, principalmente em países em desenvolvimento, em que o 

abastecimento de água é menos favorável.  No Brasil, um imenso progresso em relação à 

implantação de sistema de abastecimento de água se deu nas décadas de 1970 e 1980 com a 

implementação do PLANASA - Plano Nacional do Saneamento, que permitiu ao país atingir níveis 

de atendimento de cerca de 90% da população urbana. Em 2013 entrou em vigor o PLANSAB - 

Plano Nacional de Saneamento Básico, estando em vigência até os dias de hoje. 

Segundo TSUTIYA (2006), nos centros urbanos desenvolvidos, as maiores deficiências 

observadas em sistemas de abastecimento de água se devem principalmente à deterioração dos 

sistemas mais antigos, especialmente na parte de distribuição, causando frequentes problemas de 

vazamento e rompimento.   

De acordo com Gleick (1993), aproximadamente 1,232 bilhões de pessoas (sendo 243 milhões na 

área urbana e 989 milhões na área rural) não possuem um sistema geral de distribuição de água, 

com previsão que, com o crescimento da população de baixa renda, esse número aumentasse até 

2000. Segundo a ONU - Organização das Nações Unidas (2017), em todo o mundo, cerca de três 

em cada dez pessoas,  totalizando 2,1 bilhões, não possui acesso a água potável em sua 

residência, e 4,5 bilhões carecem de saneamento seguro. 

O dimensionamento de um sistema de abastecimento de água depende,  primeiramente, da vazão 

de demanda e este varia ao longo do ano, como ilustra a Fig. 1. Esse valor é utilizado nos projetos 

de sistemas de abastecimento de água, para satisfazer os consumos doméstico, comercial, 

industrial e público, bem como às perdas físicas. (ABNT, 1992). 

 

Figura 1 - Modelo do consumo de água para um ano, segundo Tsutiya. 

 

Fonte: Tsutiya (2006) 
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Para o dimensionamento do sistema de abastecimento, de forma a representar a variação de 

consumo, o valor da vazão é corrigido por coeficientes. Um destes coeficientes é o  k1, que 

representa a variação de consumo diário de água ao longo do ano. 

Para este trabalho, foi  calculado o valor do coeficiente do dia de maior consumo, k1,para a cidade 

de Pontal do Paraná, localizada no litoral paranaense. Sua localização está ilustrada na  Figura 2. 

O município possui 26.636 habitantes segundo o censo estimado do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2018. Este número cresce drasticamente nos meses 

de verão (alta temporada) devido às belas praias que possui, segundo o Governo do Estado do 

Paraná (2018)  as praias de Pontal do Paraná estão entre as 5 mais belas praias do litoral 

paranaense. 

 

Figura 2 - Cidade de Pontal do Paraná, demonstrada dentro do mapa do Brasil.  

 

Fonte: Autor 

 

Os valores de consumo diário da cidade de Pontal do Paraná, foram fornecidos pela Companhia 

de Saneamento do Paraná (SANEPAR), responsável pela distribuição de água para a cidade. Os 

dados obtidos  são referentes aos meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, 

disponibilizados em planilhas do software Excel.  Estes dados foram utilizados para calcular o 

coeficiente do dia de maior consumo k1, que Tsutiya (2006) define como a relação entre o maior 

consumo diário verificado no período de um ano e o consumo médio diário neste período, 

considerando sempre as mesmas ligações . A Figura 3 ilustra o consumo diário dos respectivos 

meses. 
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Figura 3 - Volume consumido de água no município de Pontal do Paraná entre os meses de janeiro 

de 2016 a dezembro de 2018. 

 

Fonte: Autor 

 

De acordo com  Falkernberg (2005), o coeficiente k1é utilizado para a determinação da vazão de 

dimensionamento de várias partes constituídas de um sistema de abastecimento de água, como 

por exemplo a captação, bomba, adutoras e estações de tratamento de água (ETA).  Heller (2006) 

ainda relata a  existente entre o abastecimento de água e a geração de esgoto, normalmente 

sendo 80% da vazão de água consumida. Desta forma o coeficiente k1também acaba sendo um 

parâmetro considerado no dimensionamento de sistemas de esgotamento sanitário. 

A Tabela 1 apresenta valores de k1 utilizados por autores e entidades, obtidos através de 

medições realizadas pelos responsáveis técnicos ou recomendações previstas para projetos. 

 

Tabela 1 - Coeficiente do dia de maior consumo (k1) obtidos em escala real. 

Autor/ Entidade - Ano Local k1 Condições de obtenção do valor 

Cetesb (1978) Valinhos 1,25 - 1,42 Medições em sistema operados a vários anos 

AEP (1996) Canadá 1,5 - 2,5 Recomendação para projeto 

Tsutya (1989) São Paulo  1,08 - 3,08 Medições em sistema operados a vários anos 

Saporta et al. (1993) Barcelona 1,10 - 1,25 Medições em sistema operados a vários anos 

Azevedo Neto et al. Brasil 1,1 -1,4 Recomendação para projeto 

Hammer (1996) EUA 1,2 - 4,0 Medições em sistema norte-americanos 

Walski et al. (2001) EUA 1,2 - 3,0 Recomendação para projeto 

Fonte: Adaptado de Tsutiya 2004. 
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Recomenda-se sempre a utilização de dados regionais ou locais, para assim dimensionar o 

sistema de acordo com características e peculiaridades locais. Porém, na ausência destes valores 

específicos,  o valor 1,2 é sugerido para k1(HELLER e PADUA, 2006).  

O objetivo deste trabalho é calcular os valores de k1 nos períodos estabelecidos para a cidade de 

Pontal do Paraná. Esta cidade faz parte do litoral paranaense, apresentando uma grande variação 

populacional e de padrão de consumo durante os ditos meses de “alta temporada” (Dezembro a 

Março), desta forma foram calculados os valores de k1 de alta e baixa temporada.  De acordo com 

TSUTIYA (2006) o consumo diário geralmente é maior ou menor que o consumo médio diário 

anual, sendo que o consumo é, geralmente,  maior no verão e menor no inverno. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o cálculo do coeficiente do dia de maior consumo da cidade de Pontal do Paraná, foram 

utilizados dados de consumo diário disponibilizados pela Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar), responsável pelo abastecimento de água local. 

A Companhia disponibilizou os dados referentes às macromedições de cinco reservatórios que 

abastecem o município (Praia de Leste, Canoas, Ipanema, Shangri-lá e Atami) nos meses de 

janeiro a dezembro dos anos 2016, 2017 e 2018.  

Nas planilhas disponibilizadas foi possível notar a ausência ou discrepância de alguns dados. 

Segundo a SANEPAR, os dados faltantes referentes aos meses de janeiro de 2016 a maio de 

2017 em um dos reservatórios (Canoas) se devem a problemas de leitura do macromedidor, 

problema solucionado em setembro de 2017. Valores muito grandes e muito pequenos 

encontrados, que fogem do padrão de leitura dos dias próximos, também são erros  de 

macromedição, de acordo com a companhia. 

Para a realização dos cálculos do coeficiente k1, foram considerados a NBR 12211/1992 “Estudos 

de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água”, o manual de projetos 

hidrossanitários da SANEPAR e a recomendação de Tsutyia (2006) que, para o cálculo deste 

coeficiente, devem ser ignorados os dias em que ocorram anormalidades ou excepcionalidades 

relacionado ao consumo de água.  

Segundo a norma técnica brasileira  12211 da ABNT de 1992, o coeficiente do dia de maior 

consumo (k1) deve ser obtido da relação entre o maior consumo diário, verificado no período de 

um ano e o consumo médio diário neste mesmo período, considerando-se sempre as mesmas 

ligações. Recomenda-se que sejam considerados, no mínimo, cinco anos consecutivos de 

observações, adotando-se a média dos coeficientes determinados.  
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O manual de projetos hidrossanitários da Sanepar recomenda  a utilização do coeficiente anual do 

dia de maior consumo k1 definido no Estudo Técnico Preliminar - ETP. Caso este esteja defasado, 

o k1 deverá ser avaliado e definido através do relatório QCPD do último ano, sendo que deverão 

ser expurgados os valores com anormalidades, como por exemplo, distorções em função de falta 

de energia elétrica. Quando da inexistência de histórico, adotar valor de k1=1,2 explicitado no 

Manual de Hidráulica do Engº Azevedo Neto (referência manual sanepar). 

Para calcular o k1 de Pontal do Paraná, optou-se pela metodologia da NBR 12211/1992, devido a 

sua facilidade e se encaixar com os dados obtidos junto a Sanepar, seguindo ainda a orientação 

da SANEPAR e de Tsutyia (2006) de excluir dados faltantes ou inconsistentes. Sendo assim, 

podemos calcular o k1 de acordo com a equação 1. Vale ressaltar que os cálculos são feitos para 

dados no período de um ano, no conjunto de três anos de dados (período disponibilizado pela 

Companhia de Saneamento). 

 

 

 

 

Considerando a especificidade de Pontal do Paraná ser uma pequena cidade litorânea  que 

recebe muitos turistas no período de alta temporada, além de se calcular os valores anuais para o 

coeficiente k1, foram calculados separadamente o k1 para alta e  baixa temporada. Desta forma 

foi possível perceber também o impacto da sazonalidade no planejamento e funcionamento do 

sistema de abastecimento de água do município. Para os cálculos utilizou-se a vazão de consumo 

total, resultante da soma dos consumos registrados dos 5 reservatórios. 

Os dados fornecidos pela companhia de saneamento continham algumas anormalidades, como 

falta de dados, ou valores muito baixo e altos ocorridos em quase todos os anos. Desta forma, 

para o cálculo do coeficiente do dia de maior consumo (k1), foi seguido a orientação de Tsutiya 

(2006) mencionada anteriormente, que diz que para o cálculo deste coeficiente (que é sempre 

maior que um), devem ser ignorados os dias em que ocorram anormalidades ou 

excepcionalidades devido ao consumo de água. Para calcular o k1 foram excluídas as 

anormalidades. Consequentemente, quando naquela data o dado de um dos reservatórios era 

problemático (anormal),  a linha de dados em questão, de todos os outros reservatórios,era 

excluída por inteira. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Com base nos resultados obtidos, é possível observar que houve uma tendência crescente 

de consumo de água entre os anos de 2016, 2017 e 2018.  A manutenção realizada nos 

macromedidores do reservatório de Canoas também alterou os perfis de consumo registrados. 

Para melhor avaliar os valores do coeficiente do dia de maior consumo, foi feito um gráfico (Figura 

4) com esses valores nos 3 anos,colocando-se o valor 1,2, amplamente recomendado na 

literatura, como valor de referência. 

 

Figura 4 - Valores de k1anual referente aos anos de 2016, 2017, 2018 . 

 

Fonte: Autor 

 

Ao avaliarmos os valores do coeficiente k1 anual para os 3 anos, notamos que estes valores 

variam de um ano para o outro. Entre o ano de 2016 a 2017, houve um aumento de 2,91 para 

3,83. Em relação ao ano de 2017 e 2018, o coeficiente do dia de maior consumo calculado para o 

ano de 2018 diminuiu, passando a ser 2,70. Estes valores mais altos que o recomendado 

representam a realidade local de grande variação do consumo ao longo do ano, devido 

principalmente ao perfil turístico de veraneio na cidade.  

Ao comparar os valores calculados para os 3 casos propostos (alta temporada, baixa temporada e 

anual)  para os anos de 2016 a 2018 e o valor 1,2 recomendado por vários autores, observa uma 

grande diferença entre os k1 encontrados como ilustra a Figura 5.   
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Figura 5 - Comparação entre os 3 anos de k1 calculados e o recomendado. 

 

Fonte: Autor 

 

Os valores de k1  para a baixa temporada ficaram entre 1, 97, no ano de 2016, 2,85 para o ano de 

2017 e 2,11 para o ano de 2018. Na alta temporada, os valores de k1 variaram entre 1,92, em 

2016, 2,32 em 2017 e 2,33 em 2018. O motivo pelo qual o coeficiente anual apresenta valores 

maiores que os coeficientes em alta ou baixa temporada, especificamente, é que o consumo neste 

período mais curto é mais homogêneo do que a variação de consumo ao longo do ano, não 

apresentando grandes picos de consumo em relação à média.Por sua vez o que mais se distancia 

do valor 1,2  é o anual, pois este engloba tanto o período de baixa temporada como o de alta 

temporada, possuindo vários picos de demanda, fazendo com que os valores de consumo diário 

variem, visto que a demanda de água é maior no final de ano e menor durante outros meses do 

ano, devido ao número de habitantes fixos ser  baixo  quando comparado ao número de pessoas 

que passam o período de alta temporada na cidade de Pontal do Paraná, ocorrendo até mesmo 

falta d’água neste período.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os valores do coeficiente de maior consumo diário (K1) verificados neste trabalho, tanto  anual, 

quanto o valor de coeficiente na alta e baixa temporada, apresentaram-se maiores do que o valor 

1,2, amplamente encontrado na literatura.  

Esperava-se encontrar valores diferentes para o k1, levando-se em consideração  os anos em que 

os valores recomendados na literatura foram adquiridos (grande parte entre as décadas de 70 e 
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90), e a sazonalidade existente em um sistema de abastecimento de um pequeno município, 

litorâneo e turístico. 

A grande variação no consumo ao longo do ano resulta em valores mais altos do coeficiente k1. 

Porém entende-se que o dimensionamento de um sistema adotando-se um valor maior de 

coeficiente de variação de consumo resulta em uma rede e dispositivos que serão subutilizados 

em boa parte do ano. A utilização de valores menores reduz custos do sistema, entretanto terá 

como consequência o desabastecimento da população em determinados picos de consumo, como 

é relatado em Pontal do Paraná em períodos de alta temporada (Gazeta do Povo, 2019). 

A viabilidade econômica e técnica em projetos é sempre ponto importante a ser definido pelas 

empresas de saneamento. O presente estudo visa trazer à luz informações que colaborem nesta 

tomada de decisão dos projetistas. 
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RESUMO  

 

O município de Guarulhos possui 1.365.899 habitantes (segundo estimativa 2018 do IBGE), e o 

município nunca teve o abastecimento pleno em todo o seu território. Isto se intensificou na crise 

hídrica em 2015 onde o volume adquirido através da compra por atacado foi reduzido. 

Com a necessidade de equalizar o abastecimento e a falta de funcionários para controlar os 

sistemas de distribuição, foi desenvolvido um estudo para monitorar e controlar automaticamente 

o abastecimento dos pontos com maior dificuldade para serem atendidos pela malha de redes 

existentes. 

Com a implantação do sistema de malha fechada de controle da frequência dos inversores, foi 

observado um potencial de economia através da redução no índice de perdas de água, no 

consumo de energia elétrica e uma redução nos gastos de operação e manutenção do setor como 

um todo.  
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Palavras-chave: Redução de Perdas; Redução de Custos Operacionais (OPEX); Controle de 

Pressão; Eficiência Energética. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema de abastecimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos possui setores 

que são atendidos por motobombas, quando estão isolados sendo alimentados pela malha são 

chamados de boosters e quando estão dentro da área do reservatório e alimentados pelo mesmo 

são chamados de estações elevatórias de água (EEA). 

O objetivo de ambos é garantir o abastecimento pleno da malha de redes existentes nos setores 

no qual a cota altimétrica é superior à do reservatório, garantindo a pressão mínima de 10 metros 

de coluna de água (mca) no abastecimento conforme a NBR 12218/17. 

Porém as pressões nos pontos críticos (pontos com maior dificuldade de abastecimento no setor) 

oscilam ao decorrer do consumo em cada período do dia, como também em dia da semana e 

situação climática, o que ocasiona pressões superiores ou inferiores aos limites previstos em 

norma. 

O objetivo do estudo é controlar e assim evitar a ocorrência das pressões superiores ou inferiores 

a 10mca no ponto crítico, além de monitorar as mesmas.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho lançou-se mão dos seguintes materiais: 

•Instalação de poste com painel de telemetria em via pública; 

•Painel de telemetria modelo padrão de booster instalado no mesmo; 

•Boosters/estações elevatórias de água; 

•Controlador Lógico Programável (CLP) para modulação de pressão; 

•Planilhas eletrônicas do Excel 2010; 

•Programa de Supervisório Elipse E3 (utilizado no Centro de Controle Operacional - CCO da 

Autarquia). 

 

O método empregado consistiu em: 

•Levantar quais as EEA/Boosters existentes no sistema e suas características; 

•Analisar qual a pressão existente no ponto crítico de cada setor; 
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•Com os valores de pressão do ponto crítico é possível analisar se existe a possibilidade de 

controle e redução de pressão no setor, eliminando pressões excessivas (pressões acima de 10 

mca no ponto crítico); 

•Definidos os pontos com potencial de economia, é estudado a perda de carga no setor como um 

todo, para verificar qual o modelo de controle aplicar (compensação no recalque ou controle a 

distância); 

•Realizada a definição do sistema, é criada a programação em CLP e acrescentado em 

supervisório para realização do controle e monitoramento pelos operadores do CCO conforme 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Tela Elipse Sistema Angélica II com controle Normandia II. 

 
Fonte: Própria. 

 

 

Para a aplicação do controle a distância, deverá ser instalado um poste com o painel de telemetria 

no ponto crítico, para coletar as informações de pressão e assim controlar o inversor do booster 

ou estação elevatória, desta forma, criando uma malha fechada de controle da frequência. Se o 

sistema for compensação de recalque, o valor de ajuste deverá entrar na programação do CLP, 

semelhante ao controlador proporcional integrado derivativo (PID), mas com características de 

controle próprio, assim o tipo de controle não influenciará a operação pelo CCO. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 foram coletadas todas as EEA/Boosters e as características de cada uma, 

juntamente com os valores de pressão nas PCMR’s (Ponto Crítico de Monitoramento Remoto) 

para avaliar quais possuem pressões excessivas.  

 

 

Tabela 1 – Planilha de ensaio. 

Booster/EEA 
Altura Manométrica 

(m.c.a.) 
Vazão 

(l/s) 
Cota 

Booster/EEA 
Cota 

PCMR 
Pressão PCMR 

s/ controle 

Normandia II 28,00 14,1 800 823 30 

Fortaleza  42,30 03,0 895 905 30 

Dinamarca 40,00 23,0 777 812 19 

Vila Barros 25,00 71,0 760 773 40 

Maria Dirce 44,00 50,8 770 806 39 

Cardoso II 35,00 07,9 838 860 38 

Mikail III 60,00 08,0 875 900 35 

São João 70,00 70,0 765 778 33 

Vila Rica 42,30 03,0 750 807 43 

Ponte Alta 45,00 83,3 809 813 30 

Angélica 24,00 51,1 832 827 35 

Acácio II 45,00 08,3 808 855 44 

Jacy 60,00 29,2 748 793 31 

Otawa 38,00 97,8 770 791 17 

Nações 38,00 97,8 770 796 24 

Continental 65,00 50,0 824 867 20 

Cizanéia 46,14 61,5 853 887 17 

Santa Edwirges 34,00 04,8 748 798 24 

Jati 30,00 30,0 776 806 40 

Continental IV 51,50 08,3 810 850 23 

Morros II 42,30 03,0 813 886 27 

União II 40,00 02,5 800 820 28 

Primavera II 55,00 06,5 750 815 21 

Fonte: Própria. 

 

 

Como piloto para a técnica de controle a distância foi definido o Booster Normandia II, onde 

possibilitou a realização da redução de pressão do ponto crítico, gerando no primeiro mês, uma 

redução no consumo de energia elétrica de 300 kWh/mês. Mas quando analisada a eficiência do 

conjunto motobomba através da planilha de cálculo de rendimento da ProEESA (Projeto de 

Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água), percebe-se uma queda no 

rendimento devido à redução de pressão e vazão, saltando de 63,5% para 50,2% conforme 

observado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Cálculo de Rendimento Normandia II. 

 
Fonte: ProEESA. 

 

 

Já para o piloto de compensação na saída do recalque foi escolhida a EEA Fortaleza, devido à 

perda de carga da EEA até o ponto crítico ser desprezível. Com esta implantação foi possível 

reduzir o consumo de energia elétrica numa grandeza de 350 kWh/mês, porém como ocorreu no 

Booster Normandia II, o rendimento da estação também reduziu de 23,7% para 18,2% conforme 

visto na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Cálculo de Rendimento Fortaleza. 

 
Fonte: ProEESA. 

 

Com os dados de consumo energético e hidráulico para abastecer os setores, é possível calcular 

os valores de OPEX antes e depois das ações em ambos os locais, conforme Tabela 4. 

Lembrando que o preço do metro cúbico do setor Normandia II é de R$1,75, pois se trata de água 

comprada por atacado, já o setor Fortaleza tem o custo de R$0,62, por se tratar de produção 

própria, proveniente da ETA Tanque Grande. 
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Tabela 4 – Resumo dos resultados obtidos no estudo. 

Parâmetro 
Antes de 

qualquer ação 

Após início das 

ações 

Redução 

(%) 

Vazão consumida Fortaleza (m³/mês) 5.189 3.782 27,1 

Vazão consumida Normandia II (m³/mês) 18.537 12.725 31,3 

Energia consumida Fortaleza (kWh/mês) 1.551 1.197 22,8 

Energia consumida Normandia II (kWh/mês) 1.670 1.291 22,7 

Pressão média no ponto crítico Fortaleza (mca) 30,0 10,0 66,7 

Pressão média no ponto crítico Normandia II (mca) 30,0 10,0 66,7 

Valor de OPEX Fortaleza (R$/mês) 4.132,30 3.051,10 26,20 

Valor de OPEX Normandia II (R$/mês) 33.425,10 23.030,40 31,10 

Fonte: Própria. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a instalação do sistema de controle de frequência através do ponto crítico, a operação dos 

setores melhorou significativamente, pois ocorreu à redução de pressão em todo o setor numa 

grandeza de 20mca (tanto no Normandia II quanto no Fortaleza), consequentemente houve a 

redução do volume de água gasta no abastecimento do bloco, isto é, redução das perdas reais no 

setor (somando as duas áreas, uma economia de 7.219 m³/mês) e também a redução no 

consumo de energia elétrica do sistema de bombeamento (somando os dois sistemas, 733 

kWh/mês). Essas reduções juntas economizaram em OPEX, o valor de R$ 11.475,90; porém foi 

possível observar através da Planilha da ProEESA que houve uma redução no rendimento tanto 

do Booster Normandia II quanto da Estação Elevatória Fortaleza, o que sugere redimensionar os 

conjuntos motobombas, assim, possibilitando redução nos gastos com energia elétrica e no 

OPEX. Vale ressaltar que esta experiência trouxe uma boa base, para aplicar a técnica aos 

demais sistemas de bombeamento do Município de Guarulhos. 
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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi monitorar a formação de trihalometanos na rede de distribuição 

de água de Senador Firmino - MG. Amostras foram coletadas no tanque de desinfecção da 

estação de tratamento de água, no reservatório central de distribuição e em três pontos do 

sistema de distribuição e foram submetidas à microextração em fase sólida no modo headspace e 

análise por cromatografia gasosa com detecção por captura de elétrons. Os níveis de 

trihalometanos aumentaram no sistema de distribuição na medida que aumentava a distância do 

ponto de coleta ao tanque de contato, onde ocorre a desinfecção. Entretanto, o aumento da 

concentração de trihalometanos não foi suficiente para tornar as amostras irregulares em relação 

a esse padrão de potabilidade. 

Palavras-chave: Potabilidade, THM, HS-SPME, GC/ECD. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cloro é o desinfetante mais utilizado nas estações de tratamento de águas brasileiras para 

controle de microrganismos patogênicos, no entanto, a cloração da água pode gerar subprodutos 

nocivos à saúde humana. Isso ocorre porque a água bruta contém substâncias orgânicas, 

principalmente ácidos fúlvicos e húmicos resultantes da decomposição de folhas da vegetação. A 

maioria desses ácidos contém radicais cetona, que podem causar a formação de trihalometanos 

(THMs) após a reação com o cloro (VAN BREMEM, 1984). 

Os THMs mais conhecidos são o triclorometano (clorofórmio) - TCM, bromodiclorometano - 

BDCM, dibromoclorometano - DBCM e tribromometano (bromofórmio) – TBM. O monitoramento 

destes compostos reveste-se de particular importância pelo fato de existirem evidências científicas 

que atribuem aos THMs potenciais efeitos mutagênicos e cancerígenos (JOSÉ et al., 2016). No 

Brasil, o Ministério da Saúde por meio da Portaria de Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017) 

adota 100 µg de THM total L-1, como limite máximo permitido em águas para consumo humano. 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi monitorar a formação de trihalometanos na 

rede de distribuição de água de Senador Firmino - MG. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para avaliar se os THMs continuavam sendo formados ao longo do sistema de distribuição, 

amostras foram coletadas do tanque de desinfecção da estação de tratamento de água (ETA) 
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(P1), do reservatório central de distribuição da ETA (P2) e em três pontos do sistema de 

distribuição (P3, P4 e P5). As distâncias dos pontos de coleta 2, 3, 4 e 5 ao ponto 1 foram de 

aproximadamente 110, 354, 2517 e 3018 metros, respectivamente. As amostras foram 

adicionadas em frascos de headspace (HS) de 42 mL contendo aproximadamente 2,2 mg de 

tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro residual. Os frascos foram completamente cheios com 

as amostras de água, de modo que não houvessem bolhas de ar no interior. As coletas foram 

realizadas no período vespertino, em Senador Firmino, e no dia seguinte, no período matutino, 

foram transportadas para o Laboratório de Química Analítica do Departamento de Química da 

Universidade Federal de Viçosa (LAQUA/DEQ/UFV). As análises foram realizadas em no máximo 

24 h após a coleta. 

O método de microextração em fase sólida no modo headspace (headspace-solid phase 

microextraction, HS-SPME) foi adaptado do método proposto por Carlos et al. (2011) para 

extração de THMs e agrotóxicos de água. Esse método consiste em retirar do frasco contendo a 

amostra (42 mL), 20 mL de água, ficando este sistema com 22 mL de água e 20 mL de espaço 

vazio, correspondendo ao HS. Esse frasco foi colocado em banho termostatizado com 

temperatura controlada de 30 °C. Uma fibra 50/30 µm DVB/CarboxenTM/PDMS (Supelco) foi 

exposta por 5 min no HS. Após o tempo de sorção dos analitos na fibra, a mesma foi removida e 

levada para dessorção térmica dos analitos no cromatógrafo a gás com detector por captura de 

elétrons (gas chromatography/eléctron capture detection, GC/ECD). A separação cromatográfica 

dos analitos foi realizada em coluna capilar HP-5 (Agilent Technologies) de fase estacionária 

composta de 5% difenil e 95% dimetilpolissiloxano (30 m x 0,25 mm, 0,1 μm de espessura de 

filme), sendo o gás de arraste nitrogênio (Air Products, 99,999% de pureza), a um fluxo 1,2 mL 

min-1. As temperaturas do injetor e detector foram 200 e 300 °C, respectivamente. A seguinte 

programação de temperatura foi utilizada para separação dos THMs: temperatura inicial de 45 °C 

por 2 min e logo após uma rampa de aquecimento de 40 °C min-1 até 100 °C, sendo esta 

temperatura mantida por mais 2 min. A identificação dos analitos foi realizada por comparação dos 

tempos de retenção dos picos dos analitos encontrados nas amostras com os tempos de retenção 

dos picos dos padrões de uma solução padrão de THMs. Para a realização da análise quantitativa 

foi usado o método de superposição de matriz. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os THMs foram formados na etapa de desinfecção e continuam sendo produzidos até os pontos 

da rede de distribuição (Tabela 1). Entretanto, o aumento da concentração de trihalometanos não 

foi suficiente para ultrapassar o valor máximo permitido que é de 100 µg L-1 para a soma dos 
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THMs (BRASIL, 2017). Rodriguez & Sérodes (2001) já demonstraram que as concentrações de 

THMs tendem a aumentar em função do espaço, até estabilizar nas extremidades do sistema de 

distribuição. Isso ocorre, pois, a água clorada permanece com cloro residual que continua 

reagindo com a matéria orgânica presente nos sistemas de distribuição de água, mesmo que em 

baixas concentrações. 

Os resultados indicam que os THMs TCM e BDCM são os THMs formados com mais abundância. 

Porém em pontos de distribuição mais distantes da ETA, o BDCM se sobressai aos outros THMs. 

O TBM é o THM que tem a produção menos favorecida durante a cloração, em todos os casos 

permaneceu em concentração inferior ao limite de quantificação. 

 

Tabela 1 - THMs a partir da água clorada na ETA e no sistema de distribuição 

Coleta THM (µg L
-1

) 

Data Ponto TCM BDCM DBCM TBM THM T 

16/08/2018 P1 0,10972 0,10921 0,03611 <LQ 0,25504 
16/08/2018 P2 0,22368 0,34040 0,07935 <LQ 0,64343 
16/08/2018 P3 0,18845 0,41606 0,07041 <LQ 0,67493 
16/08/2018 P4 0,26700 0,49295 0,09875 <LQ 0,85869 
16/08/2018 P5 0,31446 0,52160 0,09916 <LQ 0,93522 
04/09/2018 P1 0,18540 0,17901 0,03693 <LQ 0,40134 
04/09/2018 P2 0,25422 0,15637 0,03779 <LQ 0,44838 
04/09/2018 P3 0,22138 0,29039 0,04398 <LQ 0,55574 
04/09/2018 P4 0,25616 0,36140 0,06228 <LQ 0,67985 
04/09/2018 P5 0,31436 0,44572 0,08148 <LQ 0,84156 
10/10/2018 P1 0,13306 0,15583 0,03611 <LQ 0,28889 
10/10/2018 P2 0,21956 0,14286 0,07267 <LQ 0,36242 
10/10/2018 P3 0,15998 0,26266 0,07375 <LQ 0,42264 
10/10/2018 P4 0,27249 0,43253 0,09496 <LQ 0,70502 
10/10/2018 P5 0,31172 0,50741 0,10028 <LQ 0,81913 
23/10/2018 P1 0,10899 0,11379 0,05804 <LQ 0,28082 
23/10/2018 P2 0,20373 0,10152 0,05383 <LQ 0,35909 
23/10/2018 P3 0,14637 0,38749 0,04503 <LQ 0,57889 
23/10/2018 P4 0,32139 0,43239 0,06689 <LQ 0,82068 
23/10/2018 P5 0,38298 0,50175 0,08251 <LQ 0,96724 
28/11/2018 P1 0,14790 0,16657 0,04117 <LQ 0,35564 
28/11/2018 P2 0,39588 0,54763 0,11597 <LQ 1,05948 
28/11/2018 P3 0,55031 0,44957 0,07551 <LQ 1,07540 
28/11/2018 P4 0,44409 0,94800 0,12317 <LQ 1,51526 
28/11/2018 P5 0,46349 0,73561 0,13036 <LQ 1,32946 

<LQ = abaixo do limite de quantificação; THM T = concentração total de THM. 

 

Inicialmente foi avaliado se há diferença estatística significativa nas concentrações obtidas para os 

THMs totais entre os pontos analisados. Para isso foi aplicado teste de igualdade de variâncias 

(ANOVA) – Teste de Bartlett com nível de significância de 5%. O valor-p foi de 0,001. Esse valor é 

menor que o nível de significância, portanto rejeita-se a hipótese de que as diferenças não são 

estatisticamente significativas, ou seja, a quantidade de THMs totais variou ao longo da rede de 

distribuição de água tratada. 
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Para avaliar melhor essas diferenças, foi executado um teste de comparação múltipla de Tukey 

(5%) para verificar quais médias dos pontos de coleta de amostra são diferentes. As distâncias de 

cada ponto de coleta ao tanque de contato, onde ocorre a desinfecção, são diferentes, portanto, 

quanto maior a distância que a água clorada percorre no sistema de distribuição, maior é o tempo 

de reação de formação de THMs. Com um α 0,05, o valor-p (0,0000) na tabela de análise de 

variância existe evidência suficiente para concluir que as concentrações de THMs médias para 

pelo menos dois dos pontos de coleta são significativamente diferentes. Portanto, é possível 

investigar a correlação da distância do ponto de coleta com a concentração de THMs. Neste caso, 

a distância do ponto está estritamente relacionada com o tempo de reação de formação de THM, 

que continua a ocorrer na água após o tanque de desinfecção. 

O software de tratamento de dados Minitab 18 foi utilizado para obter os valores de correlação de 

Pearson e os valores – p. O valor – p obtido foi de 0,006. Esse valor é menor que o nível de 

significância e portanto há correlação linear entre a distância do ponto de coleta (tempo de 

contato) e concentração de THM. Para avaliar melhor como eles se relacionam, foi plotado um 

gráfico de dispersão da distância do ponto em função da concentração total de THMs (Figura 1).  

 

Figura 1 - Efeito da distância do ponto de coleta sobre a formação de THMs. 

 

 

 

A Figura 1 indica que a distância percorrida pela água após a cloração (tempo de contato do cloro 

com a água) e concentração total de THMs tem relação positiva, isto é, conforme uma variável 

aumenta, a outra também aumenta. Os pontos estão próximo a linha, e o valor da correlação de 

Pearson é de 1,000, o que indica que há uma forte relação linear entre as variáveis. 
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CONCLUSÃO 

Os níveis de trihalometanos aumentaram no sistema de distribuição na medida que 

aumentava a distância do ponto de coleta ao tanque de contato, onde ocorre a desinfecção. 

Entretanto, o aumento da concentração de trihalometanos não foi suficiente para tornar as 

amostras irregulares em relação a esse padrão de potabilidade. 
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RESUMO  

 

As informações geradas pela Contabilidade de Custos auxiliam na determinação dos custos das 

diversas áreas da empresa, redução de custos, controle das operações, auxilio na tomada de 

decisão e solução de problemas. É de fundamental importância que uma entidade mantenha um 

Sistema de Custos para acompanhamento da evolução patrimonial e financeira. Apesar de se 

reconhecer a importância do tratamento de custos na área pública, o tratamento de custos 

somente passou a ter ênfase a partir da Lei nº 4.320/64 e com advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, o estudo teve por objetivo calcular o custo de tratamento 

e distribuição de água no munícipio de Tangará da Serra – MT, no período de 2015 a 2017. Para 

tanto, se utilizou de entrevista, estudo de caso e pesquisa documental nos relatórios oficiais da 

autarquia para levantamento dos dados. Buscou-se primeiramente a identificação e classificação 

dos custos, possibilitando apurar o custo total referente a cada período analisado, utilizando-se o 

sistema por absorção, resultando em um custo expressivo no ano de 2016 (19.455.506,82) 
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também identificou-se o custo unitário por m3 de água no período de 2017, cujo resultado foi de 

R$ 3,57. Comparando as receitas totais com os custos encontrados verificou-se uma situação 

financeira positiva em todos os períodos analisados. 

 

Palavras-chave: Gestão e Redução de Perdas de Água. Tratamento e Distribuição de Água. 

SAMAE. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública tem passado por diversas mudanças principalmente com a intensificação 

do controle dos gastos das contas públicas, voltados para métodos com aplicação efetiva da 

Contabilidade de Custos que visam a gestão transparente, controle, registro, contabilidade e 

mensuração dos custos (MAROSTEGA; EICH; VEIGA, 2011). 

Nesse sentido, a Contabilidade Pública tem por objetivo, além de, orientar, controlar e demonstrar 

a execução e variações patrimoniais, captar, registar, acumular, resumir e interpretar os 

fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de 

direito público interno e respectivas autarquias convergentes aos Princípios e Normas Contábeis 

(KOHAMA, 2003). 

Apesar de se reconhecer a importância da implantação de um Sistema de Custos no setor 

público, o tratamento de custos nas entidades públicas, no Brasil, somente passou a ter adoção 

no assunto a partir da edição da Lei nº 4.320/64, que estatui as normas gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Munícipios e do Distrito Federal e com o advento da Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal que estabelece as normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal (BRASIL, 2000). 

A preocupação com o tema custos vem crescendo e obtendo destaque nas empresas há bastante 

tempo, despertando recentemente esse mesmo interesse na área pública (CAVALCANTE; 

SCHMITZ, 2007). Com o avanço e desenvolvimento da sociedade, o setor de privatização e 

terceirização dos serviços, como o caso dos serviços essenciais de interesse local, o Saneamento 

Básico, sendo este, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal de competência 

municipal, no entanto, a prestação pode ser direta ou mediante permissão ou concessão, como é 

o caso da autarquia em estudo, fez-se necessário que os gestores das entidades públicas 

conheçam os custos de suas entidades para melhor gestão e tomada de decisão (SLOMSKI, 

2003). 
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Apesar da privatização dos serviços públicos, faz-se necessário que a empresa mantenha um 

sistema adequado de apuração dos custos, conforme determina a Lei nº 11.445/07, que regula as 

diretrizes nacionais para aplicação no saneamento básico, com intuito de garantir a 

universalização do Saneamento Básico (PEREIRA JUNIOR, 2008). 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em determinar o custo do tratamento e da 

distribuição de água no município de Tangará da Serra – MT. Como objetivos específicos têm-se: 

apurar o custo do sistema de tratamento e distribuição de água no município de Tangará da Serra 

no período de 2015 a 2017 por meio do custeio de absorção; analisar se há o equilíbrio entre 

receitas e despesas orçamentárias na autarquia SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto) no ano de 2015 a 2017 e demonstrar os custos para os sistemas de gravidade, pressão e 

poço. 

Através do método de custeio por absorção foi possível calcular os custos nos períodos em 

análise, chegando a um custo expressivo no ano de 2016 de R$ 19.455.506,82, sendo que, cerca 

de 40% do custo é composto por serviços de terceiros, representados por contratos e convênios. 

O ano de 2015 foi o que apresentou menor custo em relação aos demais, no entanto, a 

participação dos serviços de terceiros foi cerca de 61,53%. Em relação às receitas houve uma 

evolução de 2015 para 2017, sendo que, o ano de 2017 apresentou melhor desempenho, sua 

receita chegou a R$ 26.681.958,11. Quanto aos custos distribuídos por sistemas, o sistema de 

gravidade em todos os anos analisados foi o que obteve maior custo, seguido da pressão e por 

último o sistema de poço. 

Para a execução do estudo, a pesquisa teve como método o estudo de caso na autarquia 

municipal denominada SAMAE e análise documental dos relatórios administrativos oficiais, a fim 

de, responder a questão problema e objetivo geral e específicos. 

O trabalho se justifica nas diretrizes a serem observadas no setor público, quanto aos 

procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-

las convergentes com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, com 

adoção a NBC T 16.11, que trata do campo de aplicação da gestão de custos em organizações 

públicas, bem como, a aplicabilidade da Lei nº 11.445/2007 que trata das diretrizes nacionais para 

o saneamento básico. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa é de natureza aplicada, caracteriza-se como descritiva, documental, com abordagem 

quantitativa de dados. O caráter descritivo é evidenciado pelo fato de descrever uma característica 

de um fenômeno. Quanto a abordagem classifica-se como quantitativa, pois, traduz em números 
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opiniões e informações afim de classificá-las e analisá-las. A abordagem quantitativa caracteriza-

se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados 

(BEUREN, 2006, p. 92). 

O objeto de estudo foi o SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) que presta 

serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto no município de Tangará da Serra – MT. 

Utilizou-se o estudo de caso como procedimento de investigação. Nesse tipo de pesquisa, 

conforme Furasté (2006) é feito um estudo de algum caso particular, para analisar circunstâncias 

específicas. Figueiredo (2008) complementa o citado ao se referir que o estudo de caso tem por 

objetivo aprofundar a descrição de determinada realidade, o que possibilita o alcance dos 

objetivos. Também utilizou-se da pesquisa documental em fontes primárias, pois, trabalha com 

informações que não receberam tratamento analítico, disponibilizados nos relatórios 

administrativos oficiais da autarquia objeto de estudo (BEUREN, 2006, p. 134). 

Os dados foram coletados por meio de entrevista para levantamento de todos os custos incorridos 

no período de 2015 a 2017 disponíveis em documentos e relatórios administrativos oficiais. Foi 

escolhido o período de 2015 a 2017 para efeito de comparação da evolução dos custos e receitas, 

visto que, houve alteração na cobrança de tarifa e no ano de 2016 a autarquia enfrentou uma crise 

de abastecimento na cidade e a partir dos dados encontrados em 2017, pode-se fazer uma 

projeção/simulação para o ano posterior. Para cálculo do volume de água utilizou-se o m3 como 

unidade de medida e foram consideradas as despesas empenhadas. 

Foram coletados dados como: serviços de energia elétrica, material de consumo, manutenção de 

equipamentos, serviços de terceiros – PJ, despesas de teleprocessamento, combustíveis e 

lubrificantes, material laboratorial, material químico, despesas com pessoal, ferramentas, material 

de expediente, material de copa e cozinha, material de acondicionamento e embalagem, material 

de proteção e segurança, material para manutenção de veículos e outros elementos de despesas 

para efetuar o cálculo do custo de tratamento e distribuição, conforme tabela 1.  Os custos 

apurados compõem todos os departamentos: administrativo, técnico e operacional. Não foram 

considerados as depreciações e os investimentos, por se tratar de um ativo diferido poderia 

sobrecarregar os custos. 

Após a coleta dos dados, foi feito a identificação, classificação e apuração de todos os custos do 

período em análise por meio do custeio por absorção e também das receitas como: receitas 

correntes, receitas de capital, receitas de serviços, receitas patrimoniais e receitas diversas, 

incluídos todos os departamentos, com o intuito de demonstrar se há o equilíbrio entre receitas e 

despesas orçamentárias. 

Na tabela 3 foi considerado uma perda de 35% da quantidade de água de 660.000.000 l/m, 

utilizando para base de cálculo 429.000.000 l/m de água que representa o valor aproximado do 

que é vendido. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Para cálculo do custo de tratamento e distribuição de água, foram considerados todos os custos 

incorridos no período de 2015 a 2017, referente todos os departamentos, utilizando-se o custeio 

por absorção, sendo que, os gastos com investimentos não foram considerados no custo, para 

não haver interferência no resultado operacional líquido. A Tabela 1 apresenta o custo total do 

Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água por Elemento de Despesa, assim como a 

participação dos elementos no custo total de cada período analisado. O custo total no ano de 

2017 foi de R$ 18.424.525,17 (dezoito milhões quatrocentos e vinte e quatro mil quinhentos e 

vinte e cinco reais e dezessete centavos); em 2016 de R$ 19.455.506,82 (dezenove milhões 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos) e em 2015 

de R$ 10.201.068,36 (dez milhões duzentos e um mil sessenta e oito reais e trinta e seis 

centavos). 

 

Tabela 1 - Custo Total dos Sistemas de Tratamento e Abastecimento de Água por Elemento de 

Despesa. 

Itens de elemento de despesa 2017 ($) %PART 2016 ($) %PART 2015 ($) %PART 

Serviços de Apoio Adm. 

Técnico e Operacional 

237.150,56 1,29% 75.846,30 0,39% 206.533,05 2,02% 

Energia Elétrica 2.520.075,54 13,68% 2.457.700,54 12,63% 2.254.712,97 22,10% 

Material de consumo 1.743.162,15 9,46% 1.335.126,66 6,86% 764.453,55 7,49% 

Manutenção de 

Equipamentos 

253.688,95 1,38% 45.827,10 0,24% 97.312,54 0,95% 

Serviços de Terceiros – PJ 7.544.463,17 40,95% 7.934.109,61 40,78% 6.276.587,50 61,53% 

Outros Custos 6.125.984,80 33,25% 6.811.065,76 35,01% 180.559,29 1,77% 

Outros Materiais de 

Consumo 

- 0,00% 795.830,85 4,09% 420.909,46 4,13% 

CUSTO TOTAL 18.424.525,17 100,00% 19.455.506,82 100,00% 10.201.068,36 100,00% 

FONTE: SAMAE, 2018. 

 

Observa-se que os custos de energia elétrica, serviços de terceiros e outros custos no ano de 

2016 e 2017, são os itens que apresentam maior participação no custo, assim como, nos estudos 

anteriores apresentados. No estudo de Cavalcante (2007) a energia elétrica representa 65,56% do 

custo total; Pagnani e Oliveira Junior de 39,90% e Pezzuti e Coan com 25,03%.  

No período de 2015, os custos mais altos são os itens de energia elétrica (22,10%) e serviços de 

terceiros (61,53%). Sendo comuns entre todos os períodos analisados os serviços de terceiros 

apresentar maior fatia no custo, principalmente no ano de 2015, no qual, a participação foi mais 

expressiva, representando cerca de 61,53% do custo total que é de R$ 10.201.068,36, ou seja, 
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mais da metade do custo é formado por contratos e convênios com outras entidades. Os custos 

menos expressivos no período de 2015 e 2016 foi com manutenção de equipamentos, 

representando apenas 0,95% 0,24%, respectivamente, do custo total. No período de 2017 o custo 

com outros materiais de consumo se manteve zerado, sendo o custo com serviço de apoio 

administrativo técnico e operacional apresentar menor participação, cerca de 1,29%. 

Um ponto a ser destacado na tabela é que apesar do ano de 2016 apresentar um custo maior de 

$ 19.455.506,82, a participação dos elementos de despesas no custo total foi inferior em relação 

aos demais anos, sendo superior apenas no elemento “outros custos”, apresentando um 

percentual de participação de 35,01%. O resultado expressivo em 2016 pode ser justificado em 

razão da crise hídrica enfrentada pelo munícipio durante quatro meses consecutivos neste 

período. Outros custos, elemento que também teve grande participação no custo da autarquia 

refere-se aos demais elementos de despesas, agrupados em uma única descrição, representados 

por: limpeza e conservação, despesas de teleprocessamento, locação de máquinas e 

equipamentos, passagens e despesas com locomoção, serviços de processamentos de dados, 

serviços técnicos profissionais e demais custos. 

Entre os materiais de consumo estão combustíveis e lubrificantes automotivos, ferramentas, gás 

engarrafado, gênero de alimentação, material de acondicionamento e embalagem, material de 

copa e cozinha, material de expediente, material de limpeza e higienização, material de proteção e 

segurança, material elétrico e eletrônico, material farmacológico, material de comunicação, 

material laboratorial, material para manutenção de veículos e material químico. 

 

Tabela 2 - Custos discriminados por departamentos. 

DEPARTAMENETO 2017 $ PART% 2016 $ PART% 2015 $ PART% 

Administrativo 896.243,63 4,86 916.900,00 4,71 946.818,48 9,28 

Operacional 11.583.198,09 62,87 11.779.742,41 60,55 6.656.696,21 65,25 

Técnico 5.945.080,45 32,27 6.758.864,41 34,74 2.597.553,67 25,46 

TOTAL 18.424.525,17 100 19.455.506,82 100 10.201.068,36 100 

FONTE: SAMAE, 2018. 

 

 

A Tabela 2 apresenta os custos discriminados por departamentos, divididos em: administrativo, 

operacional e técnico. Nota-se que o departamento operacional compõe mais da metade do custo 

dos períodos analisados devido a manutenção dos veículos e equipamentos. No ano de 2016 o 

departamento operacional foi o que obteve um custo superior, cerca de R$ 11.779.742,41 do 

custo total, seguido pelo departamento técnico e por último o departamento administrativo por seu 

custo estar ligado indiretamente, com gasto expressivo apenas com pessoal e encargos. 
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Identificado o custo total dos anos de 2015 a 2017, foi possível identificar o custo anual por 

quantidade de litros e unidades consumidoras. Sabendo que o volume de água mensal é de 

429.000.000 (quatrocentos e vinte e nove milhões) l/m que corresponde à aproximação da 

quantidade vendida de litros, multiplicando-se este valor por 12 (doze) que representa o número 

de meses correspondente a um ano, obtêm-se a quantidade de litros anual de 5.148.000.000 

(cinco bilhões cento e quarento e oito milhões) conforme apresentado na Tabela 3. Importante 

dizer, que foi considerado uma média para cálculo do custo por unidades consumidoras. 

 

Tabela 3 - Custo anual de água por quantidade de litros, m3 e unidades consumidoras. 

 Quantidades anuais 2017 $ 2016 $ 2015 $ 

Litros 5.148.000.000,00 0,0036 0,0038 0,0020 

m3 5.148.000,00 3,5790 3,7792 1,9815 

 Custo por Unidades Consumidoras    

UC 30569 602,72 636,45 333,71 

FONTE: SAMAE, 2018. 

 

O custo encontrado por quantidade de litros anual no ano de 2015 a 2017 foi de R$ 0,0020; R$ 

0,0038 e R$ 0,0036 centavos, respectivamente. O custo por unidades consumidoras foi de R$ 

333,71; R$ 636,45 e R$ 602,72, respectivamente. O custo anual por m3 de água em 2017 é de R$ 

3,58; em 2016 de R$ 3,77 e em 2015 de R$ 1,98. Pezzuti e Coan (2009) encontraram um custo 

unitário de R$ 1,37 m3, semelhante ao custo encontrado por Cavalcante (2007) de $ 1,87 m3 e 

Oliveira Júnior (2006) de $ 1,24 m3. 

Nota-se que o ano de 2016 obteve o custo mais expressivo em relação aos demais, tanto no custo 

por quantidade de litros e m3, quanto no custo por unidades consumidoras. Do ano de 2015 para 

2016, o custo por quantidade de litros aumentou R$ 0,18 centavos, reduzindo em R$ 0,02 

centavos em 2017. O custo por m3 de água oscilou de 2015 para 2016, saltando de R$ 1,98 (um 

real e noventa e oito centavos) para R$ 3,82 (três reais e oitenta e dois centavos), tal aumento 

pode ser efeito da crise hídrica que o munícipio enfrentou neste período durante 4 (meses) 

consecutivos, havendo assim, medidas por parte da autarquia para amenizar e solucionar o 

problema, acarretando em esforços que refletiram no seu custo.  

Na tabela 4 estão apresentados os custos por unidades consumidoras e setores. As 30.569 (trinta 

mil quinhentos e sessenta e nove) unidades consumidoras são separadas em quatro setores: E, 

N, S e W, sendo que o setor W abrange maior número de unidades consumidoras, seguida pelo 

setor N. O cálculo do custo foi realizado utilizando o valor do custo por unidades consumidoras 

encontrado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Custo Anual de Água por Unidades Consumidoras e Setores 

SETORES UC's 2017 ($) 2016 ($) 2015 ($) 

E 2.992 1.803.336,04 1.904.245,36 998.449,30 

N 8.328 5.019.446,03 5.300.319,30 2.779.106,20 

S 7.741 4.665.649,82 4.926.725,71 2.583.220,59 

W 11.508 6.936.093,29 7.324.216,44 3.840.292,28 

TOTAL 30.569 18.424.525,17 19.455.506,82 10.201.068,36 

FONTE: SAMAE, 2018. 

 

Os setores W e N, respectivamente apresentaram maior custo, em todos os períodos analisados, 

sendo que o ano de 2016, novamente se destaca dos demais anos apresentando maior 

percentual, principalmente no setor W que o custo chega a R$ 7.324.216,44, sendo este o setor 

que abrange a maior quantidade de unidades consumidoras, seu custo elevado pode ser 

justificado em razão dessa virtude. 

O setor E constitui o menor número de unidades consumidoras, assim como, menor custo, isso é 

notável, no ano de 2015, no qual conforme dados da Tabela 3, o custo por unidades 

consumidoras foi de R$ 333,71 (trezentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), que 

multiplicados pelas 2.292 unidades consumidoras, obtêm-se um custo anual de R$ 998.449,30 

bem inferior aos demais custos encontrados nos outros períodos para o mesmo setor. 

Após identificar na Tabela 5 o custo anual por unidades consumidoras, pode-se calcular o custo 

anual por sistemas de distribuição: pressão, poço e gravidade, multiplicando o valor encontrado 

pela quantidade de unidades consumidoras abastecidas pelas formas de distribuição de água. 

 

Tabela 5 - Custo Anual de Água por Unidades Consumidoras e Sistema de Distribuição 

UC's Quantidades 2017 ($) 2016 ($) 2015 ($) 

Gravidade 18.360 11.065.925,68 11.685.141,98 6.126.847,95 

Poço 3.309 1.994.398,04 2.105.998,63 1.104.234,20 

Pressão 8.900 5.364.201,45 5.664.366,21 2.969.986,21 

TOTAL 30.569 18.424.525,17 19.455.506,82 10.201.068,36 

FONTE: SAMAE, 2018. 

 

O sistema de gravidade em todos os anos analisados foi o que obteve maior custo, seguido da 

pressão e por último o sistema de poço. O custo por gravidade em 2016 foi de R$ 11.685.141,98, 

bem superior ao ano de 2015, um acréscimo de cerca de 52,43%. O custo anual por pressão em 

2016 foi superior em relação aos demais, principalmente se comparado com 2015, no qual o custo 

que era de R$ 2.969.986,21 (dois milhões novecentos e sessenta e nove mil novecentos e oitenta 

e seis reais e vinte e um centavos) passou a ser de R$ 5.664.366,21 (cinco milhões seiscentos e 
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sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos). Como mencionado 

anteriormente o município enfrentou uma crise hídrica, sendo assim, os valores expressivos em 

2016 podem ser reflexo desse fato ocorrido, no qual, a população passou a consumir em um nível 

maior de água do que a capacidade de tratamento do SAMAE.  

Na Tabela 6 são apresentados as receitas e custos anuais por quantidade de litros/m3 e unidades 

consumidoras e o comparativo entre custos e receitas. 

 

Tabela 6 - Receitas e custos anuais e mensais por quantidade de litros/m3 e unidades consumidoras 

QUANTIDADES ANUAIS 2017 $ 2016 $ 2015 $ 

Receitas 26.681.958,11 21.444.100,26 17.513.137,43 

Custos 18.424.525,17 19.455.506,82 10.201.068,36 

RESULTADO 8.257.432,94 1.988.593,44 7.312.069,07 

RECEITAS POR QUANTIDADE DE LITROS/M3 

Litros/ano 5.148.000.000 0,0052 0,0042 0,0034 

m3/ano 5.148.000 5,18 4,16 3,40 

Litros/mês 429.000.000 0,0052 0,0042 0,0034 

m3/mês 429.000 5,18 4,16 3,40 

RECEITA POR UNIDADE CONSUMIDORA 

UC 30569 872,84 701,50 572,91 

FONTE: SAMAE, 2018.  

 

Realizando um comparativo entre os custos encontrados com as receitas auferidas 

disponibilizados nos relatórios da autarquia, pode-se constatar que no ano de 2015 a 2017 a 

autarquia apresentou resultado positivo, apesar do custo de tratamento e distribuição ser elevado, 

as receitas conseguiram cobrir os custos e apresentar situação favorável, principalmente no ano 

de 2017 que obteve melhor resultado. Comparado com 2016, seu custo reduziu e a receita 

aumentou, tendo um resultado satisfatório para a autarquia que conseguiu maximizar seu lucro e 

reduzir gastos, ficando com uma situação positiva de R$ 8.257.432,94 (oito milhões duzentos e 

cinquenta e sete mil quatrocentos e quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro 

centavos). A receita por unidades consumidoras foi bem expressiva com R$ 872,84 (oitocentos e 

setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 

Em relação as receitas por quantidades de litros, o ano de 2017 foi o que obteve maior 

faturamento com 0,0052, seguido de 2016 com 0,0042 e 2015 com 0,0034 centavos. Apesar do 

ano de 2016 obter resultado inferior a 2015, sua receita por quantidades de litros foi superior, 

assim como, a receita por unidades consumidoras. Isso se deve pelo fato de em 2016, a autarquia 

ter arrecadado mais, em virtude da atualização da cobrança de tarifa, sua receita foi superior a 
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2015, cerca de 81%, conseguindo cobrir os custos e ter um resultado financeiro positivo. As 

receitas por m3 se manteve igual as receitas por quantidades de litros. 

No estudo de Cavalcante (2007) o município de Itapiranga – SC apresentou uma receita no 

período de 2005 de R$ 1.199.173,05. Foram consideradas apenas as receitas com faturas de 

água e taxa de melhoria. O estudo aponta um resultado satisfatório, com superávit financeiro de 

R$ 126.002,76. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo teve como objetivo geral determinar o custo do tratamento e distribuição de água no 

município de Tangará da Serra – MT, no período de 2015 a 2017, chegando a um superávit 

financeiro. Para cálculo do custo, utilizou-se do sistema de absorção, no qual, apropria todos os 

custos incorridos durante os períodos em análise, chegando ao resultado de um custo total em 

2017 de $ 18.424.525,17; 2016: $ 19.670.144,65 e 2015: $ 10.201.068.36. também identificou-se 

o custo unitário por m3 de água no período de 2017, cujo resultado foi de $ 3,57 (três reais e 

cinquenta e sete centavos) para análise por consumo de m3 nas categorias: residencial, 

comercial, construção, industrial e pública. A partir dos resultados, com base, nas simulações 

pode-se constatar que as categorias residenciais e públicas apresentam prejuízo para a autarquia.  

Em relação as receitas houve uma evolução de 2015 para 2017, sendo que, o ano de 2017 

apresentou melhor desempenho, sua receita chegou a R$ 26.681.958,11. Em 2015 a receita era 

de R$ 17.513.137,43 e 2016 R$ 21.444.100,26, um aumento de 72,35%. As receitas por 

quantidades de litros, o ano de 2017 foi o que obteve maior faturamento com 0,0052, seguido de 

2016 com 0,0042 e 2015 com 0,0034 centavos. Apesar do ano de 2016 obter resultado inferior a 

2015, sua receita por quantidades de litros foi superior, assim como, a receita por unidades 

consumidoras. Isso se deve pelo fato de em 2016, a autarquia ter arrecadado mais, sua receita foi 

superior a 2015, cerca de 4 milhões, conseguindo cobrir os custos e ter um resultado financeiro 

positivo. As receitas por m3 se manteve igual as receitas por quantidades de litros. 

Diante disso, pode-se constatar que o objetivo do trabalho foi atingido, demonstrando que a 

implantação de um Sistema de Custos nas entidades Públicas é fundamental para controle e 

análise da situação financeira e patrimonial, assim como, auxilio na tomada de decisão. 

O trabalho teve como limitação determinar os valores de água consumidos por unidades 

consumidoras e bairros e o consumo por faixa para as categorias: comercial, construção, 

industrial, residencial e pública. Desta forma, não foi possível realizar os cálculos com valores 

exatos, simulando assim, uma média por consumo para realização do estudo. 
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Sugere-se para novos estudos o cálculo do custo distribuído por bairros e o custo por agregação 

de categorias para determinar o custo primário da água, assim como, o cálculo para as categorias 

expostas, com base, nos dados reais de consumo de água. Poderia se desenvolver também um 

estudo sobre as tarifas cobradas pela autarquia, comparando com as tarifas de outras localidades, 

com o intuito de verificar, a causa de alteração da tarifa de um local para outro. 
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RESUMO  

 

A rede de distribuição de água (RDA) é a parte final dos sistemas de abastecimento de água 

(SAAs), e o aumento da demanda acaba por exigir intervenções. Hoje, com a aplicação de 

softwares de simulação de redes, pode-se estudar soluções para problemas na rede de forma 

otimizada. Este trabalho teve como objetivo modelar e simular a rede de distribuição de água do 

distrito de Vazantes, localizado na cidade de Aracoiaba no estado do Ceará, considerando a 

demanda atual e futura. Para a realização do trabalho foi utilizado o software Epanet 2.0. Foram 

realizadas três simulações, sendo a primeira, S1, para verificar a solução adotada para resolução 

do problema de pressões elevadas na rede que vem ocasionado vazamentos; a S2, para verificar 

o comportamento da rede diante de demanda futura; e a S3, na qual se estudou a demanda em 

que são observados pontos não abastecidos, ou seja, a demanda de colapso da rede. A partir dos 
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resultados das simulações, verificou-se que a solução proposta para eliminação das pressões 

elevadas foi eficiente e que a rede oferece condições para trabalhar com demanda futuras.   

Palavras-chave: Rede de distribuição de água; Modelagem hidráulica; EPANET. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O enorme benefício dos SAAs à saúde da população em todos os estratos sociais, ao 

proporcionar as mesmas oportunidades de higiene, conforto e bem-estar, mesmo às camadas 

mais desfavorecidas, tem um reflexo imediato na redução da demanda por serviços de saúde 

(TSUTIYA, 2006).  

Para assegurar as condições adequadas de abastecimento de água ou de saneamento, uma 

abordagem de engenharia mostra-se essencial, pois as instalações devem ser planejadas, 

projetadas, implantadas, operadas e mantidas e, para tanto, é necessário que sejam aplicados 

conhecimentos e processos que convertam recursos naturais em formas adequadas ao 

atendimento das necessidades humanas (HELLER; PÁDUA, 2006).  

Segundo Tsutiya (2006), a deterioração dos sistemas de transporte e distribuição de água mais 

antigos, que não sofrem adequada manutenção e recuperação, resultam em elevada perda de 

carga, com importantes perdas de faturamento por parte da prestadora de serviço, devido aos 

vazamentos, bem como deixa o sistema de abastecimento vulnerável à contaminação da água 

através da perda de estanqueidade das tubulações e juntas danificadas. Coelho, Loureiro e Alegre 

(2006) afirmam que as redes de distribuição são tipicamente infraestruturas enterradas, em que 

uma reduzida parte dos componentes possibilita inspeção, o que dificulta a monitorização do 

sistema.  

Nos últimos anos surgiram ferramentas computacionais que vêm sendo aplicadas, cada vez mais, 

para representarem os sistemas físicos e auxiliarem nas tomadas de decisão com o propósito de 

melhorar a eficiência da operação (GOMES, 2009).  

O objetivo do trabalho foi modelar e simular a rede de distribuição de água (RDA) do distrito de 

Vazantes, Aracoiaba/CE, considerando a demanda atual e futura. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização da Área de Estudo 

O distrito de Vazantes faz parte do município de Aracoiaba, pertencente ao estado do Ceará, e 

está localizado na latitude 4º24’29” sul e longitude 38º41’10” oeste. Seu acesso é realizado 
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através da rodovia CE-060 ou pela BR-116 distando cerca de 100 km da capital do estado, 

Fortaleza.  

De acordo com informações obtidas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, o 

sistema de abastecimento do distrito de Vazantes capta água bruta no açude Aracoiaba, sendo 

tratada e bombeada diretamente para a sede de Aracoiaba, bem como para outros distritos, sendo 

um deles Vazantes. Com a configuração atual, com a água sendo injetada diretamente na RDA de 

Vazantes através de adutora, são verificados problemas de pressões elevadas, acima do valor de 

50 m.c.a., e vazamentos em diferentes pontos da rede. 

Ainda de acordo com informações da CAGECE, quando da implantação do sistema, a RDA de 

Vazantes era pressurizada por um reservatório elevado (REL) de montante, localizado à 

aproximadamente 2 km do distrito, o qual recebia água da ETA do sistema. Este reservatório, 

atualmente, encontra-se desativado, tendo sido implantado um by-pass na adutora. A razão por tal 

opção não foi esclarecida pela companhia.   

 

Normas e Critérios de Projeto 

O presente trabalho considerou as seguintes normas para realização da avaliação dos parâmetros 

hidráulicos da RDA de Vazantes: 

 NBR 12218: Projeto de rede de distribuição da água para abastecimento público, 

da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

 NBR 12211: Estudos de concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de 

Água, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

 Normas Técnicas para Projeto de Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário da CAGECE – Companhia de Águas e Esgotos do Ceará. 

  

Os critérios hidráulicos adotados para este estudo obedeceram às normas aplicadas e são os 

seguintes: 

 Pressão dinâmica mínima de 10 m.c.a.; 

 Pressão estática máxima de 50 m.c.a.; 

 Perda de carga de acordo com a fórmula universal, sendo a perda de carga 

unitária máxima de 8 m/km para os trechos com tubulação velha ou nova; 

 Diâmetro mínimo dos condutos secundários de 50 mm; 

 Rugosidade de 0,1 mm para tubos de ferro fundido sendo eles novos ou velhos, de 

acordo Saint-Gobain (2015); 

 Rugosidade de 0,06 mm para tubos de PVC sendo eles novos ou antigos, de 

acordo com o último Catálogo Técnico Infraestrutura Saneamento Água da Tigre. 

 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 100 

Desenvolvimento do Modelo 

Para desenvolver o modelo da RDA de Vazantes, inicialmente foi desenhando o arruamento do 

distrito utilizando imagens do software Google Earth e o software AUTOCAD CIVIL 3D. As curvas 

de nível da região foram obtidas através do programa QGIS e exportadas para a plataforma CAD.  

Posteriormente, esta base (arruamentos + curvas) foi transferida para o software Crede (FCTH, 

2002), onde foi feito o traçado da rede e inseridos os dados de diâmetro e material das 

tubulações, obtidos na planta do cadastro da rede fornecida pela CAGECE.  

O software Crede é capaz de realizar o dimensionamento de RDAs, porém a visualização dos 

resultados não é satisfatória. Por isso, optou-se por utilizar o software EPANET 2.0 (ROSSMAN, 

2000), para simular diferentes cenários da rede, por oferecer uma visualização mais dinâmica e 

perceptível dos resultados. Deste modo, foi obtida a planilha com dos dados de nós e trechos 

através do Crede, que foi organizada em Excel para desenvolvimento do arquivo input do 

EPANET e criação do modelo da RDA de Vazantes. 

 

Simulações da RDA 

A partir da criação do modelo da RDA de Vazantes, foram realizadas três simulações. Na 

Simulação 1 (S1), o modelo foi rodado considerando a demanda para o ano 2019, e a 

configuração de abastecimento relatada pela CAGECE quando o projeto foi implantado, com a 

rede pressurizada por um REL de montante. Com a S1, procurou-se verificar se os problemas 

com pressões elevadas atuais na rede seriam sanados a partir da reativação do REL existente do 

sistema.  

Na Simulação 2 (S2), foi considerado o cenário futuro para a configuração da S1, adotando-se a 

demanda para o alcance de 20 anos, ou seja, ano de 2038, e ampliando-se a rede para atender 

às áreas passíveis de expansão urbana. As ampliações foram realizadas com tubulações com 

diâmetro nominal de 50 mm.  

A Simulação 3 (S3), constou da verificação do ponto de colapso da S2, com acréscimos 

percentuais de vazão à RDA de modo a avaliar o comportamento do parâmetro pressão.  

A cota do REL foi obtida pelas curvas de nível da localidade e foi adotado o fuste de 10,00 metros.  

 

Populações do Estudo 

Para o desenvolvimento do estudo, foram estimadas as populações atendidas pela RDA do 

distrito de Vazantes para os anos de 2019 e 2038. De acordo com a SPO 12 das Normas 

Técnicas para Projeto de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da 

CAGECE, deve-se adotar o método de crescimento geométrico para projeção populacional de 

comunidades com população do último Censo do IBGE inferior a 5.000 habitantes (população de 

início de plano). Como a população urbana do distrito de Vazantes obtido pelo último Censo do 
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IBGE foi de 1.415 habitantes, adotou-se o método geométrico de crescimento para evolução da 

população.  

Para a estimativa da população atual foi utilizada a equação 1: 

 

𝑃𝑜𝑝
2018 

=  𝑛º 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔.  ×  𝑇𝑥                                                             (Equação 1) 

 

Onde: 

Pop.2018 = População de 2018, em habitantes (hab.); 

nºTOTAL de Lig. = Número total de ligações, em domicílios (dom.); 

Tx = Taxa de ocupação média, em habitantes por domicílio (hab./dom.). 

 

O número total de ligações, foi fornecido pela CAGECE, referente ao mês de junho do ano de 

2018, sendo 1.114 ligações totais. A taxa de ocupação média para o distrito foi calculado a partir 

da equação 2, a seguir: 

 

𝑇𝑥 =  
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
                                                  (Equação 2) 

 

Onde: 

Tx = Taxa de ocupação média, em habitantes por domicilio (hab./dom.); 

População Ativa = Número de habitantes relativos às ligações ativas de água, em habitantes 

(hab.); 

nº de Ligações Ativas = Número de Ligação Ativas, em domicílios (dom.). 

 

Os dados mais recentes de população ativa e número de ligações ativas, foram conseguidos, 

respectivamente, no Relatório de Fiscalização RF/CSB/016/2018 da Agência Reguladora do 

Estado do Ceará (ARCE, 2018), referente ao mês de dezembro do ano de 2017, e através de 

planilhas de controle fornecidas pela CAGECE.  De acordo com estes dados, Vazantes possuía 

uma população ativa de 1.158 habitantes e 711 ligações ativas. 

Com o valor da população de 2018 foi possível calcular a população utilizada na S1 aplicando a 

equação 3. 

𝑃𝑜𝑝
𝑎𝑛 

= 𝑃𝑜𝑝
2018

 × (1 +  𝑟𝑚é𝑑)
(𝑎𝑛−2018)

                                                (Equação 3) 
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Onde:  

Popan = População inicial, em habitantes (hab.); 

Pop2018 = População de 2018, em habitantes (hab.); 

rméd = Taxa média de crescimento geométrico, em porcentagem (%). 

 

A taxa média de crescimento geométrico foi obtida através da população fornecida pelo Censo do 

IBGE utilizando a equação 4. 

 

𝑟 = √
𝑃2

𝑃1

(𝑎2−𝑎1)
− 1                                                    (Equação 4) 

 

Onde: 

r = Taxa de crescimento geométrico, em porcentagem (%); 

a2 = Ano final; 

a1 = Ano Inicial; 

P2 = População do ano 2, em habitantes (hab.); 

P1 = População do ano 1, em habitantes (hab.). 

 

Segundo a SPO 012 das Normas Técnicas para Projeto de Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário da CAGECE, caso não haja diretrizes contrárias, o alcance do projeto será 

de 20 anos, tempo que foi adotado para cálculo da população da S2, assim definindo o ano de 

2038 como o alcance do projeto. Para calcular a população deste ano também foi utilizada a 

Equação 3. 

 

Vazões de Projeto 

O modelo da RDA de Vazantes foi alimentado por vazões pontuais referentes a cada nó da rede 

obtidos através do cálculo da vazão de distribuição (equação 5). Em seguida, de acordo com as 

normas da CAGECE, para projetos com população inferior a 30.000 habitantes, as vazões nodais 

podem ser obtidas através da divisão homogênea da vazão do total pelo número de nós (equação 

6).  

 

𝑄 =  
𝐾1×𝐾2×𝑃×𝑞

3600×ℎ
                                          (Equação 5) 
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Onde: 

Q = Vazão máxima diária, em litros por segundo (L/s); 

P = População a ser abastecida pelo projeto, em habitantes (hab.); 

q = Consumo per capita, em litros por habitante por dia (L/hab/dia); 

h = Horas de funcionamento das unidades do sistema de abastecimento; 

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; 

K2 = Coeficiente da hora de maior consumo. 

 

A SPO 012 do caderno de normas técnicas da CAGECE sugere que para localidades no interior, 

deve-se adotar um consumo per capita de 100 litros por habitante por dia. Já os coeficientes de 

dia de maior consumo e de hora de maior consumo sugeridos pela mesma norma são de 1,2 e 

1,5, respectivamente. O número de horas de funcionamento do sistema de abastecimento 

adotado foi de 24 horas. 

 

𝑞
𝑛

=  
𝑄

𝑛−1
                                                 (Equação 6) 

 

Onde: 

qn = Vazão pontual, em litros por segundo (L/s); 

Q = Vazão de distribuição, em litros por segundo (L/s); 

n = número total de nós da rede. 

 

Fora da sede do distrito existem algumas residências que são abastecidas pela rede de 

distribuição de Vazantes. Para representar o consumo realizado por essas casas foi contado o 

número de ligações presentes, totalizando 30, deste modo, foi acrescido um percentual de 

consumo no nó de saída da rede que abastece essa região. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

População de Projeto 

A taxa de ocupação média (Tx) obtida para o distrito de Vazantes foi de 1,63 habitantes por 

domicílio. A partir deste valor foi encontrada população para o ano de 2018 que foi de 1.816 

habitantes. Estes resultados estão apresentados na Tabela . Já a taxa média de crescimento 

geométrico foi de 1,64% a.a., obtida a partir de dados do Censo do IBGE.  Os resultados constam 

na Tabela . 
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Tabela 1 – Resultado para população de 2018. 

Pop. Ativa 
(hab.) 

Ligações 
Ativas 

Tx 
(hab./dom.) 

Ligações 
Totais 

Pop. 2018 
(hab.) 

1.158 711 1,63 1.114 1.816 

 

 

Tabela 2 – Resultado da taxa média de crescimento. 

Pop. Inicial 
(hab.) 

Pop. Final 
(hab.) 

r (%) 

1.043 1.259 2,11 

1.259 1.415 1,17 

 r médio (%) 1,64 

 

 

Na Tabela  estão apresentados os resultados da projeção populacional encontrada a partir da taxa 

de crescimento exibida anteriormente, resultando em uma população de final de plano de 2.517 

habitantes. 

 

Tabela 3 – Projeção da população urbana do distrito de Vazantes. 

Ano 
População 

(hab.) 
Ano 

População 
(hab.) 

Ano 
População 

(hab.) 
Ano 

População 
(hab.) 

2019 1.846 2024 2.003 2029 2.173 2034 2.358 

2020 1.877 2025 2.036 2030 2.209 2035 2.397 

2021 1.908 2026 2.070 2031 2.245 2036 2.436 

2022 1.939 2027 2.104 2032 2.282 2037 2.476 

2023 1.971 2028 2.138 2033 2.320 2038 2.517 

 

 

Vazões de Distribuição 

Na Tabela  são apresentados os valores das vazões para as simulações realizadas. Também são 

fornecidos o número de nós e a vazão nodal de cada situação. Ressalta-se que a um nó de saída 

foi acrescido um percentual de consumo para uma região fora da cidade que é abastecida pela 

rede. Para a Simulação 1 este nó apresentou vazão nodal de 0,1567 litros por segundo, já para as 

Simulações 2 e 3 este mesmo nó apresentou vazão nodal de 0,2014 litros por segundo. 

 

Tabela 4 – Vazões das simulações realizadas para o distrito de Vazantes. 

Simulação Qd (L/s)  Nº de Nós qn (L/s) 

1 3,61 76 0,0467 

2 4,93 94 0,0514 

3 4,93 94 0,0514 
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Simulações da Rede – S1 

 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados das pressões dinâmicas e estáticas dos nós da rede 

de distribuição existente, sendo um total de 75 nós, foi retirado um, pois se trata do reservatório de 

nível fixo.  

Para os valores de pressão dinâmica, observou-se que 98,67% dos nós estão dentro da faixa 

indicada pela ABNT NBR 12218, sendo constadada apenas um ponto da rede com pressão 

dinâmica mínima abaixo de 10,00 m.c.a., sendo o valor da pressão deste nó igual a 9,66 m.c.a., o 

que indica que não há desabastecimento. Este ponto é o mais distanciado em relação ao 

reservatório, além de possuir a maior cota do terreno em relação aos outros pontos abastecidos.  

Para os resultados de pressão estática, situação em que são observados os valores mais 

elevados de pressão na rede, o valor máximo foi de 41,81 m.c.a, indicando que a RDA de Vazantes, 

passando a trabalhar com o REL que antigamento era utlização para pressurizar o distrito, pode vir a 

suprimir os problemas de vazamentos relazionados à pressões elevadas. 

 
Tabela 5 – Resultados das pressões dinâmicas e estáticas para a S1. 

Intervalo 

(m.c.a) 

Pressão dinâmica Pressão estática 

Qtd. Nós Qtd. Nós (%) Qtd. Nós Qtd. Nós (%) 

P ≤ 10 1 1,33% 0 0,00% 

10 < P ≤ 20 10 13,33% 8 10,67% 

20 < P ≤ 30 22 29,33% 25 33,33% 

30 < P < 40 36 48,00% 29 38,67% 

P ≥ 40 6 8,00% 13 17,33% 

Total 75 100% 75 100% 

 
 
Na Tabela 6 são apresentados os resultados para perda de carga linear para a S1, em que 

96,00% dos trechos apresentaram valores abaixo de 2 m/km, atingindo valor máximo de 2,46 

m/km, ou seja, todos os trechos estão dentro do limite de perda de carga estabelecido de 8 m/km. 

Os valores baixos de perda de carga indicam que a RDA de Vazantes possui boa capacidade para 

ampliação da sua demanda. 

 
Tabela 6 – Resultados das perdas de carga linear da S1. 

Perda de carga  

(m/km) 
Qtd. Trechos Qtd. Trechos (%) 

hf ≤ 2 72 96,00% 

2 < hf ≤ 4 3 4,00% 

4 < hf ≤ 6 0 0,00% 

6 < hf < 8 0 0,00% 

hf > 8 0 0,00% 

Total 75 100% 
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Na Figura 1 são apresentados, respectivamente, o mapa de pressão dinâmica e perda de carga 

linear e isolinhas de pressão dinâmica para a S1. 

 

Figura 1 – Resultados da S1: (a) mapa de pressão dinâmica e perda de carga linear e (b) isolinhas de 

pressão dinâmica. 

  
(a) (b) 

 

A partir da Figura 2(a) observa-se que todos os trechos ficaram em cor azul, o que representa 

baixa perda de carga linear. Também é possível localizar o único nó onde a pressão está abaixo 

de 10,00 m.c.a. Na Figura 2(b) é possível observar quatro zonas de pressão da rede. Na área em 

vermelho está localizado o único nó com pressão abaixo de 10 m.c.a. e na área em azul escuro 

estão os nós com maiores valores de pressão, porém abaixo do limite de 50 m.c.a.. As demais 

áreas estão entro dos limites preconizados por norma. 

 

Simulações da Rede – S2  

Na Tabela 7 são apresentados os resultados das pressões dinâmicas e estáticas para a S2. 

Observa-se que, mesmo com o aumento da demanda, a rede permaneceu constando com apenas  

um único nó com pressão abaixo de 10,00 m.c.a., sendo o mesmo nó da S1, que neste caso ficou 

com pressão de 9,13 m.c.a. Já para os valores de pressão estática, o valor máximo permaneceu 

correspondendo ao mesmo nó, com valor de 41,81 m.c.a., indicando que a ampliação da rede não 

contemplou região com cotas inferiores às dos nós da rede existente.  
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Tabela 7 – Resultados das pressões dinâmicas e estáticas para a S2. 

Intervalo 
Pressão dinâmica Pressão estática 

Qtd. Nós Qtd. Nós (%) Qtd. Nós Qtd. Nós (%) 

P ≤ 10 1 1,08% 0 0,00% 

10 < P ≤ 20 16 17,20% 13 13,98% 

20 < P ≤ 30 26 27,96% 27 29,03% 

30 < P < 40 48 51,61% 36 38,71% 

P ≥ 40 2 2,15% 17 18,28% 

Total 93 100% 93 100% 

 

 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados das perdas de carga linear para a S2. Observa-se 

que, mesmo com o aumento da demanda, 98,29% dos trechos da RDA de Vazantes 

permaneceram com valores de perda de carga abaixo de 2,0 m/km, sendo a perda de carga linear 

máxima de 4,38 m/km.  

 

Tabela 8 – Resultados das perdas de carga linear para a S2. 

Intervalo (m/km) 
Perda de Carga 

Qtd. Trechos Qtd. Trechos (%) 

 hf ≤ 2 115 98,29% 

2 < hf ≤ 4 0 0,00% 

4 < hf ≤ 6 2 1,71% 

6 < hf < 8 0 0,00% 

hf > 8 0 0,00% 

Total 117 100% 

 

Na Figura 2(a) é apresentado o mapa da rede para a S2 com os resultados de pressão dinâmica e 

perda de carga linear e na Figura 3(b) são apresentadas as isolinhas de pressão para a 

Simulação 2. Observa-se que os resultados obtidos são semelhantes aos da Simulação 1, 

havendo uma diminuição das zonas em azul escuro, que contemplam os nós com valores de 

pressão acima de 40 m.c.a., mas abaixo de 50 m.c.a.. Na área em vermelho está localizado o 

único nó com pressão inferior a 10 m.c.a.  
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Figura 2 – Resultados da S2: (a) mapa de pressão dinâmica e perda de carga linear e (b) isolinhas de 

pressão dinâmica. 

  
(a) (b) 

 
 
Simulações da Rede – S3  

Neste cenário, a rede ampliada foi simulada com acréscimos de vazão com o objetivo de avaliar o 

parâmetro pressão. Foram feitos incrementos de vazão até que fosse identificada a primeira 

pressão negativa da rede. Na Figura 3, são apresentadas os resultados obtidos de cada 

acréscimo em forma de isolinhas de pressão.  

Na Figura 3(a) é representada a rede em funcionamento para a vazão de população de projeto de 

20 anos como já foi apresentado anteriormente na S2. Na Figura 3(b) é exibido o resultado do 

comportamento da rede o incremento de 50% a mais de vazão, observando-se o surgimento de 

mais uma região em vermelho, ou seja, com pressões inferiores a 10 m.c.a.  

Nas Figura 3(c) e Figura 3(d) são mostrados os resultados da rede para incremento de 100% e 

150%, respectivamente, a mais de vazão.  

Na Figura 3(e) são apresentadas as isolinhas de pressão com o acréscimo de 170% a mais de 

vazão. Neste percentual de incremento foi identificada a primeira pressão negativa da rede com o 

valor de -0,14 m.c.a., ou seja, para a vazão de 13,31 L/s parte da rede passa a não ser 

abastecida. Constata-se que apesar da região em vermelho ter crescido significativamente, 

apenas 15,96% dos nós apresentaram valores de pressão abaixo de 10 m.c.a., estes nós em 

geral estão localizados na região topográfica mais elevada da cidade. 
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Figura 3 – Isolinhas de pressão da rede ampliada com acréscimos de vazão: (a) sem acréscimo, (b) 

acréscimo de 50%, (c) acréscimo de 100%, (d) acréscimo de 150% e (e) acréscimo de 170%. 

     

 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  

 

 

CONCLUSÃO 

A partir do modelo desenvolvido, constatou-se que a retivação do REL existente do sistema pode 

vir a sanar os problemas atuais de vazamentos da rede devido às pressões elevadas. Também, 

pode-se concluir que a rede atual, com ampliações, tem capacidade para atender uma demanda 

futura com segurança. Este estudo foi realizado apenas com simulações simples, sendo 

necessário maior detalhamento do modelo e realização de calibrações com dados medidos em 

campo para resultados mais próximos da realidade. 
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RESUMO  

 

Em prestação de Serviço Público os cidadãos que efetuam pagamento, esperam em 

contrapartida, receber serviços de qualidade equivalente. O estudo buscou compreender 

anualmente a opinião dos moradores sobre o abastecimento de água e coleta de esgoto no 

Crato/CE. Os consumidores foram estratificados em 42 localidades, e dentro dessas foi sorteado 

imóveis aleatoriamente para realização de visitas, tendo realizado 381 entrevistas no ano I (11-

2017), e 580 no ano II (01-2019). Foi utilizado tablets para facilitar a sistematização dos dados e 

um formulário pré-formatado. A margem de erro no ano I (5%) e no ano II (4%), e o limite do 

intervalo de confiança de 95%. O resultado indicou um declínio da avaliação positiva em relação 

ao serviço de esgoto de 63,1% para 19%, a avaliação regular mudou de 29,3% para 63,1%. O 

serviço de abastecimento de água teve nota 3,4 (para nota até 5), a avaliação positiva caiu de 

69,5% para 41,9%; a avaliação regular (neutralidade) ampliou para 36,4%. A média de avaliação 

geral caiu de 69,5% para 31,4%, subindo de 9,2% para 11,9% a avaliação negativa, com a 
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avaliação regular avançou de 20,7% para 51,7%. A queda não chega a ser uma reprovação, 

reflete uma insatisfação, a avaliação negativa mudou entre os anos, destaca-se que os 

indicadores mais negativos estão na área da atuação Projeto Sistema de Abastecimento de Água.  

 

Palavras-chave: perfil de consumo de água, tempo de banho, tempo de lavagem  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A função da administração pública é prover à sociedade os serviços que necessita. Enquanto isso, 

os cidadãos que efetuam pagamento de impostos, taxas e contribuições, esperam em 

contrapartida, receber serviços públicos de qualidade equivalente à contribuição feita 

(CARVALHO e TONET, 1994). 

A qualidade é um diferencial competitivo de empresas públicas e privadas, e ela pode ser vista 

interna ou externamente à organização (MAINARDES e LOURENÇO, 2010). E internamente 

auxiliar na eficiência da organização, minimizar o desperdício e aumentar a produtividade, quando 

visto externamente, possibilitando manter os clientes satisfeitos. 

Em meio a essa preocupação com a qualidade na prestação de serviços, Chiavenato (2007) 

destaca que o cliente é um dos aspectos de maior importância do negócio. Candeloro e Almeida 

(2002) destaca que a satisfação do cliente é a relação entre o que o ele vê (percebe) e o que 

espera ver (expectativa), de onde se conclui que nada pode ser mais mutável do que a satisfação 

do cliente. 

A qualidade como superação das expectativas dos clientes é um conceito abstrato, pois trata da 

satisfação da expectativa do consumidor (MAINARDES e LOURENÇO, 2010). Os consumidores 

possuem expectativas diferentes porque possuem diferentes necessidades e desejos (GARVIN, 

1984).  

Santos (1995) ressalta que é preciso perguntar continuamente quem são os clientes da empresa, 

quais as suas expectativas e os seus desejos e como estes podem ser satisfeitos, da melhor 

forma possível. 

Assim, o presente trabalho objetivou compreender em dois momentos temporais a opinião dos 

moradores sobre o abastecimento de água e coleta de esgoto no município do Crato-CE de forma 

a compreender qual é: i) a efetividade dos serviços; ii) qual a avaliação e problemas com o serviço 

de esgoto, iii) qual a avaliação da qualidade e abastecimento de água; vi) qual o nível de 

aprovação dos serviços da empresa de saneamento; v) quais as sugestões para melhorar os 

serviços, dentre outros. 
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A empresa de abastecimento do Crato vem enfrentando uma série de transformações no sentido 

de profissionalizar, modernizar, democratizar e tornar transparente a gestão, assim nos anos de 

2017 e 2018 realizou dois estudos para compreender o nível de satisfação dos clientes. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município do Crato/CE possuí aproximadamente 130 mil habitantes e está situado ao sul do 

estado do Ceará.  

A SAAEC empresa responsável pelo abastecimento tem cerca de 36.000 clientes ativos, tanto há 

cobertura na área urbana como em distritos e em algumas localidades rurais, ao todo são 41 

rotas.  

No primeiro momento do estudo (ano 1) em novembro de 2017 os consumidores foram 

estratificados em 42 localidades, de dentro dessas foi sorteado imóveis aleatoriamente para 

realização de visitas, tendo no ano 1 realizado 381 entrevistas em diferentes imóveis, e em janeiro 

de 2019, 580 consumidores foram visitados. Para as entrevistas a equipe utilizou tablets para 

facilitar a sistematização dos dados e um formulário pré-formatado (Anexo I). O universo 

pesquisado foi dos residentes no município com idade de 16 anos ou mais. 

A amostra foi definida para que a margem de erro fosse de cinco pontos percentuais para o 

primeiro ano e quatro para o segundo ano, o limite do intervalo de confiança, estimado em 95% 

(noventa e cinco por cento).  

Na coleta de dados foram realizadas entrevistas pessoais domiciliares, aplicando o questionário 

de acordo com os objetivos da pesquisa, através de pesquisadores treinados para abordagem 

específica, com a escolha dos domicílios, dando-se de forma aleatória.  

Em ambos os momentos foram filtrados 100% dos questionários e checados 20% para atestar a 

realização da entrevista e a fidedignidade dos dados apurados.  

Na avaliação positiva foi agregado os conceitos Ótimo e Bom, enquanto a negativa a soma dos 

conceitos Ruim e Péssimo. O conceito regular não é aproveitado nessa análise. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

No ano 1 (2017), mais de 50% dos entrevistados afirmaram que sua residência estava ligada à 

rede de esgotos, já no ano 2 (início de 2019), cerca de 60% disseram estar ligados à rede de 

esgoto.  
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Ocorreu um declínio da avaliação positiva de 63,1% para 19% (Figura 1). Já a avaliação negativa 

avançou de 7% para 19%, enquanto a avaliação regular (neutralidade), avançou de 29,3% para 

63,1%. Mesmo considerando que o número de entrevistados tenha ampliado para o quesito em 

20% o avanço da avalição negativa é de quase 200%.   

 

Figura 1 – Avalição do serviço de esgotamento sanitário. 

 

 

Entre os dois intervalos de pesquisa ocorreu o aumento de 40% da tarifa de água e 10% da tarifa 

de esgoto, e isso pode ter ocasionado uma avaliação mais exigente por parte do usuário, haja 

vista, que apenas cerca de 20% das pessoas ouvidas no ano II informaram da ocorrência de 

vazamentos na rede de esgoto nas proximidades de sua residência nos últimos seis meses. Outro 

fator é que, dos entrevistados do ano I, apenas 13,1% tiveram problema, o que nos leva a concluir 

que a ocorrência de problemas de rede não é o motivo de insatisfação e muito provavelmente o 

aumento de tarifa. Tendo nesse primeiro momento os clientes comportando-se de forma imparcial. 

Lima (2017) em pesquisa sobre a satisfação de clientes e percepção dos usuários dos sistemas 

de saneamento de municípios goianos operados pelas prefeituras evidenciou que a satisfação 

prevalece para abastecimento de água, coleta e transporte de resíduos. Porém, para drenagem 

urbana, disposição final dos resíduos e todos os indicadores referentes ao esgotamento sanitário, 

prevalece a insatisfação, enquanto o indicador “tratamento de esgoto”, apresentou que 85,7% dos 

municípios pesquisados apresentaram satisfação abaixo de 50%. O cenário do primeiro ano era 

superior ao índice encontrado. 

Os serviços de abastecimento de água prestados em avaliação de 1 a 5 teve nota 3,4, com a 

avaliação positiva (Figura 2) caindo em relação à pesquisa anterior, de 69,5% para 41,9%. Já a 

avaliação negativa subiu de 9,2% para 18,3%, com a neutralidade (regular) subindo de 20,7% 

para 36,4%. 
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Figura 2 – Avalição do serviço de abastecimento de água. 

 

 

A ARSESP (2012) em pesquisa de satisfação dos usuários de saneamento básico realizada entre 

a categoria residencial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário regulados 

pela Agência em 244 municípios paulistas (199 conveniados, 44 da região metropolitana e a 

capital), atendidos pelas três concessionárias paulistas (Sabesp, Saneaqua e Foz de Santa 

Gertrudes), ao requerer que clientes desse uma nota ao serviço teve 85,00% avaliando 

positivamente. Já a ADASA no Distrito Federal registrou o grau de satisfação de 72,8% 

(BRASÍLIA, 2017). Apesar do comportamento do cliente ser dinâmico e as realidade distintas, o 

nível de satisfação contribuiu para perceber até que ponto as expectativas estão sendo 

superadas. 

A ADASA (BRASÍLIA, 2017) ao realizar pesquisa de satisfação dos serviços públicos de 

saneamento básico no âmbito da região administrativa do Distrito Federal  

Enquanto que ARSESP (20120 teve 94,12% dos clientes avaliando o serviço com notas de 4 a 5, 

sendo 69,12% com avaliação máxima.  

O grau de satisfação médio dos clientes do Distrito Federal é de 86,5%, se ponderamos apenas a 

avaliação positiva e negativa e determinar a proporção teríamos 68,43% de avaliação positiva, 

mesmo assim não ter-se-ia o nível de satisfação obtido pela ADASA no DF como referência em 

prestação de serviço de abastecimento.  

Mais de 32% dos entrevistados sofreram com falta de abastecimento de água nos últimos seis 

meses, principalmente os moradores residentes nos bairros Independência/Parque Recreio 

(93,3%), Conjunto Vitória Nossa (83,3%), Grangeiro (75%), Ponta Da Serra (57,1%), Seminário 

(52%), Vila Alta, Sossego, Campo Alegre e Belmonte (50%), dos quais, exceto Campo Alegre e 

Ponta da Serra, passaram por obras de extensão é substituição de rede do Projeto Sistema de 

Ampliação do Abastecimento (SAA), tendo gerado a ampliação de  ocorrência de falta de água. 

Apesar do ganho trazido pelo investimento, a interrupção de abastecimento tem gerado 
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insatisfação, boa parte da cidade tem água diariamente, e as obras mesmo quando informadas 

trouxeram interrupções. Observamos ainda que no ano I tivermos 1064 pedidos de serviço por 

falta de água, enquanto no ano II foram 1445, uma ampliação de 35,88%. 

Na pesquisa anterior a falta de água durante um bom período, pouca quantidade, falta de pressão 

e tarifa elevada, foram as principais justificativas para a desaprovação ao trabalho. 

O valor mensal médio da conta de água ficou em R$ 45,61 (quarenta e cinco reais e sessenta e 

um centavos), representa um aumento de 59,7% em relação à pesquisa anterior (R$ 28,55). 

Pouco mais de 13% dos entrevistados considera a tarifa cobrada baixa, atualmente com 28,1% 

discordando, considerando elevada para os padrões oferecidos, enquanto para 55,1% a tarifa 

cobrada é considerada normal.  

Mais da metade dos entrevistados avaliaram como cara a tarifa cobrada pela SAAEC pelo 

fornecimento de água e coleta de esgoto, enquanto no ano I era considerado elevado por 28,1%. 

Já 38,1% acham que o preço da tarifa é justo, o que é abaixo dos 55,1% que consideram a tarifa 

normal no ano I. 

A ARSESP em pesquisa em Jales/SP sobre o valor de tarifa teve o seguinte resultado: 55,39% 

caro, justo 38,24% e barato 5,39%, percebemos ai uma certa similaridade para o critério de preço 

justo, as mudanças de avaliação são decorrente do recente aumento de tarifa (40%) o que 

certamente mudou radicalmente a avaliação da população sobre tarifa. 

Para pouco mais da metade da população (53,1%) o preço cobrado pelos serviços da SAAEC 

está na média em comparação com os serviços de energia e telefonia. Já 19,3% acham que está 

acima da média e 14,5% abaixo da média. 

A média de avaliação dos serviços caiu de 69,5% para 31,4% em relação à pesquisa anterior 

(Figura 3), subindo de 9,2% para 11,9% a avaliação negativa, com a neutralidade (regular) 

subindo de 20,7% para 51,7%. Vale destacar que essa queda acentuada na avaliação positiva 

reflete uma insatisfação. 

A Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão (AGR) ao Instituto de Pesquisa Catarinense 

(IPC), ao realizar Pesquisa de Satisfação dos Clientes (Diário do Sul, 2015) realizada nas sedes 

regionais em 2013 apresentou Índice de Satisfação de 84,6%, demonstrando o reconhecimento 

da boa prestação de serviços da Sanesul. 

Em Porto Alegre (2016) o DMAE tem mais de 80% dos clientes aprovam a qualidade dos serviços 

prestados, e 91,8% de aprovam os serviços de água em 2015). Com a inversão que houve de 

avaliação positiva, torna-se um desafio atingir níveis tão elevados. 
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Figura 3 – Avalição Geral dos Serviços prestados. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Entre as duas pesquisas observamos a continuidade do anseio de aumentar o tempo de 

abastecimento e de água regular, a melhoria da qualidade de água fornecida, e a execução dos 

serviços de abastecimento com maior celeridade, e redução de tarifas. Entre os anos apareceu 

requerimento de tapar buracos de obras, e desapareceu ampliar a rede de arrecadadores.  

Apesar da queda acentuada na avaliação positiva, reflete uma insatisfação, mas que não chega 

ao ponto de reprovação, já que a avaliação negativa permaneceu praticamente no mesmo nível 

da pesquisa anterior (elevação inferior a três pontos percentuais). 

Por outro lado, os resultados demostram a necessidade de um processo de informação e 

comunicação mais forte de modo a ampliar o conhecimento e a satisfação, e permitir ao 

consumidor compreender como o seu pagamento tem resultado em melhoria do sistema. O 

aumento do preço da tarifa tornou os consumidores mais exigentes, e de certo modo imparcial em 

processo de julgamento da qualidade e satisfação pelos serviços prestados. 

A empresa precisa de uma comunicação mais forte que possibilite o cliente ter maior clareza dos 

investimentos, e de como os transtornos da obra do Sistema de Ampliação de abastecimento vão 

melhorar o sistema. Os índices de insatisfação em bairros que passaram pela obra do SAA 

indicam de que existe necessidade de um trabalho social com maior efetividade, de melhor divisão 

entre os papéis da construtora da obra, o município fiscal e a concessionário gestora futura dos 

investimentos. E latente a necessidade de revisão do trabalho social e abordagem a população, 

pois, a obra continuará por mais dois anos, e até então apenas 10% do valor de investimento 

inicial foi executado. 
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Deixa a lição da importância do trabalho social junto a população e de se encontrar alternativas 

para informar da ocorrência de falta de água. Ficou evidente que, mesmo que a qualidade do 

serviço esteja estabilizada, o aumento da tarifa influenciou o nível de satisfação e a avaliação 

mais exigente dos usuários.  
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ANEXO I 

  

  

PESQUISA DE OPINIÃO  

Questão ambiental, abastecimento de água e 

serviços prestados pela SAAEC  

  

  

Falando sobre água e a questão ambiental no município...  

  

P1. Como o (a) senhor (a) avalia a importância que o governo municipal de Crato dá ao tema da 

água e meio ambiente: GRANDE IMPORTÂNCIA, MÉDIA IMPORTÂNCIA, BAIXA IMPORTÂNCIA ou 

NENHUMA IMPORTÂNCIA?  

 Grande importância      Média importância      Baixa importância     

  

 Nenhuma importância     

P2. Quanto tempo em média o (a) senhor (a) demora no banho?  

  

 Menos de 10 minutos      11 a 15 minutos      16 a 20 minutos     

  

 Mais de 20 minutos     

P3. Quantas vezes, em média, a louça de sua casa é lavada no dia?  

  

 Apenas uma vez      2 a 3 vezes      4 a 5 vezes      Mais de 5 vezes     

  

  P4. Quantos minutos, em média, dura cada lavagem?  

  

 Menos de 10 minutos     11 a 20 minutos   21 a 30 minutos     

 Mais de 30 minutos       Não sabe / não respondeu     

  

 P5. Aqui em sua residência as roupas são lavadas em casa?  

 Sim    Não  

  

 P6. Em caso positivo quantas vezes por semana?  
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 Apenas uma vez    2 a 3 vezes   4 a 5 vezes     

 Seis vezes    Todos os dias   Não sabe / não respondeu     

  

 P7. Quanto tempo em média demora essa lavagem?  

  

 Menos de 10 minutos    11 a 20 minutos   21 a 30 minutos     

 31 minutos a 1 hora    Mais de 1 hora   Não sabe / não respondeu     

  

P8. Com qual frequência o quintal e calçada do seu domicílio são lavados: DIARIAMENTE, 

SEMANALMENTE, QUINZENALMENTE, MENSALMENTE, RARAMENTE ou NUNCA?  

 Diariamente   Semanalmente   Quinzenalmente     

 Mensalmente   Raramente   Nunca     

  

P9. O (A) senhor conhece o Conselho Municipal de Água e Esgoto do Crato (CMAEC)?  

 Sim   Não  

  

P10. Pelo que o (a) senhor (a) conhece ou ouviu falar, qual a finalidade / funções desse conselho?  

(Espontânea – múltiplas respostas) 

  

  

  

P11. O (A) senhor (a) conhece alguém desse Conselho ou sabe como é sua composição?   

(Somente para quem conhece ou já ouviu falar)   

 Sim   Não  

  

 E agora falando sobre SAAEC, abastecimento de água e serviço de esgoto...  

 

P12. O (A) senhor (a) acha que a água fornecida pela SAAEC, vem toda de fontes naturais 

(nascentes) ou apenas uma parte dela?  

 Vem toda de fontes naturais (nascentes)   Apenas uma parte dela  

  

P13. Qual percentual de água proveniente de nascente o (a) senhor (a) acredita que é 
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disponibilizado para o abastecimento pela SAAEC?  

 Menos de 20%   De 21% a 40%   De 41% a 60%     

 De 61% a 80%   De 81% a 99%   Toda água     

  

P14. O (A) senhor (a) sabia que para a SAAEC captar água para o abastecimento fica sujeita ao 

pagamento de uma taxa junto a COGERH?  

 Sim   Não  

  

  

P15. Quanto o (a) senhor (a) imagina que seja o gasto da SAAEC com captação de água (outorga da 
COGERH)?  

  

 Menos de R$ 15 mil      De R$ 16 a R$ 30 mil      De R$ 31 a R$ 45 mil      De R$ 46 a R$ 60 mil     

 Mais de R$ 60 mil       Nenhum      Não sabe/não respondeu    

  

  

P16. Quanto o (a) senhor (a) estima que seja o valor gasto pela SAAEC com energia elétrica para 
captação e tratamento da água que ela disponibiliza para o abastecimento?  

  

 Menos de R$ 50 mil      De R$ 51 a R$ 100 mil      De R$ 101 a R$ 150 mil      De R$ 151 a R$ 200 mil     

 De R$ 201 a R$ 250 mil     Mais de R$ 250 mil      Nenhum      Não sabe  

  

P17. O (A) senhor (a) conhece ou já ouviu falar do serviço de carro pipa da SAAEC?  

 Sim   Não  

  

P18. O (A) senhor (a) conhece ou já ouviu falar na ouvidoria eletrônica da SAAEC?  

 Sim   Não  

  

P19. O (A) senhor (a) já utilizou essa ouvidoria?  

 Sim   Não  

  

P20. Considerando a qualidade da água recebida em sua casa, o (a) senhor (a) considera que o 

preço pago pela água é BARATO, JUSTO ou CARO?  
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 Barato      Justo      Caro     

  

 Não sabe/não respondeu     

P21. Utilizando uma escala de 1 a 5, qual nota geral o (a) senhor (a) dá para os serviços de 

abastecimento de água prestados pela SAAEC?   

 1   2   3   4  

  

 5   Não sabe / não respondeu  

P22. Nos últimos 6 meses, faltou água por qualquer outro motivo que não fosse por atraso no 

pagamento?  

 Sim      Não      Não sabe / não respondeu     

  

 P23. Quantas vezes faltou água nos últimos 6 meses?   

  

 Apenas uma vez    2 a 5 vezes   6 a 10 vezes     

 Mais de 10 vezes      Não sabe / não respondeu     

  

 P24. Quando faltou água, a SAAEC avisou ao (a) senhor (a) com antecedência?  

 Sim       Não      Não sabe / não respondeu     

  

P25. Como o (a) senhor (a) procura saber da falta de água (vizinho, rádio, site da empresa, mídias sociais)? 

Em caso de mídias sociais, qual?   

(Espontânea – aceita mais de uma resposta) 

  

  

  

P26. O (A) senhor (a) passou por algum caso de falta de água programada (aquela interrupção feita 

para realizar serviço de manutenção ou de emergência) nos últimos 6 meses?  

  Sim    Não  

  

P27. O (A) senhor (a) foi avisado com antecedência da interrupção do abastecimento?  

  Sim   Não  
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P28. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, de um modo geral, qual 

nota o (a) senhor (a) dá para este procedimento de falta de água programada?  

 1   2   3   4  

  

 5   Não sabe / não respondeu  

P29. Nos últimos 6 meses, o (a) senhor (a) utilizou o atendimento da SAAEC através do telefone ou 

da internet para resolver algum problema, solicitar informação ou reclamar de algum serviço?  

  Sim   Não  

  

P30. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, pensando no 

atendimento que o (a) senhor (a)  recebeu na última vez que procurou a SAAEC, que nota o (a) 

senhor (a)  dá para FACILIDADE DE EFETUAR CONTATO, CORDIALIDADE DO (A) ATENDENTE e 

CONHECIMENTO DEMONSTRADO?  

 1   2   3   4   5   Não sabe / não respondeu  

  

P31. Neste último atendimento, o (a) senhor (a) procurou a SAAEC para fazer CONSULTA, 

SOLICITAÇÃO ou RECLAMAÇÃO?  

  Consulta       Solicitação       

  

 Reclamação       

P32. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, de modo geral que 

nota o (a) senhor (a) dá para este atendimento?  

 1   2   3   4   5   Não sabe / não respondeu  

 

P33. Nos últimos 6 meses, o (a) senhor (a) procurou pessoalmente a SAAEC para resolver algum 

problema, solicitar informação ou reclamar de algum serviço?  

  Sim   Não  

  

P34. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, qual nota o (a) senhor 

(a) dá para o TEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO, TRATAMENTO RECEBIDO e CONFORTO E 

LIMPEZA?  

 1   2   3   4   5   Não sabe / não respondeu  

  

P35. Onde o (a) senhor (a) paga a sua conta de água com mais frequência?  

Espontânea – resposta única) 
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P36. Na sua casa/condomínio a coleta de esgoto é realizada através de REDE COLETORA DE 

ESGOTOS ou OUTRA FORMA?  

 Rede coletora de esgotos   Outra forma  

  

 Não sabe / não respondeu     

P37. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, qual nota o (a) senhor 

(a) dá para o SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO?  

 1   2   3   4  

  

 5   Não sabe / não respondeu  

P38. Nos últimos 6 meses, ocorreu algum vazamento na rede de esgoto nas proximidades de sua 

residência?  

 Sim   Não  

  

P39. A SAAEC resolveu o problema: MUITO RÁPIDO, RÁPIDO, LENTO, MUITO LENTO ou NORMAL 

(nem rápido nem lento)?  

 Muito rápido   Rápido    Lento   

 Muito lento   Normal (nem rápido nem lento)   Não sabe / não respondeu     

  

P40. Nos últimos 6 meses, ocorreu algum mau cheiro na rede de esgoto nas proximidades?  

 Sim   Não  

  

P41. A SAAEC resolveu o problema MUITO RÁPIDO, RÁPIDO, LENTO, MUITO LENTO ou NORMAL 

(nem rápido nem lento)?  

 Muito rápido   Rápido    Lento   

 Muito lento   Normal (nem rápido nem lento)   Não sabe / não respondeu     

  

P42. A sua residência conta com algum sistema de armazenamento para água (caixa d’água, tanque 

ou cisterna)? Se positivo, qual a capacidade desse sistema?  

 Não   Sim – Capacidade:  

  

 Não sabe / não respondeu     

  

P43. Esse sistema de armazenamento (caixa d’água, tanque ou cisterna), em caso de algum 

problema no abastecimento (falta de água), garante o consumo básico de sua residência por qual 

período?  
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 Menos de 1 dia   Apenas 1 dia    Mai de 1 a 2 dias   

 Mais de 2 a 3 dias   Mais de 3 a 5 dias   Mais de 5 dias  

  

P44. A água utilizada na sua casa, prédio ou condomínio para atividades normais do dia a dia como 

lavar roupa, cozinhar e tomar banho é ligada à rede geral de distribuição ou é ligada a algum poço?  

 Rede geral de distribuição   Poço profundo  

                                                                                                                                                

 Não sabe / não respondeu     

                                                                                                                                                                                                                                               

P45. Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo o (a) 
senha bebês?   

                              

  

o (a)  

        

e as crianças, inclusive  

                                                     

 Apenas 1 pessoa   2   3   4   5   6    Mais de 6 pessoas  

  

P46. O (A) senhor (a) poderia dizer qual o valor aproximado da conta de água de sua residência?  

  

 Menos de 10 reais     De 11 a 20 reais     De 21 a 30 reais      De 31 a 40 reais     

 De 41 a 50 reais     De 51 a 80 reais     De 81 a 100 reais      De 101 a 150 reais     

 De 151 a 200 reais     De 201 a 250 reais     Mais de 250 reais      Não sabe/não respondeu     

  

P47. Em comparação com os serviços prestados por outras empresas, como por exemplo, de 

energia elétrica e de telefone, o (a) senhor (a) diria que a SAAEC está ACIMA DA MÉDIA, NA MÉDIA 

ou ABAIXO DA MÉDIA?  

 Acima da média      Na média      Abaixo da média     

  

 Não sabe / não respondeu     

P48. Considerando o preço atual e a qualidade dos serviços de água e esgoto prestado pela SAAEC 

o (a) senhor (a) estaria disposto a pagar mais para ter um serviço melhor?  

 Sim   Não                                                                            

  

P49. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, levando em conta 

todos os aspectos que falamos, que nota o (a) senhor (a) dá para o serviço prestado pela SAAEC?   

 1   2   3   4  

  

 5   Não sabe / não respondeu  
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P50. Quem foi, na opinião do (a) senhor (a), que autorizou o último aumento de tarifa de água: O 

PREFEITO; A CÂMARA DE VEREADORES; O CONSELHO DE ÁGUA E ESGOTOS ou A SAAEC?  

 O Prefeito      A Câmara de Vereadores      O Conselho de Água e Esgotos     

  

 A SAAEC     

P51. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, qual nota o (a) senhor 

(a) dá para o SERVIÇO DE ENERGIA?  

 1   2   3   4  

  

 5   Não sabe / não respondeu  

P52. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, qual nota o (a) senhor 

(a) dá para o SERVIÇO DE TELEFONIA?  

 1   2   3   4   5   Não sabe / não respondeu  

   

P53. O que o (a) senhor (a) acha que precisa ser melhorado na SAAEC?   

(Espontânea – múltiplas respostas) 

  

P54. Para terminar, como o (a) senhor (a) avalia esses dois primeiros anos do governo do prefeito 

Zé Ailton, o (a) senhor (a) classificaria como: ÓTIMO, BOM, REGULAR, RUIM ou PÉSSIMO?  

 Ótimo   Bom    Regular   

 Ruim   Péssimo   Não sabe / não respondeu     

  

P55. Considerando que o Brasil a partir de janeiro terá um novo Presidente da República, um novo  

Congresso Nacional e uma nova Assembleia Legislativa, como o (a) senhor (a) avalia que serão dos 

próximos dois anos do governo do prefeito Zé Ailton, o (a) senhor (a) acha que será: ÓTIMO, BOM, 

REGULAR, RUIM ou PÉSSIMO?  

 Ótimo   Bom    Regular   

 Ruim   Péssimo   Não sabe / não respondeu     
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RESUMO  

 

A autarquia municipal COMUSA – Serviços de Água e Esgoto produz água potável para 

abastecimento do município de Novo Hamburgo no Estado do Rio Grande do Sul.  A Estação de 

Tratamento de Água (ETA) COMUSA trabalha com o sistema de tratamento físico-químico 

convencional a partir de água superficial. A água superficial captada pela COMUSA é proveniente 

do Rio dos Sinos e apresenta média geométrica anual de Escherichia coli (E. coli) superior a 

1.000 NMP/100 mL, indício de nível considerável de contaminação, sendo indicado o 

monitoramento de protozoários. Desde 2012 a COMUSA monitora os protozoários presentes na 

água bruta, através dos ensaios de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp., 

conforme preconiza o anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05 de 03 de Outubro de 2017 do 

Ministério da Saúde (PRC-5). A frequência dos ensaios em água bruta é mensal, e estes são 

realizados por laboratórios contratados. Dos 70 ensaios realizados desde então, de Novembro de 

2012 a Dezembro de 2018, em 8 foi identificada a presença de cistos e/ou oocistos dos 

protozoários, estes em pequeno número e sem comprometimento ao atendimento à legislação 

vigente. A eficiência de filtração mostrou-se adequada e foram verificados desde 2017 resultados 

inferiores a 0,3 uT em porcentagens superiores a 90% das amostras de água filtrada analisadas. 

 

Palavras-chave: Estação de tratamento de água, Cryptosporidium spp., Giardia spp. 
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INTRODUÇÃO 

 

A maioria das infecções por protozoários é assintomática e ocorre tanto em adultos, quanto em 

crianças. A infecção sintomática pode apresentar-se de forma aguda com diarreia, acompanhada 

de dor abdominal (enterite aguda), ou de natureza crônica, caracterizada por fezes amolecidas, 

com aspecto gorduroso, fadiga, anorexia, flatulência e distensão abdominal. Anorexia associada 

com má absorção, pode ocasionar perda de peso e anemia (BRASIL, 2010).  Por ainda haver 

grande número de ocorrências destas infecções, faz-se necessário monitorar estes organismos na 

água, a qual é fonte de transmissão.  

Conforme SMEWW (2017), dos 325 surtos de doenças causadas por protozoários associados à 

água, relatados em todo o mundo, a maioria foi causada por Cryptosporidium spp. (51%) e Giardia 

duodenalis (41%) . 

A giardíase atinge principalmente a porção superior do intestino delgado. O principal agente 

causador é a Giardia lamblia, protozoário flagelado que existe sob as formas de cisto e trofozoito 

(forma livre). O cisto é a forma infectante encontrada no ambiente. O modo de transmissão é 

fecal-oral. Ocorre de forma direta, pela contaminação das mãos e consequente ingestão de cistos 

existentes em dejetos de pessoa infectada ou indireta, por meio da ingestão de água ou alimento 

contaminado. Os cistos podem resistir até 2 meses no meio exterior e são resistentes ao processo 

de cloração da água (BRASIL, 2010). A Figura 1 apresenta as formas tropozoitos (A) e cistos (B) 

de Giardia (UNI-BH, 2013). 

 

Figura 1 – Tropozoitos e cistos de Giardia. 
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A criptosporidíase atinge as células epiteliais das vias gastrintestinais, biliares e respiratórias do 

homem, de diversos animais vertebrados e grandes mamíferos. Pode provocar enterite, seguida 

de desnutrição, desidratação, comprometimento do trato biliar e morte fulminante. O principal 

agente etiológico é o Cryptosporidium parvum. O agente pode ser encontrado no solo, água ou 

alimentos contaminados com fezes. A transmissão é fecal-oral, de animais para a pessoa ou entre 

pessoas, pela ingestão de oocistos, que são formas infecciosas e esporuladas do protozoário. 

Fora do organismo humano, em ambientes úmidos, o oocisto pode permanecer infectante por até 

6 meses (BRASIL, 2010). A Figura 2 apresenta oocistos de Cryptosporidium (CUNHA, 2015). 

 

Figura 2 - Oocistos de Cryptosporidium.  

 

 

 

O controle de qualidade da água para consumo humano se tornou uma ação de saúde pública a 

partir da publicação da Portaria nº 56/Bsb, de 14 de março de 1977, do Ministério da Saúde, que 

instituiu a norma de potabilidade em todo o território brasileiro. Abaixo é apresentada a série 

histórica das portarias de potabilidade subsequentes (BRASIL, 2012). 

A Portaria nº 36 de 23 de janeiro de 1990 não indica o monitoramento de protozoários. 

A Portaria nº 1469 de 29 de dezembro de 2000, no art. 11, § 7º, aborda o tema: “Em 

complementação, recomenda-se a inclusão de pesquisa de organismos patogênicos, com o 

objetivo de atingir, como meta, um padrão de ausência, dentre outros, de enterovírus, cistos de 

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp.”. 

A Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, no § 8º do art. 11, repete o texto da legislação 

anterior, em caráter de recomendação.  

A Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 e sua atualização, o Anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017, trazem a obrigatoriedade do monitoramento dos 

cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 
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Referente ao monitoramento de protozoários em Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ou 

Soluções Alternativas Coletivas (SAC) abastecidos por manancial superficial, a legislação 

brasileira atual prevê o monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium 

spp. no ponto de captação de água (BRASIL, 2017). 

Quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100 mL 

deve-se realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. no 

ponto de captação de água (BRASIL, 2017). 

Quando a média aritmética da concentração de oocistos de Cryptosporidium spp. for maior ou 

igual a 3,0 oocistos/L no ponto de captação de água, recomenda-se a obtenção de efluente em 

filtração rápida com valor de turbidez menor ou igual a 0,3 uT em 95% (noventa e cinco por cento) 

das amostras mensais ou uso de processo de desinfecção que comprovadamente alcance a 

mesma eficiência de remoção de oocistos de Cryptosporidium spp. A concentração média de 

oocistos de Cryptosporidium spp. deve ser calculada considerando um número mínimo de 24 

(vinte e quatro) amostras uniformemente coletadas ao longo de um período mínimo de um ano e 

máximo de dois anos (BRASIL, 2017). 

Diferentes das bactérias, cistos e oocistos de protozoários não são inativados no processo 

convencional de desinfecção, sua remoção significativa ocorre na etapa de filtração, juntamente 

com demais materiais em suspensão (BRASIL, 2007). 

Os cistos de Giardia spp. e os oocistos de Cryptosporidium spp. foram escolhidos para compor o 

controle de qualidade da água por apresentarem dimensões reduzidas e, por conta disso, 

apresentarem maior probabilidade de não serem removidos pelo tratamento de água 

convencional, conforme é possível observar na Tabela 1 (KARANIS, 2007). 

 

Tabela 1 – Dimensões dos protozoários.  

Organismo Tamanho no estágio de transmissão  

Giardia duodenalis Cisto (8 – 15 µm) 

Cryptosporidium spp. Oocisto (4 – 6 µm) 

Entamoeba histolytica Cisto (9 – 14,5 µm) 

Balantidium coli Cisto (50 – 60 µm) 

Sarcocystis sp. Oocisto (7,5 – 17 µm) 

Toxoplasma gondii Oocisto (10 – 12 µm) 

Cyclospora sp. Oocisto (8 – 10 µm) 

 

 

Como o monitoramento de concentrações reduzidas desses microrganismos na água tratada não 

é viável, a abordagem adotada pelo Ministério da Saúde tem sido a estimativa de tratamento 

requerido, em função da concentração de patógenos na água bruta, de forma a resguardar a meta 
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de risco tolerável. A concentração de E. coli na água bruta indica o grau de contaminação fecal, o 

qual está relacionado com o nível de outros patógenos presentes. O tratamento requerido 

costuma ser estabelecido pela associação de desempenho esperado para diversas técnicas de 

tratamento (usualmente expresso em termos de unidades logarítmicas de remoção), aliado ao 

atendimento de padrão de qualidade da água tratada, expressa por meio de parâmetros 

indicadores de remoção de (oo) cistos de protozoários, por exemplo, a turbidez. Assim, a turbidez 

é considerada também como parâmetro microbiológico, pois diversos estudos apresentam 

correlações da eficiência dos processos de tratamento na remoção da turbidez e dos (oo) cistos 

de Cryptosporidium spp. e Giardia spp. (BRASIL, 2012). 

Sistemas de tratamento com filtração rápida (ciclo completo ou filtração direta), bem operados e 

produzindo um efluente com valor < 0,5 uT, e sua complementação por desinfecção, podem 

alcançar um resultado conjunto de remoção e inativação de 3,0 log10 (99,9%) de cistos de Giardia 

spp. Sistemas de filtração rápida (ciclo completo ou filtração direta), bem operados e produzindo 

um efluente com valor <0,3 uT, podem alcançar um resultado de remoção de 2,0 log10 (99%) de 

oocistos de Cryptosporidium spp. (HELLER, 2004). 

Em trabalhos anteriores já foi apontado que o processo de clarificação é o principal responsável 

pela remoção dos coliformes totais e E. coli da água bruta (SILVA, 2015; LACERDA et al, 2018). 

O objetivo deste trabalho é apresentar o monitoramento de Escherichia coli (E. coli), cistos de 

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. realizado em manancial superficial que abastece 

uma Estação de Tratamento de Água (ETA) com tratamento físico-químico convencional. 

Adicionalmente são apresentados dados do monitoramento da turbidez da água na saída do 

processo de filtração. O período relatado é de 2012 a 2018. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os resultados dos ensaios de protozoários foram relacionados com resultados de E. coli na água 

bruta e turbidez na água filtrada.  Os ensaios de turbidez foram realizados em turbidímetro portátil, 

conforme método nefelométrico. São coletadas amostras de água na saída de cada filtro, a cada 

duas horas, para realização do ensaio de turbidez. 

Para o ensaio de E. coli foi utilizada a técnica do substrato enzimático, de acordo com o Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater. Este método faz uso de ONPG (orto-nitro-

fenol-galactopiranosideo) e MUG (umbeliferol-glucuronidase), dois nutrientes-indicadores 

utilizados como fonte de carbono, sendo metabolizados pelos coliformes totais (através da enzima 

β-galactosidase) e por E. coli (pela enzima β -glucuronidase). A E. coli utiliza ß-glucuronidase para 

metabolizar o MUG e criar fluorescência quando o substrato é exposto à luz UV (BIANCHIN, 
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2012). A quantificação dos microrganismos foi feita em cartelas específicas, com base no Número 

Mais Provável (NMP) de microrganismos em 100 mL de amostra. Foram realizadas análises 

semanais em amostras de água bruta coletadas na entrada da ETA, em laboratório próprio.  O 

Anexo XX da PRC-5 estabelece a obrigatoriedade do monitoramento mensal de E. coli na água 

bruta. A COMUSA optou por monitorar semanalmente, uma vez que realiza os ensaios em 

laboratório próprio, o que permite um acompanhamento mais frequente. 

Para realização dos ensaios de  cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. são 

contratados laboratórios terceirizados. A periodicidade de monitoramento foi mensal em amostras 

de água bruta também coletadas na entrada da ETA. O Anexo XX da PRC-5 estabelece a 

obrigatoriedade do monitoramento, mas não define a frequência. Assim sendo, a COMUSA optou 

por monitorar mensalmente, conforme previsto na legislação vigente para outros parâmetros 

biológicos. 

Conforme SMEWW (2017), os métodos para a detecção e identificação de protozoários 

patogênicos em amostras ambientais geralmente consistem em três etapas primárias: coleta e 

concentração de amostras; purificação ou separação de organismos alvo de outras partículas na 

amostra; e um ensaio de detecção. As amostras são geralmente filtradas ou centrifugadas para 

concentrar os organismos. O concentrado pode também conter detritos orgânicos e inorgânicos, 

além de organismos não alvo, ou seja, outros microrganismos diversos dos que estão sendo 

pesquisados. Como procedimentos de purificação podem ser citados a centrifugação por 

gradiente de densidade (flutuação) e a separação imunomagnética (IMS), utilizados para 

minimizar a quantidade de material interferente no concentrado. Os procedimentos de ensaio 

podem envolver determinação colorimétrica, exame microscópico usando corantes ou anticorpos 

fluorescentes, reação em cadeia da polimerase (PCR) ou infectividade em animais ou culturas de 

tecidos.  

O ensaio de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. demanda grande volume 

de amostra, tempo de execução também elevado, além de equipamentos e insumos de valor 

relativamente expressivo quando comparado a outros ensaios (muitos materiais adquiridos são 

originários de outros países). O gráfico da Figura 3 traz os valores pagos pela COMUSA por 

amostra analisada entre os anos de 2013 e 2018 (correção conforme INPC), demonstrando custo 

considerável e grande oscilação de valores. 
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Figura 3 – Custo unitário do ensaio de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

 

 

 

Conforme SMEWW (2017), que faz referência ao método USEPA 1623, existem quatro opções 

para a concentração inicial da amostra: cápsulas de filtro Envirochek® e Envirochek HV®, filtros 

de espuma comprimida Filta-Max®, e centrífuga portátil de fluxo contínuo (PCFC). O método 

requer no mínimo 10 L de água bruta para análise, e dependendo da turbidez da amostra, pode 

ser necessário mais de um filtro. A Figura 4 apresenta a cápsula Envirochek (PALL, 2019). A 

Figura 5 apresenta o sistema Filta-Max (IDEXX, 2019). 

 

Figura 4 - Cápsula Envirochek 

 

 

Figura 5 – Sistema Filta-Max 
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Cada opção requer diferente processo de eluição pós-concentração e processamento antes da 

purificação. Após a concentração, os cistos e oocistos podem ser separados dos interferentes por 

centrifugação de gradiente de densidade, floculação e triagem celular ativada por fluorescência 

(citometria de fluxo), mas o método de separação imunomagnética (IMS) tornou-se o método 

preferencial devido a sua simplicidade, alta eficiência de recuperação, e grau relativamente alto de 

especificidade. O IMS utiliza anticorpos monoclonais de alta afinidade ligados à superfície de 

partículas magnéticas para anexar a cistos ou oocistos. Um imã separa os organismos alvo dos 

detritos. Os cistos e oocistos isolados passam por processo de coloração e análise microscópica. 

O atual laboratório prestador de serviços para a COMUSA utiliza método conforme USEPA (2012) 

adaptado, no qual a amostra (10 L) é concentrada por filtração em membranas estéreis de 

celulose, com 1,2 m de porosidade, com uso de bomba de vácuo. Após a filtração, os cistos e 

oocistos presentes são eluídos da membrana filtrante por extração mecânica e, alternadamente, 

lavagem com solução emulsificante (tween). O líquido resultante da eluição é centrifugado, sendo 

o sedimento submetido à etapa de purificação por separação imunomagnética. A detecção e 

identificação de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. ocorre por microscopia de 

imunofluorescência direta (IFA), com anticorpos específicos marcados com fluoresceína. A 

confirmação da presença dos oocistos e cistos é realizada pela observação da morfologia dos 

mesmos por contraste de fase, além do teste confirmatório utilizando DAPI [2-(4-amidinophenyl)-

1H-indole-6-carboxamidine]. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Durante o período avaliado a média geométrica anual de E. coli no ponto de captação ultrapassou 

1.000 NMP/100 mL, o que justifica o monitoramento de protozoários.  

A Tabela 2 apresenta as médias geométricas anuais de E. coli no ponto de captação de água 

bruta da COMUSA nos últimos 5 anos. 

 

Tabela 2 - Médias geométricas anuais de E. coli no ponto de captação da COMUSA. 

Ano E. coli (NMP/100 mL) 

2014 4185 

2015 3387 

2016 2874 

2017 2363 

2018 3415 
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A Tabela 3 apresenta os dados do monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de 

Cryptosporidium spp. realizado em água bruta de novembro de 2012 até dezembro de 2018. 

 

Tabela 3 - Monitoramento de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. 

Data da coleta 
Cryptosporidium 

(oocistos/L) 

Giardia 

(cistos/L) 
Data da coleta 

Cryptosporidium 

(oocistos/L) 

Giardia 

(cistos/L) 

07/11/2012 Ausência Ausência 02/10/2015 Ausência Ausência 

03/12/2012 Ausência Ausência 30/11/2015 <1 <1 

02/01/2013 Ausência Ausência 15/12/2015 <1 <1 

01/02/2013 Ausência Ausência 28/01/2016 <1 <1 

01/03/2013 Ausência Ausência 12/02/2016 3 <1 

02/04/2013 <1,0 <1,0 07/03/2016 5 3 

03/05/2013 <1,0 <1,0 11/04/2016 1,2 <1 

07/06/2013 Ausência Ausência 03/05/2016 1,2 <1 

03/07/2013 Ausência Ausência 06/06/2016 <1 <1 

01/08/2013 Ausência Ausência 04/07/2016 <1 <1 

02/09/2013 Ausência Ausência 01/08/2016 <1 <1 

03/10/2013 Ausência Ausência 12/09/2016 <1 <1 

08/11/2013 Ausência Ausência 07/10/2016 <1 <1 

13/12/2013 Ausência Ausência 27/03/2017 Ausência Ausência 

03/01/2014 Ausência Ausência 13/04/2017 Ausência Ausência 

07/02/2014 Ausência Ausência 17/05/2017 Ausência Ausência 

07/03/2014 Ausência Ausência 05/06/2017 Ausência Ausência 

04/04/2014 Ausência Ausência 06/07/2017 Ausência Ausência 

09/05/2014 Ausência Ausência 09/08/2017 Ausência Ausência 

06/06/2014 Ausência Ausência 08/09/2017 Ausência 0,2 

04/07/2014 Ausência Ausência 06/10/2017 Ausência Ausência 

11/08/2014 Ausência Ausência 10/11/2017 Ausência Ausência 

05/09/2014 Ausência Ausência 01/12/2017 Ausência Ausência 

07/10/2014 Ausência Ausência 19/01/2018 0,3 0,3 

07/11/2014 Ausência Ausência 01/02/2018 <0,1 0,1 

05/12/2014 Ausência Ausência 02/03/2018 <0,1 <0,1 

09/01/2015 Ausência Ausência 20/04/2018 <0,1 <0,1 

06/02/2015 Ausência Ausência 18/05/2018 <0,1 <0,1 

06/03/2015 Ausência Ausência 08/06/2018 <0,1 <0,1 

10/04/2015 Ausência Ausência 06/07/2018 <0,1 <0,1 

08/05/2015 Ausência Ausência 10/08/2018 <0,1 <0,1 

12/06/2015 Ausência 5 14/09/2018 <0,1 <0,1 

03/07/2015 Ausência Ausência 05/10/2018 <0,1 <0,1 

07/08/2015 Ausência Ausência 09/11/2018 <0,1 <0,1 

04/09/2015 Ausência Ausência 07/12/2018 <0,1 <0,1 
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Dos 70 ensaios realizados, em 8 foi identificada a presença de cistos e/ou oocistos, conforme 

Tabela 4.  Considerando a média aritmética da concentração de oocistos em 24 amostras de 2015 

e 2016, período em que se concentram suas ocorrências, não se tem a concentração de 3 

oocistos/L, que exigiria turbidez inferior a 0,3 uT em 95% das amostras de água filtrada. 

A Figura 6 apresenta gráfico da concentração de E. coli, episódios de presença de cistos Giardia 

spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. na água superficial captada para tratamento, e dados 

referentes à qualidade da água filtrada produzida pela ETA. 

 

Tabela 4 – Presenças de cistos e oocistos durante o monitoramento realizado. 

Evento 
Data da 

coleta 

Cryptosporidium 

(oocistos/L) 

Giardia 

(cistos/L) 

E. coli (NMP/100 

mL) 

Percentual de 

amostras de água 

filtrada com turbidez 

≤0,3 uT no mês 

1 12/06/2015 0 5 3.270 92% 

2 12/02/2016 3 0 2.330 75% 

3 07/03/2016 5 3 2.560 80% 

4 11/04/2016 1,2 0 4.710 77% 

5 03/05/2016 1,2 0 2.530 70% 

6 08/09/2017 0 0,2 4.550 91% 

7 19/01/2018 0,3 0,3 4.080 96% 

8 01/02/2018 0 0,1 3.130 99% 

 

 

Figura 6 – Gráfico E. coli na água bruta, episódios Giardia spp. e Cryptosporidium spp., e qualidade 

da água filtrada. 

 

 

 

Conforme dados apresentados, não é possível estabelecer uma relação direta entre aumento da 

concentração de E. coli na água bruta e presença de protozoários. Conforme valores acima, a 
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concentração de E. coli na água bruta manteve-se na mesma ordem de grandeza. 

Adicionalmente, observa-se que o percentual de amostras com turbidez inferior a 0,3 uT cresceu 

ao longo dos eventos. Foram consideradas amostras individuais coletadas na saída das 8 

unidades de filtração. 

A título de esclarecimento, o tratamento utilizado pela COMUSA é do tipo físico-químico 

convencional. A estação opera com vazão média de 700 L/s. Como coagulante principal a 

autarquia utiliza cloreto de polialumínio 10 % em massa (PAC) e na desinfecção aplica solução de 

hipoclorito de sódio 12% em massa.  Possui 8 unidades de filtração monocamada de areia com 

granulometria 1,0 mm, e área de filtração aproximada é 25 m2 por filtro, resultando em uma taxa 

de filtração aproximadamente de 300 m3/m2.dia. A taxa é compatível com a literatura técnica da 

área (RICHTER e NETTO, 1991), segundo a qual o filtro de camada única possui taxa de filtração 

compreendida entre 120 e 360 m³/m².dia.  Esta configuração mostra-se adequada ao processo e 

eficiente em termos de turbidez residual. 

A Tabela 5 apresenta o percentual mensal de amostras fora do padrão de 0,5 uT e o percentual 

de amostras com turbidez igual ou inferior a 0,3 uT durante os últimos 4 anos. Nos anos de 2015 e 

2016 é possível observar apenas uma ocorrência de percentual de anômalas superior a 5%. Estes 

percentuais mostram redução no decorrer dos anos, com percentuais inferiores a 1% em 2018. 

Nesse sentido, o número de amostras com turbidez igual ou inferior a 0,3 uT aumentou no 

decorrer dos anos, com percentuais superiores a 90% em 2017 e 2018 em quase sua totalidade. 

 

Tabela 5 – Monitoramento da água filtrada nos anos de 2015 a 2018. 

Mês 

2015 2016 2017 2018 

Anômalas 

>0,5 uT 

Amostras 

≤0,3 uT 

Anômalas 

>0,5 uT 

Amostras 

≤0,3 uT 

Anômalas 

>0,5 uT 

Amostras 

≤0,3 uT 

Anômalas 

>0,5 uT 

Amostras 

≤0,3 uT 

janeiro 0,50% 81% 2,50% 76% 2,10% 91% 0,04% 96% 

fevereiro 0,70% 80% 4,50% 75% 0,30% 98% 0,08% 99% 

março 0,40% 91% 3,30% 80% 0,20% 97% 0,49% 95% 

abril 0,30% 93% 4,70% 77% 0,30% 97% 0,87% 91% 

maio 0,20% 94% 8,60% 70% 0,50% 96% 0,15% 99% 

junho 0,80% 92% 4,30% 78% 1,00% 93% 0,12% 94% 

julho 0,50% 94% 2,50% 85% 2,10% 88% 0,35% 95% 

agosto 1,70% 87% 0,90% 92% 0,50% 96% 0,48% 98% 

setembro 1,30% 92% 0,10% 97% 2,00% 91% 0,39% 97% 

outubro 15,0% 67% 0,50% 96% 0,40% 95% 0,11% 98% 

novembro 5,00% 70% 0,50% 96% 0,30% 97% 0,11% 98% 

dezembro 3,10% 76% 0,10% 98% 0,04% 97% 0,08% 96% 
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A COMUSA iniciou o monitoramento de cistos Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. na 

água tratada com frequência a cada 2 meses. Foram realizadas 5 coletas ao longo de 2018, com 

ausência de cistos e oocistos em todas as coletas. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar das ocorrências de presenças de cistos Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

na água captada em 8 eventos entre os anos de 2012 e 2018, os resultados do monitoramento 

atendem plenamente às exigências da legislação de potabilidade de água vigente. 

A empresa realiza monitoramento de E. coli semanalmente, frequência superior à exigência do 

Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 (PRC 5/2017) que é mensal. A empresa realiza 

monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. mensalmente, apesar 

desta frequência não ser definida no Anexo XX da PRC 5/2017.  

Adota-se um controle rigoroso da turbidez da água filtrada pela ETA, a fim de garantir que a água 

tratada produzida esteja livre de protozoários, observando-se melhora dos índices no decorrer dos 

anos. 

A fim de intensificar o monitoramento, foram incluídos no plano de amostragem da empresa 

análises de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em amostras de água 

tratada a cada 2 meses. Pretende-se ampliar a frequência em contratações futuras. 
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RESUMO  

 

Os prestadores de serviços de água devem considerar os desafios locais existentes em uma 

região (Bacia Hidrográfica) e que associados às especificações técnicas das operações unitárias  

do processo podem afetar os indicadores de desempenho da qualidade da água tratada de uma 

ETA. O objetivo do presente trabalho é realizar uma proposta de otimização das condições de 

coagulação/floculação do processo de tratamento de água convencional, com a aplicação de 

tanino e PAC em amostras de água bruta com turbidez baixa. Os resultados identificados em 

todos os ensaios, para turbidez da água filtrada, estão abaixo de 0,5uT e em conformidade com o 

Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 05 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). 

Adicionalmente, os testes demonstraram um percentual de remoção médio da turbidez da água 

filtrada em  99,38%, com a aplicação do tanino como coagulante principal e um percentual médio 

de remoção de 99,42% quando foi utilizado o PAC como coagulante principal. A remoção média 

da turbidez da água decantada foi de 95,44% para ambos os produtos. Conclui-se que os ensaios 

de tratabilidade, em escala laboratorial, realizados nesse estudo contribuem para a melhoria 

contínua de um processo de tratamento de água convencional possibilitando a distribuição de 

água potável de qualidade para a população de uma determinada região. 

 

Palavras-chave: Ensaios de Tratabilidade; ETA; Tratamento de Água Convencional; Otimização. 
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INTRODUÇÃO 

 

A problemática da água atinge níveis globais, destacando-se como desafio mundial a gestão dos 

recursos hídricos, a distribuição de água potável e o esgotamento sanitário para que a população 

possa ter acesso ao saneamento básico de forma universal e integral. Para esta pesquisa, é 

necessário verificar os desafios locais existentes para que a prestação dos serviços de água 

potável, que é um dos componentes do conjunto de serviços de saneamento básico, seja 

eficiente, seguro e suficiente para os habitantes de uma determinada região. A área de estudo 

desta pesquisa é a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, situada no Estado do Rio Grande do Sul, 

especificamente o trecho pertencente ao Baixo Sinos. Porção essa do Rio dos Sinos que serve, 

simultaneamente, de manancial abastecedor de autarquias e companhias de saneamento e 

indústrias em geral, bem como de corpo hídrico receptor de efluentes (domésticos e industriais) 

para uma grande variedade de municípios. Considerando estudo publicado pela Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM, 2010), o trecho do Rio dos Sinos localizado na região 

metropolitana de Porto Alegre reúne características que permite classificá-lo como pertencente a 

classe 3 e 4 de acordo com a Resolusão n.º 357 (CONAMA, 2005), dependendo do parâmetro de 

qualidade da água a ser considerado e analisado. Adicionalmente ao impacto antrópico causado 

pelo despejo de efluentes sanitários e industriais em suas águas sem o tratamento adequado, 

conforme supramencionado, esta região está sujeita às influências de eventos extremos do clima, 

tais como secas e inundações. Esses fatores, considerando os usos múltiplos da água conforme a 

Lei n.º 9.433 (BRASIL,1997), quando não devidamente avaliados e planejados, podem se tornar 

problemáticos para os recursos hídricos deste trecho da bacia. Ressalta-se que, conforme a Lei 

n.º 9.433 (BRASIL, 1997), em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais e que a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Todos esses fatores supracitados (impacto 

antrópico, eventos extremos do clima – secas e inundações) fazem parte das informações de 

contexto externas a uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que agregados às variáveis 

específicas inerentes às operações e processos unitários de coagulação e floculação de uma ETA 

podem apresentar influências, muitas vezes adversas, sobre o indicador de desempenho de 

qualidade da água tratada nesta ETA. Dentro desse panorama, percebe-se claramente quão 

complexa é a tarefa de otimização de um processo, especificamente otimizar as dosagens de 

produtos químicos utilizados nas etapas de coagulação e floculação de uma ETA, responsável por 

produzir água potável com qualidade, segurança e em quantidade suficiente para o consumo 

humano. O objetivo do presente trabalho é realizar uma proposta de otimização do processo de 

tratamento de água, em termos de dosagens de produtos químicos, nas etapas de 

coagulação/floculação, destinado ao consumo humano. Para a realização dos ensaios de 
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tratabilidade desta pesquisa, em escala laboratorial, foram utilizados dois produtos químicos: 

tanino e PAC, considerando uma amostra de água bruta com turbidez baixa. Os resultados serão 

analisados por meio do parâmetro turbidez das águas decantada e filtrada. 

 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A  Estação de Tratamento de Água (ETA) de Novo Hamburgo, cidade pertencente ao Estado do 

Rio Grande do Sul, é do tipo convencional completa, sendo composta pelas etapas de 

coagulação/floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Após o tratamento, a 

água tratada é reservada e distribuída à população da cidade pela rede de distribuição e 

reservatórios. A metodologia empregada para a realização desta pesquisa está baseada nos 

ensaios de tratabilidade realizados em reatores estáticos que possibilitam a simulação do 

processo de tratamento de água convencional, em escala laboratorial. O equipamento utilizado 

para a realização destes ensaios é denominado de testes dos jarros ou jar test. Esta metodologia 

contemplou uma série de testes, onde foram alterados os seguintes fatores: concentração do 

coagulante, concentração do auxiliar de floculação, o tempo de mistura lenta, a velocidade de 

floculação e o tempo de adição do auxiliar de floculação, considerando uma amostra de água 

bruta com turbidez baixa. Para a realização do procedimento foi utilizado o equipamento  

denominado teste dos jarros mantendo, na mistura rápida, um tempo de 1 minuto e velocidade de 

150 rpm (para todos os testes). Na etapa de floculação, foram testados os tempos de 20, 30 e 40 

minutos, bem como as velocidades de 30, 50 e 70 rpm. Esses parâmetros estão em conformidade 

com a Norma NBR 12.216 (ABNT, 1992). Os tempos de adição do floculante avaliados foram de 

1, 5 e 10 minutos. Os testes alterando tempo, velocidade e tempo de adição do floculante foram 

realizados em duplicata. Em relação aos parâmetros químicos (concentração do coagulante e 

concentração do auxiliar de floculação), foram aplicados dosagens diferenciadas, variando entre 

20 a 45 ppm e 0 a 10 ppm, respectivamente. Para todos os testes, o tempo de decantação 

empregado foi de 20 minutos. Os ensaios foram realizados utilizando-se o tanino como coagulante 

principal e PAC como auxiliar de floculação e, posteriormente, foram feitos ensaios invertendo-se 

essa ordem, ou seja, aplicando-se PAC como coagulante principal e tanino como auxiliar de 

floculação. Formalmente, foram realizados cinco ensaios com o tanino como coagulante principal 

e cinco ensaios com PAC como coagulante principal, totalizando dez ensaios para serem 

analisados. A hipótese é que se obtenha resultados satisfatórios para a turbidez das águas 

decantada e filtrada ao final das simulações realizadas. 
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Especificações Técnicas do Produto Químico Tanino 

O tanino é um polímero orgânico catiônico de baixa massa molar, de origem vegetal, obtido a 

partir da casca da árvore conhecida como acácia negra (Acacia mearnsii De Wild), biodegradável, 

para utlização como auxiliar de floculação no tratamento de água para consumo humano. É 

comercializado na forma de solução líquida e solubilizado em água. Possui teor de sólidos (tanino) 

superior a 18% em massa, é isento de metais pesados e apresenta densidade aparente (em 

23°C) superior a 1,06 g.cm-3. É um produto totalmente solúvel em água em todas as 

concentrações e o pH aproximado (na forma de xarope, solução aquosa, à concentração de 10%) 

varia entre 1,5 e 3,0. A viscosidade máxima do produto é 12 (s, em 25°C, copo Ford n° 4) e sua 

coloração é marrom. 

 

Especificações Técnicas do Produto Químico PAC 

O produto químico cloreto de polialumínio (PAC) encontra-se na forma líquida e apresenta um teor 

de alumina (Al2O3) de 10  ± 1% em massa. A basicidade do produto varia entre 57 e 67% em 

massa, a turbidez apresenta-se abaixo de 50uT e a densidade oscila entre 1,2g/mL a 1,32g/mL. 

Possui teor máximo de ferro (Fe2O3) de 50mg/kg e não apresenta resíduo insolúvel em água. 

 

Programação do Equipamento de Jar Test 

A programação do equipamento de jar test contemplou: o tempo de agitação e velocidade de 

mistura rápida, o tempo de detenção e a velocidade de floculação (mistura lenta) e o tempo de 

decantação. Essa programação foi realizada conforme as instruções do manual do equipamento e 

considerou a conversão do gradiente de velocidade em velocidade de rotação (RPM), de acordo 

com a curva de gradiente de velocidade versus velocidade de rotação, para evitar erros de 

velocidade de floculação durante o ensaio e que podem afetar os resultados, caso sejam 

aplicados na planta posteriormente. A Figura 1 explicita a conversão do parâmetro gradiente de 

velocidade em velocidade de rotação: 

A Figura 1 mostra a conversão do gradiente de velocidade para velocidade de rotação (RPM) a 

ser aplicado no ensaio de tratabilidade, em escala laboratorial. Na planta, o gradiente de 

velocidade de floculação definido em 40s-1, irá corresponder a uma rotação de 50 rpm, 

considerando a reta sem estatores e foi este valor que foi programado no equipamento de jar test, 

para a velocidade de floculação. 
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Figura 1 - Curvas rotação do agitador versus gradiente de velocidade médio. 

 

Fonte: Adaptado de POLICONTROL (2009). 

 

Preparação das Soluções 

Para a realização dos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, desta pesquisa, foi 

preparada uma solução de policloreto de alumínio a 2% e uma solução de tanino a 2%. 

a) Solução de policloreto de alumínio 2%: Mediu-se 2mL de policloreto de alumínio com 

pipeta graduada, transferiu-se para balão volumétrico de 100mL e avolumou-se com água 

destilada até o menisco. Homogeneizou-se a solução e armazenou a mesma em frasco de 

vidro âmbar identificado. 

b) Solução de tanino 2%: Mediu-se 2mL de tanino com pipeta graduada, transferiu-se para 

balão volumétrico de 100mL e avolumou-se com água destilada até o menisco. 

Homogeneizou-se a solução e armazenou-se a mesma em frasco de vidro âmbar 

identificado. 

 

 

Coleta das Amostras 

As amostras de água bruta utilizadas nesta pesquisa foram coletadas diretamente nos copos do 

equipamento denominado jar test, em ponto de coleta de amostras existente dentro do laboratório 

da ETA. Os dados dos resultados dos parâmetros das amostras de água bruta para cada teste 

estão disponibilizados nos resultados desta pesquisa (Tabelas 2 e 10). 
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Realização dos Ensaios de Tratabilidade 

Os ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, foram realizados com a utilização do teste dos 

jarros, composto por seis copos de geometria quadrada com capacidade para dois litros cada e 

dotado de agitador individual por copo.Os ensaios foram realizados conforme segue: 

a) foi realizada a coleta da amostra de água bruta diretamente para dentro de cada copo do 

aparelho, no ponto de coleta existente dentro do laboratório; 

b) na sequência, ajustou-se o volume da amostra no recipiente, de acordo com o volume de 2 

litros; 

c) realizaram-se as análises da água bruta com uma amostra coletada no mesmo horário da 

coleta das amostras dos copos; 

d) verificou-se a programação do equipamento para o teste, que deve ter especificações para 

tempo e velocidade de agitação para a mistura rápida, tempo de mistura lenta e velocidade 

de floculação e tempo de decantação; 

e) mediu-se o volume especificado de solução de coagulante, conforme a concentração 

definida para cada copo do aparelho e foi feita a adição destas concentrações nos copos, 

antes do início do teste. Para cada 1ppm de concentração de coagulante, mediu-se 0,1mL 

da solução do respectivo coagulante a ser dosado; 

f) iniciou-se o teste, primeiramente, por 1 minuto com velocidade de 150rpm (mistura rápida). 

Em seguida, a velocidade foi reduzida 50rpm para se efetuar o processo de floculação. 

Adicionou-se o volume adequado de auxiliar de floculação, de acordo com o tempo 

especificado para cada ensaio; 

g) ao término do período de floculação, as amostras permaneceram em repouso para 

decantar por 20 minutos; 

h) ao final da decantação foi realizada uma coleta de amostra de cada copo da água 

decantada para análise de turbidez e cor aparente da água decantada; 

i) foram realizadas novas coletas das amostra da água decantada de cada copo para 

filtração e posterior análise de turbidez da água filtrada; 

j) todos os resultados foram registrados em planilha específica; 

k) ao final dos ensaios, os copos do equipamento foram lavados e o aparelho desligado. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Nesta seção estão disponibilizados os dados de identificação, os resultados das análises físico-

químicas da água bruta e os resultados dos ensaios de tratabilidade realizados com os 

coagulantes tanino e PAC.  
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Ensaios realizados com o uso do tanino como coagulante principal 

 

A Tabela 1 explicita a identificação dos ensaios de 1 a 5, realizados com o coagulante tanino. 

 

Tabela 1 - Identificação dos Dados dos Ensaios de Tratabilidade – 1 a 5 – Coagulante tanino. 

Identificação do Ensaio Data Horário/Coleta Objetivo do Ensaio 

Ensaio de Tratabilidade1 22/12/18 19h30min. Definir dosagem de coagulante 

Ensaio de Tratabilidade2 23/12/18 01h45min. Definir dosagem de floculante 

Ensaio de Tratabilidade3 24/12/18 20h45min. Definir tempo de adição do floculante 

Ensaio de Tratabilidade4 27/12/18 01 hora Definir tempo de mistura lenta 

Ensaio de Tratabilidade5 28/12/18 19h45min. Definir velocidade de floculação 

 

 

A Tabela 2 mostra os resultados das análises da água bruta para os ensaios de 1 a 5. 

 

 

Tabela 2 - Resultados das Análises Físico-Químicas da Água Bruta – Ensaios de 1 a 5. 

Natureza da Análise Parâmetro Unidade  Resultados 

   Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 

Físico-Química Turbidez uT 33,4 35,1 29,0 17,2 16,6 

Físico-Química Cor aparente uH 107 111 104 67 64 

Físico-Química Condutividade 
elétrica 

µs/cm 73,1 70,5 70,0 75,0 73,8 

Físico-Química pH - 6,82 6,88 6,85 6,90 6,68 

 

 

A Tabela 3 exibe os resultados do ensaio de tratabilidade 1. 

 

 

Tabela 3 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 1. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/tanino (ppm) 20 25 30 35 40 45 

Concentração de Floculante/PAC (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 26,4 13,7 5,98 2,16 1,25 1,19 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 85 44 21 13 7 8 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 13,1 5,79 1,80 0,44 0,12 0,10 

 

 

A Tabela 4 explicita os resultados do ensaio de tratabilidade 2. 
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Tabela 4 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 2. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/tanino (ppm)  40 40 40  40 40 40 

Concentração de Floculante/PAC (ppm) 0 2 4 6 8 10 

Turbidez da Água Decantada (uT) 4,82 3,14 1,90 1,26 1,35 1,71 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 20 17 9 8 6 3 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 2,03 0,57 0,22 0,13 0,15 0,17 

 

 

A Tabela 5 disponibiliza os resultados do ensaio de tratabilidade 3. 

 

Tabela 5 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 3. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 1 1 5 5 10 10 

Concentração de Coagulante/tanino (ppm)  40 40 40  40 40 40 

Concentração de Floculante/PAC (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 1,48 1,69 1,26 1,12 1,46 1,35 

Cor Aprente da Água Decantada (uH) 7 8 6 7 4 7 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,20 0,22 0,17 0,16 0,15 0,13 

 

 

A Tabela 6 mostra os resultados do ensaio de tratabilidade 4. 

 

Tabela 6 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 4. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 30 30 40 40 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/tanino (ppm)  40 40 40  40 40 40 

Concentração de Floculante/PAC (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 1,52 1,71 1,08 1,15 0,79 1,11 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 8 7 4 3 5 6 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,13 0,10 0,12 0,12 0,13 0,13 
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A Tabela 7 exibe os resultados do ensaio de tratabilidade 5. 

 

Tabela 7 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 5. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 30 30 50 50 70 70 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/tanino (ppm)  40 40 40  40 40 40 

Concentração de Floculante/PAC (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 1,22 1,18 0,87 0,97 1,21 1,14 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 7 6 8 7 7 5 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,18 

 

 

A Tabela 8 indica o percentual de remoção da turbidez das águas decantada e filtrada obtido nos 

ensaios de 1 a 5. 

 

 

Tabela 8 - Percentual de Remoção da Turbidez das Águas Decantada e Filtrada – Ensaios de 1 a 5. 
 

Ensaio Turbidez da 
Água bruta 

(uT) 

Conc. de 
Coagulante 

Tanino(ppm) 

Conc.de 
Floculante 
PAC (ppm) 

Turbidez da 
Água 

Decantada 
(uT) 

% de 
Remoção 
(Turbidez 

Decantada) 

Trubidez 
da Água 
Filtrada 

(uT) 

% de 
Remoção 
(Turbidez 
Filtrada) 

1 33,4 40 6 1,25 96,3% 0,12 99,6% 
2 35,1 40 6 1,26 96,4% 0,13 99,6% 
3 29,0 40 6 1,12 96,1% 0,16 99,4% 
4 17,2 40 6 1,08 93,7% 0,12 99,3% 
5 16,6 40 6 0,87 94,7% 0,15 99,0% 

 

 

Ensaios realizados com o uso do PAC como coagulante principal  

 

A Tabela 9 explicita a identificação dos ensaios de 6 a 10, realizados com o coagulante PAC. 

 

Tabela 9 - Identificação dos Dados dos Ensaios de Tratabilidade – 6 a 10 – Coagulante PAC. 

Identificação do Ensaio Data Horário/Coleta Objetivo do Ensaio 

Ensaio de Tratabilidade 6 23/12/18 00h30min. Definir dosagem de coagulante 

Ensaio de Tratabilidade 7 23/12/18 03horas Definir dosagem de floculante 

Ensaio de Tratabilidade 8 26/12/18 19h45min. Definir tempo de adição do floculante 

Ensaio de Tratabilidade 9 27/12/18 01h30min. Definir tempo de mistura lenta 

Ensaio de Tratabilidade 10 29/12/18 00h45min. Definir velocidade de floculação 

 

 

A Tabela 10 mostra os resultados das análises da água bruta para os ensaios de 6 a 10. 
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Tabela 10 - Resultados das Análises Físico-Químicas da Água Bruta - Ensaios de 6 a 10. 

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultados 

   Ensaio 6 Ensaio 7 Ensaio 8 Ensaio 9 Ensaio 10 

Físico-Química Turbidez uT 31,7 39,8 18,4 16,9 17,0 

Físico-Química Cor aparente uH 106 121 67 67 67 

Físico-Química Condutividade 

elétrica 

µs/cm 70,8 70,3 74,2 75,1 73 

Físico-Química pH - 6,85 6,80 6,83 6,88 6,70 

 

 

A Tabela 11 exibe os resultados do ensaio de tratabilidade 6. 

 

 

Tabela 11 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 6. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/PAC (ppm) 20 25 30 35 40 45 

Concentração de Floculante/tanino (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 3,71 1,47 1,31 1,23 1,14 1,05 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 14 7 6 5 5 7 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,56 0,10 0,17 0,11 0,10 0,12 

 

 

A Tabela 12 explicita os resultados do ensaio de tratabilidade 7. 

 

 

Tabela 12 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 7. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/PAC (ppm) 25 25 25 25 25 25 

Concentração de Floculante/tanino (ppm) 0 2 4 6 8 10 

Turbidez da Água Decantada (uT) 3,68 2,55 3,09 1,32 0,86 0,88 

Cor aparente da Água Decantada (uH) 14 11 11 8 4 7 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,51 0,26 0,22 0,11 0,11 0,09 

 

 

 Tabela 13 disponibiliza os resultados do ensaio de tratabilidade 8. 
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Tabela 13 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 8. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 1 1 5 5 10 10 

Concentração de Coagulante/PAC (ppm) 25 25 25 25 25 25 

Concentração de Floculante/tanino (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 1,32 1,51 1,45 1,20 1,56 1,47 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 10 7 5 6 10 10 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,17 0,15 0,14 0,17 0,24 0,19 

 

 

A Tabela 14 mostra os resultados do ensaio de tratabilidade 9. 

 

Tabela 14 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 9. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 30 30 40 40 

Velocidade de Floculação (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/PAC (ppm) 25 25 25 25 25 25 

Concentração de Floculante/tanino (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 0,99 1,09 0,90 0,96 0,63 0,60 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 4 3 7 7 4 3 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,10 0,15 0,11 0,09 0,11 0,12 

 

 

A Tabela 15 exibe os resultados do ensaio de tratabilidade 10. 

 

Tabela 15 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade 10. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Tempo de Mistura Lenta (minutos) 20 20 20 20 20 20 

Velocidade de Floculação (RPM) 30 30 50 50 70 70 

Tempo de Adição/ Floculante (minutos) 5 5 5 5 5 5 

Concentração de Coagulante/PAC (ppm) 25 25 25 25 25 25 

Concentração de Floculante/tanino (ppm) 6 6 6 6 6 6 

Turbidez da Água Decantada (uT) 1,20 1,32 0,80 0,82 1,48 1,18 

Cor Aparente da Água Decantada (uH) 7 10 6 6 5 3 

Turbidez da Água Filtrada (uT) 0,17 0,17 0,14 0,11 0,29 0,13 
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A Tabela 16 demonstra o percentual de remoção da turbidez das águas decantada e filtrada dos 

ensaios de 6 a 10 . 

 

Tabela 16 - Percentual de Remoção da Turbidez das Águas Decantada e Filtrada – Ensaios de 6 a 10. 

Ensaio Turbidez da 
Água bruta 

(uT) 

Conc. de 
Coagulante 
PAC(ppm) 

Conc.de 
Floculante 

Tanino 
(ppm) 

Turbidez da 
Água 

Decantada (uT) 

% de Remoção 
(Turbidez 

Decantada) 

Trubidez 
da Água 
Filtrada 

(uT) 

% de 
Remoção 
(Turbidez 
Filtrada) 

6 31,7 25 6 1,47 95,4% 0,10 99,7% 
7 39,8 25 6 1,32 96,7% 0,11 99,7% 
8 18,4 25 6 1,20 93,5% 0,14 99,0% 
9 16,9 25 6 0,60 96,4% 0,12 99,3% 

10 17,0 25 6 0,82 95,2% 0,11 99,4% 

 

 

Os resultados para turbidez da água filtrada, identificados em todos os ensaios,  estão em 

conformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 05  do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2017) por estarem abaixo de 0,5uT. Os testes demonstraram  um percentual de 

remoção médio da turbidez da água filtrada em  99,38%, quando foi aplicado tanino como 

coagulante principal e um percentual médio de remoção de 99,42% quando foi utilizado o PAC 

como coagulante principal. A remoção média da turbidez da água decantada foi de 95,44% para 

ambos os produtos. De acordo com Libânio (2016), recomenda-se turbidez máxima de água 

decantada de 2,0uT para água bruta com turbidez superior a 10uT. Conforme Richter (2017), na 

etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da água 

filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT. Outro estudo 

realizado por Lacerda et., al (2018) com a aplicação de PAC como coagulante principal e tanino 

como auxiliar de floculação em uma ETA, indicou que a etapa de clarificação em uma ETA 

convencional é a principal responsável pela remoção microbiológica da água.  

Segundo Räder (2015), a utilização de tanino como coagulante numa ETA de ciclo completo 

também resultou em uma remoção de cor e turbidez da água bruta em um percentual de 98,8%, o 

que mostra que o tanino é um coagulante viável para o tratamento de água. Também de acordo 

com  Rôla  et., al (2016), o estudo realizado com o uso de tanino e PAC indicou uma remoção de 

turbidez da água bruta superior a 90%.  

A concentração  adequada de tanino como coagulante principal, neste trabalho, foi de 40ppm, 

enquanto que para o PAC como coagulante principal a concentração adequada foi de 25ppm. A 

concentração ideal de auxiliar de floculação foi de 6ppm para ambos os produtos. Em relação ao 

tempo de adição do floculante, identificou-se que os melhores resultados foram obtidos quando o 

auxiliar de floculação foi adicionado após 5 minutos para ambos os produtos (tanino e PAC). A  

melhor velocidade de floculação foi de 50 rpm  tanto para o PAC quanto para o tanino e o tempo 

de mistura lenta foi de 30 minutos quando foi aplicado tanino como coagulante principal e de 40 

minutos quando foi utilizado PAC como coagulante principal.  
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De acordo com Rôla et., al (2016), os ensaios de tratablidade, em escala laboratorial, são 

ferramentas válidas e de fundamental importâcia para se definir os parâmetros de coagulação, 

floculação e decantação de um processo de tratamento de água convencional, conforme 

demonstrado também nos resultados desse estudo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a otimização das condições de coagulação e floculação com os produtos químicos 

tanino e PAC aplicados como coagulantes principais é eficiente, pois apresentou resultados 

satisfatórios tanto para a remoção da turbidez da água decantada quanto para a remoção da 

turdidez da água filtrada, demonstrando que os dois produtos químicos utilizados como 

coagulantes principais (tanino e PAC) reproduzem resultados em conformidade com o Anexo XX 

da Portaria de Consolidação N° 05 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). Adicionalmente, 

observou-se que para se obter os mesmos resultados (otimizados), utilizando-se os dois produtos 

diferentes, deve-se considerar que o coagulante tanino requer uma maior concentração, quando 

comparado com os resultados obtidos com a aplicação do coagulante PAC, nesse caso para água 

bruta com turbidez baixa. Outra diferença observada entre a aplicação dos dois produtos como 

coagulantes principais foi no tempo de mistura lenta, que indicou que o tanino requer um tempo de 

mistura lenta menor quando comparado com o PAC. Os ensaios de tratabilidade, em escala 

laboratorial, realizados nesse estudo contribuem para a melhoria contínua de um processo de 

tratamento de água convencional possibilitando a distribuição de água potável de qualidade para a 

população, pois essa metodologia considerou os parâmetros hidraúlicos abordados na Norma 

NBR 12.216 (ABNT, 1992) associados aos parâmetros químicos de concentração de coagulante e 

de auxiliar de floculação. 
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RESUMO  

 

Diversas ocorrências podem atuar diretamente nos fatores saúde/doença que afetam uma 

população. Um acompanhamento eficaz nos processos de captação, tratamento e distribuição de 

água potável, contribui para minimizar o agravamento de tais ocorrências. 

No município de Alagoinhas-BA, o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, autarquia 

municipal criada em 1965, responsável por gerir o abastecimento de água dos munícipes desde a 

captação da água para consumo até a coleta de águas residuais, atentou-se para a necessidade 

de uma gestão mais efetiva da água captada, buscando garantir a qualidade e continuidade do 

produto nas residências, tendo como base a necessidade da criação do Plano de Segurança da 

Água (PSA). Esta ferramenta será utilizada para a melhoria dos processos envolvidos nos SAA - 

Sistemas de Abastecimento de Água, por eliminar ou minimizar os eventos perigosos 

encontrados, garantindo a qualidade da água nos aspectos organolépticos, físicos, químicos e 

microbiológicos, e a sua conformidade de acordo ao Anexo XX da Portaria da Consolidação nº 5 

de 28 de setembro de 2017 (BRASIL 2017). 

Palavras-chave: Plano de Segurança da Água, Sistemas de Abastecimento de Água 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura dos recursos hídricos, problemas de qualidade e disponibilidade de água 

estão cada vez mais evidentes. No que se refere à qualidade da água, parâmetros físico-químicos 

e microbiológicos são utilizados para classificar os diferentes corpos d’água. Contudo, um fator 

que interfere diretamente na qualidade da água são as ocorrências de contaminação, provocadas 

por indústrias, cultivos agrícolas, efluentes não tratados e lixões, que alteram significativamente os 

padrões da água, seja ela atribuída a mananciais superficiais ou subterrâneos. Tais 

contaminações dependem das especificações de cada localidade, bem como da preservação 

ambiental, aplicação de políticas públicas, entre outras. 

Um critério bastante relevante de manutenção da qualidade é a elaboração de ferramentas que 

auxiliam no controle, bem como assegure que os processos sejam eficientes, e esses possibilitem  

a garantia da água para consumo humano. Neste sentido, o Plano de Segurança da Água (PSA) 

oferece importante contribuição nas etapas que concerne a captação da água até a chegada nas 

residências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

No município de Alagoinhas, Bahia, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), uma 

Autarquia Municipal que gere o abastecimento de água, tanto na sede quanto na zona rural possui 

quarenta e cinco Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), com particularidades individuais 

quanto à localização e exposição a possíveis pontos críticos, devido a diversos fatores. O PSA 

tornará possível a caracterização e investigação de cada SAA, com o intuito de diagnosticar e 

promover ações, verificando prioridades, afim de eliminar e/ou mitigar situações detectadas. 

O objetivo deste trabalho é propor a implantação do PSA nos Sistemas de Abastecimento de 

Água do SAAE de Alagoinhas, o qual auxiliará na tomada de decisões perante aos processos de 

captação, adução, armazenamento, tratamento e distribuição da água, observando eventos 

perigosos e seus riscos, onde serão avaliadas as condições que podem influenciar na alteração 

da água subterrânea, seja de ordem física, química, microbiológica e radioativa, como preconiza 

Anexo XX da portaria da Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017 (BRASIL 2017). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A implantação do Plano de Segurança da Água no SAAE – Alagoinhas visa estruturar 

mecanismos de gestão da qualidade da água fornecida aos munícipes, abrangendo todas as 

etapas, as quais requerem cuidados específicos, de acordo a cada sistema de abastecimento. Os 

critérios emanados pelo PSA irão auxiliar nas ações e nos processos técnicos da instituição, seja 

na parte de manutenção de equipamentos, seja nos eventos com redes de água e esgotos, e 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 156 

demais situações que afetem o solo,  como despejos de lixo e drenagem urbana, assegurando 

qualidade do líquido distribuído. Além disso, serão verificadas as condicionantes da bacia 

hidrográfica que podem influenciar na contaminação da água subterrânea. 

A referência norteadora será o “Plano de Segurança da Água, Garantindo a Qualidade e 

Promovendo a Saúde” elaborado pelo Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde(OMS). Serão utilizados também planos 

desenvolvidos em outros municípios, afim de demonstrar a experiência desenvolvida, e servindo 

como bases práticas, certificando da importância do PSA nas referidas cidades e de que forma o 

PSA contribuiu na gestão da qualidade da água para o consumo humano.  

Dentre os quarenta e cinco sistemas de abastecimento de água do SAAE - Alagoinhas, os 

sistemas Sobocó e Cavada são os maiores em vazões e quantitativo de usuários, tem-se também 

os chamados “Sistemas independentes” (sistemas mais simples e afastados da sede do 

município) que somam quarenta e três. A captação é realizada na sua grande maioria por poços 

tubulares, onde apenas o sistema da comunidade Oiteiro tem captação feita por minadouro. 

Alagoinhas detém um potencial hidrogeológico, tanto em qualidade quanto em quantidade, 

conforme afirma Nascimento et al (2006):  

O ambiente geológico no município de Alagoinhas apresenta um potencial 
hidrogeológico que se caracteriza como um dos melhores do Estado da Bahia, 
tanto em quantidade como em qualidade, principalmente quando se trata do 
sistema aqüífero constituído pelas Formações Marizal e São Sebastião.  
 

A proposta de implantação surge com o intuito de que essa qualidade perdure, visto que, com o 

aumento da população e do desenvolvimento da cidade, elevou-se também os geradores de 

contaminantes que podem influenciar na degradação a água subterrânea, como as fossas 

sépticas por exemplo. Com isso, assegurar qualidade do manancial e da água fornecida corrobora 

como metas de saúde. Se faz necessário avaliar cada um dos pontos de captação, adução, 

armazenamento, tratamento e distribuição para obtenção de dados atualizados sobre todas as 

partes do sistema, para que com isso sejam formulados planos de ações, e a posteriori as suas 

execuções, e continuamente a gestão dos processos.  

As etapas do PSA devem ser rigorosamente seguidas, pelas quais serão aplicadas a cada 

sistema dentro de suas especificidades, com o propósito de qualificar e quantificar todos os dados 

possíveis. O plano será desenvolvido de forma sequenciada com base no fluxograma orientado 

pelo material do Ministério da Saúde, o qual contém a Etapa Preliminar que consiste de 

Planejamento das Atividades, Levantamento das informações e Constituição da Equipe 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). As demais etapas do PSA como Avaliação do Sistema, o 

Monitoramento Operacional e os Planos de Gestão  possibilitarão o andamento para a 

implantação do mesmo nos sistemas de abastecimento do SAAE, onde cada sistema, com o seu 

devido banco  de informações, promoverá a efetivação do plano, possibilitando diagnósticos 
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intrínsecos e verdadeiros. Neste contexto, pressupõe estabelecer critérios inerentes a todos os 

processos até o fornecimento nas residências, garantindo qualidade no serviço e 

consequentemente na saúde pública.   

  

 
Fonte: Adaptado de WHO (2004); WHO (2005); Ministério da Saúde (2019) 

 

 

De acordo à sequência atribuída pelo documento norteador, o estudo de campo será de extrema 

importância para o levantamento das informações e identificação criteriosa dos sistemas, a saber: 

tipo de manancial, condições físicas, localização, condições ambientais e sanitárias, condições 

físicas das áreas de captação e tratamento, eficiência do tratamento, armazenamento de contato 

e de distribuição adequados e suas manutenções, tipos de materiais usados nas  redes de 

distribuição e manutenção das mesmas, entre outros. As caracterizações dos sistemas servirão 

para as próximas etapas do plano, explicitando as condições dos SAA e identificando os perigos, 

avaliando os riscos e os seus graus de severidade. A partir daí, dentro das condições 

encontradas, desenvolver planos de ações, por prioridade, onde será possível minimizá-los e/ou 

eliminá-los. Quanto aos processos, o plano de gestão contribuirá para a elaboração de 
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procedimentos operacionais, os quais devem ser acompanhados pelos colaboradores, nos mais 

diversos setores da empresa, com o intuito de buscar à qualidade dos serviços, e 

consequentemente da água fornecida.   

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Busca-se com a implantação do PSA uma dinâmica nos processos, por meio de ações que visem 

a manutenção da qualidade da água, para garantia do uso seguro da mesma, promovendo 

regularidade no fornecimento, contribuindo na prevenção dos riscos à saúde da população, com 

medidas mitigadoras no que  se refere aos processos dos SAAs. Dessa maneira os usuários 

serão beneficiados pela política  de abastecimento de água potável, com ações rotineiras e 

esporádicas utilizando procedimentos operacionais efetivos e criteriosos. Além desses, o 

condicionante da gestão é uma meta que impulsiona as ações no controle de todas as fases dos 

sistemas, onde rastreará periodicamente as metas elencadas em ordem de prioridades 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Com base na descrição da implantação em outras concessionárias de água, autores revelam 

quão modificador foi a adoção do PSA para os sistemas de abastecimento. Logo, melhorias foram 

reveladas acerca do suporte dado no controle da qualidade do serviço. Sobre a metodologia e a 

contribuição do plano, Vieira & Morais (2005) afirmam que: 

A metodologia adotada contribuiu para um melhor entendimento de todo o sistema 
de abastecimento como uma cadeia de barreiras múltiplas de protecção à 
contaminação da água, constituindo-se num elemento de grande valia para 
suporte à análise de conformidade, prevista no Plano de Controlo da Qualidade e 
do Processo.  

 

A influência positiva do PSA foi notória na afirmação pois, representou um importante instrumento 

de controle de todo o sistema de abastecimento, colaborando como elemento de proteção ao 

integrar as barreiras múltiplas a favor da qualidade, com gestão eficiente e certificação de 

execução das ações. 

O uso e ocupação do solo é fator preponderante para a qualidade do recurso hídrico subterrâneo, 

isto porque o uso indevido com despejos de rejeitos, águas residuais, combustíveis fósseis, 

atividades agrícolas, entre outros, contribuem para a contaminação da água subterrânea 

(MENEZES, 2012), especialmente em solos arenosos, como é formado a maior parte do 

município, que apresentam alto grau de porosidade, o qual facilita a percolação de substâncias 

contaminantes para a água (FOGAÇA et al, 2014). Porém no SAAE – Alagoinhas, em fase de 

estudo, indentificou-se dentro dos SAA, diversos evento perigosos que chamaram a atenção pelo 
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potencial contaminante proveniente da falta de um acompanhamento e ações de segurança  

rotineiras e efetivas para evita-los. São eles: 

 

Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos no estudo. 

Parte do SAA Evento Perigoso 

Captação 

Poços com abertura em sua estrutura, facilitando a ações de 

vandalismo. 

Áreas de sistemas abertas, ou com estrutura de proteção 

danificada. ex: ausência de cadeados e/ou portões quebrados. 

 

Adução 

 

Entrada de ar, pressão negativa, materiais frágeis. 

 

Tratamento 

 

Problemas frequentes com bombas dosadoras ex: entrada de ar. 

Ausência de reservatório de contato na maioria dos sistemas 

independentes. 

Reservatório 

 

Reservatórios desativados e com estruturas comprometidas. 

Ausência de reservatórios em alguns sistemas . 

Distribuição 

 

Redes de esgoto próximas à redes de distribuição de água. 

Rompimentos frequentes de redes de água. 

Parada do sistema. 

 

 

Com base na tabela, a demonstração de alguns eventos perigosos nos SAAs, denotam à 

necessidade de ações de relevância para melhorias, as quais ajudarão garantir a qualidade da 

água, desde a saída do sistema até a chegada às residências, conforme o objetivo da 

implantação, visto que tanto o planejamento das ações quanto a gestão, precisam estar alinhadas 

para a obtenção dos resultados esperados, garantindo a potabilidade da água, e  

consequentemente contribuir na promoção da saúde pública. 

A implantação do PSA terá grande pertinência, visto que funcionará como ferramenta na aquisição 

de conhecimento técnico, teórico e prático nas atividades cotidianas e incomuns, servindo como 

guia de instrução para criação de procedimentos seguros nos diversos processos executados 

pelas equipes da empresa em suas mais variadas tarefas.      
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CONCLUSÃO 

 

Em suma, a proposta apresentada tem como condicionante a implantação do PSA nos sistemas 

do SAAE de Alagoinhas, a qual possibilitará maior compreensão dos processos e ações 

mitigadoras, desde a captação da água por poços até os consumidores, visto que aliado ao 

monitoramento laboratorial garantirá a quantidade e qualidade do líquido fornecido, em 

conformidade o que preconiza o Anexo XX da portaria da Consolidação n 5 de 28 de setembro de 

2017 (BRASIL 2017). 

Com o plano, o município de Alagoinhas ganhará um interessante instrumento para a gestão da 

qualidade da água, pelo qual auxiliará na promoção da saúde com maior controle da potabilidade 

da água fornecida, abrangendo os sistemas de abastecimento existentes e contribuindo para o 

surgimento de novos sistemas. As ações mitigadoras permearão os SAAs dentro dos níveis de 

prioridades, acusando os perigos e riscos preponderantes. O Plano de gestão funcionará como 

orientador das operações de rotinas e excepcionais, documentando os atos previstos de acordo a 

sua periodicidade. (VIEIRA & MORAIS, 2005) 

O estudo e a execução do PSA somente se mostrará efetivo, se levado em consideração todas as 

etapas do plano minunciosamente executadas, acompanhadas e avaliadas periódicamente, afim 

de tornar-se uma constante nos serviços do SAAE de Alagoinhas para que atenda aos critérios de 

segurança da água visando a saúde e o bem estar da população. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou avaliar a presença de trihalometanos em uma estação de tratamento 

de água desde a chegada da água bruta até o reservatório central de distribuição. A estação de 

tratamento de água de Senador Firmino/MG foi utilizada como ETA modelo neste estudo. O 

clorofórmio foi encontrado em águas naturais do rio Turvo, mas em concentração menor que o 

limite de quantificação do método de microextração em fase sólida no modo headspace e análise 

por cromatografia gasosa com detecção por captura de elétrons. A presença de trihalometanos na 

estação de tratamento de água de Senador Firmino se deu em concentrações baixas, até 100 

vezes menor que o limite máximo permitido pela legislação brasileira. 

 

Palavras-chave: Potabilidade, THM, HS-SPME, GC/ECD 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para garantir a qualidade e prevenir doenças transmitidas pela água, a desinfecção com cloro é 

hoje o método mais utilizado nas estações de tratamento de água (ETA). Entretanto, apesar dos 

benefícios, o cloro ao reagir com a matéria orgânica presente na água produz vários subprodutos 

de desinfecção que são associados a efeitos adversos à saúde humana (KUMARI et al., 2015). 

Há relatos de mais de mil subprodutos de desinfecção clorados (PAN et al., 2014), entre eles, as 

principais classes são os, ácidos haloacéticos, haloacetonitrilas e trihalometanos (THMs) (MARMO, 

2005). Os THMs são classificados como mutagênicos e genotóxicos, confirmando sua toxicidade 

para os seres humanos e a vida aquática (ZHANG et al., 2013). Em geral, altas concentrações de 

THMs estão correlacionadas com altas dosagens de cloro na ETA, altas concentrações de matéria 

orgânica, principalmente substâncias húmicas, alta temperatura, pH elevado e altas 

concentrações de íons brometo na água que chega a ETA (SADIQ & RODRIGUEZ, 2004; BROWN et 

al., 2011). 

No Brasil, o Ministério da Saúde por meio da Portaria de Consolidação n° 5/2017 (BRASIL, 2017) 

adota 100 µg de THM total L-1, como limite máximo permitido em águas para consumo humano. 

Isto é, a soma das concentrações de triclorometano (clorofórmio) - TCM, bromodiclorometano - 

BDCM, dibromoclorometano - DBCM e tribromometano (bromofórmio) – TBM, não deve exceder 

esse limite.  

Nesse contexto, o presente trabalho buscou avaliar a presença de THMs em uma estação de 

tratamento de água desde a chegada da água bruta até o reservatório central de distribuição. A 

ETA de Senador Firmino - MG foi utilizada como ETA modelo neste estudo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram coletadas amostras de água em duplicata, desde a água bruta que chegava na ETA, até a 

água tratada, coletando amostra após cada etapa do tratamento. Foram recolhidas amostras de 

água bruta (P1) após a floculação (P2), decantação (P3), filtração (P4 e P5, pois a ETA possuí 

dois filtros), desinfecção (P6) e no reservatório central de distribuição da ETA (P7). As amostras 

foram adicionadas em frascos de headspace (HS) de 42 mL contendo aproximadamente 2,2 mg 

de tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro residual. Os frascos foram completamente cheios 

com as amostras de água, de modo que não houvessem bolhas de ar no interior. As coletas foram 

realizadas no período vespertino, em Senador Firmino, e no dia seguinte, no período matutino, 

foram transportadas para o Laboratório de Química Analítica do Departamento de Química da 

Universidade Federal de Viçosa (LAQUA/DEQ/UFV). As análises foram realizadas em no máximo 

24 h após a coleta. 

O método de microextração em fase sólida no modo headspace (headspace-solid phase 

microextraction, HS-SPME) foi adaptado do método proposto por Carlos et al. (2011) para 

extração de THMs e agrotóxicos de água. Esse método consiste em retirar do frasco contendo a 

amostra (42 mL), 20 mL de água, ficando este sistema com 22 mL de água e 20 mL de espaço 

vazio, correspondendo ao HS. Esse frasco foi colocado em banho termostatizado com 

temperatura controlada de 30 °C. Uma fibra 50/30 µm DVB/CarboxenTM/PDMS (Supelco) foi 

exposta por 5 min no HS. Após o tempo de sorção dos analitos na fibra, a mesma foi removida e 

levada para dessorção térmica dos analitos no cromatógrafo a gás com detector por captura de 

elétrons (gas chromatography/eléctron capture detection, GC/ECD). A separação cromatográfica 

dos analitos foi realizada em coluna capilar HP-5 (Agilent Technologies) de fase estacionária 

composta de 5% difenil e 95% dimetilpolissiloxano (30 m x 0,25 mm, 0,1 μm de espessura de 

filme), sendo o gás de arraste nitrogênio (Air Products, 99,999% de pureza), a um fluxo 1,2 mL 

min-1. As temperaturas do injetor e detector foram 200 e 300 °C, respectivamente. A seguinte 

programação de temperatura foi utilizada para separação dos THMs: temperatura inicial de 45 °C 

por 2 min e logo após uma rampa de aquecimento de 40 °C min-1 até 100 °C, sendo esta 

temperatura mantida por mais 2 min. A identificação dos analitos foi realizada por comparação dos 

tempos de retenção dos picos dos analitos encontrados nas amostras com os tempos de retenção 

dos picos dos padrões de uma solução padrão de THM. Para a realização da análise quantitativa 

foi usado o método de superposição de matriz. Amostras de água isentas dos THM foram 

fortificadas, com os padrões, em concentrações conhecidas, e, submetidas ao método de 

extração e análise HS-SPME-GC/ECD.  

 

 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 165 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

As determinações de THMs foram realizadas em duplicata. Em todos os dias de coleta foram 

detectados níveis de TCM na água bruta, porém em níveis abaixo do limite de quantificação do 

método HS-SPME-GC/ECD, que é de 0,010 µg L-1. Esses níveis permaneceram constantes até a 

etapa de desinfecção. Os outros THMs não foram detectados na água bruta. Nas Amostras 

coletadas em agosto, setembro, outubro e novembro de 2018 foi possível detectar o BDCM a 

partir do ponto 3 (água decantada), mas os níveis permaneceram abaixo do limite de 

quantificação (0,010 µg L-1) até a desinfecção. Os THMs DBCM e TBM se presentes nas 

amostras, estavam em níveis menores que o limite de detecção até a desinfecção. A Tabela 1 

apresenta os resultados dos THMs na etapa de desinfecção (P 6) e no reservatório central de 

distribuição (P7). 

 

Tabela 1 - THMs a partir da água clorada na ETA. 

Coleta THM (µg L
-1

) 

Data Ponto TCM BDCM DBCM TBM THM T 

16/08/2018 P6 0,10972 0,10921 0,03611 <LQ 0,25504 

16/08/2018 P7 0,22368 0,34040 0,07935 <LQ 0,64343 

04/09/2018 P6 0,18540 0,17901 0,03693 <LQ 0,40134 

04/09/2018 P7 0,25422 0,15637 0,03779 <LQ 0,44838 

10/10/2018 P6 0,13306 0,15583 0,03611 <LQ 0,28889 

10/10/2018 P7 0,21956 0,14286 0,07267 <LQ 0,36242 

23/10/2018 P6 0,10899 0,11379 0,05804 <LQ 0,28082 

23/10/2018 P7 0,20373 0,10152 0,05383 <LQ 0,35909 

28/11/2018 P6 0,14790 0,16657 0,04117 <LQ 0,35564 

28/11/2018 P7 0,39588 0,54763 0,11597 <LQ 1,05948 

<LQ = abaixo do limite de quantificação; THM T = concentração total de THM. 

 

 

De acordo com a Tabela 1, na ETA de Senador Firmino há formação de THMs bromados, o que 

indica que a água bruta do rio Turvo contém brometos pois, durante o tratamento de água não é 

utilizado nenhum produto com esse elemento. A presença de brometo em água doce pode ser 

explicada pela atividade natural de intrusão de água do mar ou por atividades antrópicas como 

descarga de fraturamento hidráulico (método de extração de combustíveis líquidos e gasosos do 

subsolo), usinas a carvão e efluentes industriais ou de águas residuais (MAGAZINOVIC et al., 2004). 
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No mais, em todas as coletas os níveis de THMs total foram bem abaixo do limite maximo 

permitido pela legislação brasileira (100 µg L-1), iIndicando que o tratamento de água na ETA de 

Senador Firmino está em conformidade com as normas vigentes para esse parâmetro. 

Desde 2012 o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) disponibiliza dados de análises de 

THMs na água tratada do município em seu site (SAAE, 2019). Esses dados foram resumidos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Concentração de THMs na água tratada de Senador Firmino. 

Data (mês/ano) THMs totais (µg L
-1

) 

mai/2012 < 200 

ago/2012 < 200 

out/2012 < 200 

mai/2013 < 200 

ago/2013 < 10 

nov/2013 < 10 

set/2014 < 10 

set/2015 < 10 

jul/2016 < 4 

out/2017 < 4 

dez/2018 < 4 

Fonte: SAAE (2019). 

 

 

Em todas as análises realizadas os níveis de THMs se encontravam dentro do limite maximo 

permitido, entretando os limites de quantificação dos métodos não foram suficientes para 

quantificar os THMs nos níveis em que são produzidos, apenas garantir a qualidade da água. 

Nestre trabalho foi possível realizar a quantificação exata dos níveis de THMs e todos eles ficaram 

abaixo do que era indicado nas análises do SAAE. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O THM TCM foi encontrado em águas naturais do rio Turvo, mas em concentração menor que o 

limite de quantificação do método (HS-SPME-GC/ECD). A presença de THMs na água tratada da 

ETA de Senador Firmino se deu em concentrações baixas, até 100 vezes menor que o limite 

máximo permitido pela legislação brasileira. 
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RESUMO  

 

Laboratórios de controle de qualidade de estações de tratamento de água (ETA), pelo fato de 

serem os responsáveis pelo monitoramento da qualidade da  água destinada ao consumo das 

populações que atendem, precisam produzir resultados analíticos confiáveis. Para isso, 

necessitam incorporar elementos e procedimentos de gestão de qualidade em seus processos. A 

organização e registro das metodologias analíticas na forma de Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs), utilização de cepas padrão no controle de ensaios microbiológicos, o uso de 

padrões de referência, calibração de equipamentos, cartas-controle e padronização de soluções 

em ensaios físico-químicos, bem como a participação em programas de ensaios interlaboratoriais 

são importantes elementos a serem incorporados na rotina de trabalho dos laboratórios que 

buscam rastreabilidade e confiança nos resultados analíticos que produzem.  Este trabalho tem 

como objetivo apresentar os procedimentos de controle e gestão da qualidade realizados pelo 

Laboratório de Controle de Qualidade do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba 

mailto:icanalle@semaepiracicaba.sp.gov.br
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(SEMAE – Piracicaba), almejando a melhoria interna e a obtenção de resultados confiáveis no 

monitoramento da água tratada e distribuída. 

 

Palavras-chave: Controle de Qualidade, Gestão da Qualidade, Laboratório, Análises 

Microbiológicas, Análises Físico-Químicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos atuais, o conceito de Qualidade tem se mostrado um aspecto primordial quando se 

trata da aquisição de produtos e serviços, sendo uma forma de diferenciar e destacar empresas, 

produtos e serviços dentro de um mercado cada vez mais competitivo. 

Assim, os laboratórios de análise, de uma forma geral, também sofrem uma pressão para garantir 

a qualidade dos seus serviços, em particular pelas consequências que podem acarretar a emissão 

de relatórios e resultados que apresentem valores incorretos (OLIVARES, 2006). 

Laboratórios de controle de qualidade de estações de tratamento de água (ETA) devem incorporar 

elementos de Gestão de Qualidade em seus processos, principalmente pelo fato de serem os 

principais responsáveis pelo monitoramento da água destinada ao consumo das populações que 

atendem. 

A própria Portaria de Potabilidade da Água (Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de 

setembro de 2017 do Ministério da Saúde - antiga Portaria MS nº 2914/2011) estabelece no seu 

Artigo 21º que as análises laboratoriais de controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano devem ser realizadas em laboratórios que comprovem a existência de sistemas 

de gestão da qualidade, conforme requisitos da NBR ISO/IEC17025:2005. 

Segundo Prianti Júnior et al. (2003), observa-se um rigor cada vez maior dos padrões de 

potabilidade, aliado à degradação da qualidade das águas naturais, pela poluição e contaminação 

predomintemente de origem antrópica, acarretando crescentes dificuldades à sua potabilização. 

Isso leva à necessidade de um controle cada vez mais rigoroso dos processos e operações 

unitárias inerentes ao tratamento pelos responsáveis pela operação das estações. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns procedimentos de controle e gestão da 

qualidade incorporados à rotina do Laboratório de Controle de Qualidade do Serviço Municipal de 

Água e Esgoto de Piracicaba (SEMAE – Piracicaba), almejando a melhoria interna e a obtenção 

de resultados confiáveis no monitoramento da água tratada e distribuída. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O SEMAE – Piracicaba é uma autarquia que realiza todas as atividades relacionadas ao sistema 

público de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto do Município de 

Piracicaba. A Tabela 1 apresenta alguns dados gerais da autarquia e do sistema de 

abastecimento do município (Fontes: SEMAE – Piracicaba, SNIS, IBGE, Cadastros dos Sistemas 

de Abastecimento de Água para Consumo Humano 2018 – Secretaria de Estado da Saúde / 

Centro de Vigilância Sanitária). 

 

Tabela 1 - Informações gerais do SEMAE – Piracicaba. 

População atendida (município de Piracicaba) 400.949 

Abastecimento com água tratada 100 % da população 

 
Mananciais 

3 superficiais (rio Corumbataí, rio Piracicaba, 
ribeirão Anhumas), 5 subterrâneos (nascente 

Ibitiruna, Poço Tanquinho, Tupi Poço II, Tupi Poço 
III e Tupi Poço IV). 

 
Estações de tratamento de água 

Para os mananciais superficiais: 4 ETAs de ciclo 
completo; para nascente e poços: tratamento 

simplificado (apenas cloração e fluoretação  antes 
da distribuição). 

Reservatórios  84 (4 desativados) 

Capacidade total de reservação 73 milhões de litros de água 

Extensão total da rede 1594,90 Km 

Material de constituição da rede amianto / ferro fundido / PVC / PEAD / aço 
galvanizado. 

 

Para realização das análises de controle e monitoramento da qualidade da água, o SEMAE - 

Piracicaba conta com uma estrutura de laboratórios próprios: Laboratório Bacteriológico (Figura 

1), Laboratório Físico-Químico (Figura 2) e Laboratório Hidrobiológico (Figura 3). Neles se 

realizam as análises da água bruta (mananciais), controle dos processos da ETA (coagulação, 

decantação, filtração) e água tratada (saída da ETA e rede de distribuição) destinada ao consumo 

humano. Os parâmetros analisados e freqüência de amostragem são aqueles definidos pelas 

legislações:Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério 

da Saúde - antiga Portaria MS nº 2914/2011 (padrão de potabilidade da água para consumo 

humano), Resolução CONAMA nº 357/2005 (classificação e enquadramento de mananciais 

superficiais) e Resolução CONAMA nº 396/2008 (classificação e enquadramento de águas 

subterrâneas). Alguns parâmetros cuja freqüência é bimestral (produtos secundários da 

desinfecção) e semestral (a maior parte dos compostos inorgânicos, orgânicos, agrotóxicos, 

padrão de radioatividade e organoléptico) são realizados por laboratórios terceirizados 

contratados. 
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No Laboratório Físico-Químico também são realizadas análises dos produtos químicos utilizados 

no tratamento de água. 

 

Figura 1 - Laboratório Bacteriológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Laboratório Físico-Químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Laboratório Hidrobiológico. 
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A Tabela 2 apresenta os parâmetros microbiológicos de controle e monitoramento da qualidade da 

água realizados pelo Laboratório Bacteriológico, de acordo com o que determina o Anexo XX da 

Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde (Portaria de 

Potabilidade). 

 

Tabela 2 - Parâmetros microbiológicos realizados pelo Laboratório Bacteriológico, tipos de amostra 

avaliados e metodologias adotadas. 

Parâmetro Tipo de amostra Metodologia  

Coliformes Totais / Escherichia 
coli 

Água tratada Substrato Enzimático 
(presença/ausência) 

Coliformes Totais / Escherichia 
coli 

Água bruta Membrana filtrante 

Contagem Padrão de Bactérias 
Heterotróficas 

Água bruta (nascente e poços) / 
tratada 

Contagem em placas (técnica 
de pourplate) 

 

 

Os parâmetros de controle e monitoramento de qualidade da água (as quais constam na Portaria 

de Potabilidade) realizados pelo Laboratório Físico-Químico estão relacionadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Parâmetros físico-químicos realizados pelo Laboratório Físico-Químico, tipos de amostra 

avaliados e metodologias adotadas. 

Parâmetro Tipo de amostra Metodologia  

pH Água bruta / decantada / filtrada 
/ tratada 

Potenciométrico 

Cor Água bruta / decantada / filtrada 
/ tratada 

Colorimétrico (monocromático) 

Turbidez Água bruta / decantada / filtrada 
/ tratada 

Nefelométrico 

Cloro Residual Livre Água decantada / filtrada / 
tratada 

Colorimétrico 

Flúor Água filtrada / tratada Íon Seletivo 

Ferro solúvel, Alumínio solúvel, 
Manganês solúvel 

Água bruta / decantada / 
tratada 

Colorimétrico 

 

 

Alguns procedimentos de controle de qualidade, como por exemplo a calibração de equipamentos 

com materiais de referência e a participação em  programas interlaboratoriais internos e externos 

já eram adotados pelos laboratórios a vários anos. À partir do ano de 2016 iniciou-se um trabalho 

para implantação de procedimentos de gestão da qualidade de forma mais estruturada e 
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sistematizada. A base desse trabalho foi a realização de cursos de gestão e controle da qualidade 

analítica, visitas a laboratórios que possuem sistemas de gestão de qualidade, leitura de manuais 

(Fuchs, 2012) e também a experiência de alguns membros da equipe do laboratório. 

Inicialmente foi feita uma revisão de todos procedimentos e métodos de análise realizados pelo 

laboratório e elaborados os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Todos os POPs 

foram escritos num formato padronizado de forma a apresentar uma descrição detalhada, clara e 

coerente de cada um dos procedimentos analíticos, adequando-os ao Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (2012). Também foi elaborado o POP de coleta de 

amostras de água para cada parâmetro, o POP de limpeza, lavagem, desinfecção e esterilização 

de vidrarias e materiais do laboratório e os POPs para uso e conservação dos equipamentos do 

laboratório. Simultaneamente à elaboração dos POPs, foram elaboradas e atualizadas todas as 

planilhas e formulários utilizados para registro e inserção de informações sobre preparo de 

reagentes e meios de cultura, coleta e recebimento de amostras, resultados analíticos, controle de 

temperatura de estufas e banho-maria, etc. 

O Laboratório Bacteriológico incorporou na sua rotina de trabalho o uso de cepas bacterianas de 

referência. Essas cepas são culturas bacterianas puras que apresentam respostas conhecidas às 

metodologias analíticas laboratoriais. Elas são adquiridas liofilizadas em frascos-ampolas, 

conservadas e mantidas pelo laboratório por meio de inoculação e repicagem contínua; 

periodicamente, essas culturas são testadas frente às metodologias analíticas de rotina. Assim, é 

possível demonstrar a rastreabilidade, estabelecer o desempenho de meios de cultura, kits de 

ensaio e validação de métodos. 

O INMETRO exige, para fins de credenciamento, que as cepas padrão utilizadas para controle de 

qualidade pelos laboratório sejam ATCC (American Type Culture Collection); no entanto, devido 

ao custo elevado desse material, e como a meta não é o credenciamento, optou-se por utilizar 

culturas da marca comercial Cefar Diagnostica Ltda.; tais culturas são repiques de culturas 

originais ATCC, porém, atendem às finalidades do laboratório e apresentam custo mais acessível. 

Para controle de qualidade dos parâmetros bacteriológicos realizados pelo laboratório, foram 

adquiridas as espécies: 

 Pseudomonas aeruginosa – Coleção de Cultura Cefar Diagnóstica CCCD – P007 

(bactéria não coliforme). 

 Enterobacter aerogenes – Coleção de Cultura Cefar Diagnóstica CCCD – E001 

(coliforme total). 

 Escherichia coli – Coleção de Cultura Cefar Diagnóstica CCCD – E008. 

 

Para reativação das cepas, foi feita a diluição do material liofilizado em água de diluição estéril e 

este foi inoculado em caldo nutriente. Após incubação à 35ºC por 48 horas, e observando-se o 
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crescimento das cepas pela turvação do caldo nutriente, este foi armazenado em geladeira. 

Posteriormente as cepas reativadas foram transferidas do caldo nutriente para Plate Count Agar 

(PCA), por estriamento. As colônias desenvolvidas no PCA foram, em seguida, transferidas para 

água de diluição estéril e, após novas diluições, foram utilizados na rotina das análises 

microbiológicas. 

A participação regular em programas de ensaios interlaboratoriais externos também foi 

estabelecida como procedimento de controle de qualidade para monitorar a validade dos ensaios 

realizados.  O objetivo principal desses programas é prover os laboratórios participantes de 

mecanismos que permitam a comparação de seus resultados com os de outros laboratórios. Para 

isso, amostras de água para diferentes parâmetros são preparadas por um provedor, por meio de 

um rigoroso controle de qualidade, padrões certificados e matérias primas selecionadas; essas 

amostras preparadas são distribuídas a diversos laboratórios participantes. Após a realização dos 

ensaios, os resultados de cada laboratório são enviados ao provedor em planilhas específicas, o 

qual avalia os dados por meio de critérios estatísticos (média aritmética e desvio padrão) e calcula 

o Z-score, que possibilita classificar o performance do resultado em: Excelente, Bom, Aceitável 

(indicando desempenho proficiente no ensaio), Necessita Melhora e Incompatível (desempenho 

não proficiente no ensaio). 

De forma confidencial, os resultados de cada laboratório pode ser comparado, possibilitando a 

verificação de eventuais desvios, erros (aleatórios ou sistemáticos), propiciando um 

aprimoramento contínuo das técnicas analíticas, com conseqüente melhoria da qualidade das 

medições. 

Nos programas interlaboratoriais são avaliados os parâmetros: Coliformes Totais, Escherichia coli, 

Contagem Padrão de Bactérias Heterotróficas, Cor, Turbidez, pH, Cloro Residual Livre e Flúor. Os 

provedores desses programas interlaboratoriais são a ABES/PROAGUA 

(www.proaguaambiental.com.br) e o Programa de Ensaios de Proficiência da SABESB 

(www.labwin.net/sabesp), sendo este último de participação gratuíta. 

O Laboratório Físico-Químico adotou na sua rotina o uso de padrões de referência e calibração 

de equipamentos como medidas para controle de qualidade. Tais padrões são soluções de 

concentrações conhecidas que podem ser, tanto adquiridas comercialmente quanto preparadas 

no laboratório.  

 Para calibração e aferição do pHmetro são utilizadas Soluções-Tampão adquiridas 

comercialmente - geralmente padrões de pH 4,00, pH 7,00 e pH 10,00. 

 Soluções de formazina são utilizadas para calibração e verificação dos 

turbidímetros. São utilizados diversos padrões, numa faixa de valores que vai de 0 

a 800 UNT.  
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 Soluções de compostos de platina/cobalto são utilizadas para calibração e 

verificação de equipamentos de medição de cor.  

 São utilizados também padrões preparados em laboratório a partir de sais 

específicos para os parâmetros alumínio, cloro residual livre, ferro, flúor e 

manganês: utilizam-se soluções de sulfato de alumínio e potássio como padrão 

para análises de alumínio solúvel; soluções de permanganato de potássio para o 

cloro residual livre; soluções de sulfato ferroso amoniacal para ferro solúvel; 

soluções de fluoreto de sódio para flúor; e soluções de sulfato de manganês para 

manganês solúvel. Estes padrões são testados diariamente frente às 

metodologias analíticas e equipamentos e tem como objetivos garantir a qualidade 

e precisão dos resultados analíticos, avaliar soluções, reagentes e equipamentos 

utilizados, promovendo a melhoria contínua dos processos laboratoriais. 

 

Os resultados dos padrões de referência são registrados diariamente em Cartas Controle. Estas 

consistem em um livro (conforme ilustra a Figura 4) que tem a finalidade de registrar e detectar de 

forma mais rápida e eficaz possíveis problemas nas metodologias, soluções e reagentes em uso. 

Cada padrão é analisado de acordo com o procedimento operacional padrão e os resultados não 

podem ficar fora da faixa de aceitabilidade da concentração do padrão, sendo estabelecidas as 

seguintes faixas: 

 Para análise de pH: padrão = 7,00 (± 0,03) 

 Para análise de turbidez: padrão = 10,0 (± 1,0) UNT 

 Para análise de cor: atualmente utilizamos apenas água desionizada como padrão = 0 

 Para análise de alumínio: padrão = 0,05 (± 0,02) mg/L 

 Para análise de cloro livre: padrão = 2,5 (± 0,2) mg/L 

 Para análise de ferro: padrão = 0,05 (± 0,02) mg/L 

 Para análise de flúor: padrão = 0,70 (± 0,03) mg/L 

 Para análise de manganês: padrão = 0,05 (± 0,02) mg/L 

 

Em paralelo aos registros das Cartas Controle, é feito o monitoramento da qualidade da água 

desionizada que é utilizada para o preparo das soluções e reagentes do laboratório. São 

monitorados diariamente os parâmetros pH e condutividade; bimestralmente também são 

avaliados os teores de cloro residual livre e total e a contagem de bactérias heterotróficas. 
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Figura 4 - Carta Contole utilizada pelo Laboratório Físico-Químico. 

 

 

 

Outro importante procedimento adotado pelo Laboratório Físico-Químico foi a Padronização (ou 

Fatoração) de Soluções. Este procedimento aplica-se a todas as soluções em que se utiliza o 

“fator de correção” nos cálculos, seja para soluções utilizadas nas análises das amostras de água 

ou nas soluções utilizadas para análises de controle da qualidade dos produtos químicos que 

serão adicionados no tratamento da água. Essas soluções ou reagentes preparados no 

laboratório, com o passar do tempo, podem sofrer alterações nas suas concentrações, 

influenciando nos resultados das análises. Por meio da Padronização, é possível aferir as 

concentrações das soluções e, caso haja alterações nas concentrações, corrigi-las através do 

cálculo do “fator”.  

Como exemplos de soluções utilizadas nas análises de produtos químicos, podemos citar: ácido 

clorídrico, EDTA, hidróxido de sódio e sulfato de zinco para as análises de policloreto de alumínio 

(o PAC, coagulante utilizado na ETA); ácido clorídrico e hidróxido de potássio para as análises de 

cal hidratada; hidróxido de sódio para análise do ácido fluossilícico; tiossulfato de sódio para 

análises de hipoclorito de sódio. Já nas análises do controle de qualidade da água bruta, controle 

dos processos da ETA e água tratada utiliza-se as seguintes soluções: ácido sulfúrico para 

determinação da Alcalinidade; hidróxido de sódio para análise da  Acidez; nitrato de prata para 

análise de Cloreto; EDTA para determinação da Dureza; tiossulfato de sódio para análise do 

Oxigênio Dissolvido (OD); oxalato de sódio e permanganato de potássio para análise do Oxigênio 

Consumido (OC).  
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Anteriormente à implantação dos procedimentos de gestão da qualidade, a fatoração das 

soluções já era realizada, porém, a cada 3 meses e não era feito o registro dos dados. Notou-se, 

então, a necessidade de se realizar o procedimento com maior frequência. Atualmente a fatoração 

das soluções é realizada mensalmente e todos os dados obtidos são registrados em um livro 

(Figura 5) para facilitar o controle e ter maior transparência nos procedimentos. 

 

Figura 5 - Livro de registro da padronização de soluções do Laboratório Físico-Químico. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A implantação dos procedimentos de gestão e controle de qualidade analítica apresentados 

implicou na necessidade de alguns investimentos, principalmente para aquisição de padrões de 

referência, cepas padrão e para custear a participação em Programas Interlaboratoriais 

(ABES/PROAGUA); observou-se também o aumento no uso de alguns reagentes pela maior 

frequencia na fatoração de soluções. No entanto, esses investimentos podem ser considerados 

insignificantes pelos benefícios que foram alcançados.   

Com relação aos recursos humanos (técnicos e analistas), observou-se uma boa adaptação e 

comprometimento de todos aos novos procedimentos na rotina de trabalho, embora a equipe de 

trabalho seja relativamente pequena (atualmente conta com um químico, três técnicos em química 

e um biólogo).  
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A estruturação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) possibilitaram aos técnicos do 

setor trabalharem de maneira padronizada, reduzindo a variabilidade dos dados produzidos e 

aumentando a confiança nas metodologias analíticas adotadas. Além disso, a atualização das 

planilhas e formulários utilizados nos laboratórios permitiram um registro mais completo de todas 

as informações da rotina de trabalho do laboratório, desde o preparo das soluções, reagentes, 

meios de cultura, coleta de amostras, controle dos equipamentos e processos até a geração do 

resultado analítico para cada parâmetro. 

A utilização de cepas bacterianas possibilitou avaliar a performance das metodologias, meios de 

cultura, funcionamento e estabilidade da temperatura das estufas de incubação e até mesmo 

reliazar testes com meios de cultura e kits de análise de diferentes marcas comerciais, sendo 

possível avaliar e aprovar (ou não) novos produtos antes da aquisição ou uso na rotina. 

A participação em programas de ensaios interlaboratoriais externos possibilita a comparação 

de resultados entre diferentes laboratórios (mantendo-se a confidencialidade dos mesmos), 

incentivando uma análise crítica dos dados obtidos e fomentando o aprimoramento técnico, 

buscando-se gerar resultados consistêntes e confiáveis .Quando nestes ensaios ocorrem 

resultados não-conformes, é feita uma análise crítica, na busca por possíveis fontes de erros 

(problemas com reagentes, meios de cultura, calibração de equipamentos, procedimentos 

metodológicos), buscando o aprimoramento das técnicas operacionais e, consequentemente, a 

melhoria da qualidade das medições.  

O uso de padrões de referência e Cartas Controle na rotina analítica do Laboratório Físico-

Químico foram importantes ferramentas implantadas para avaliação das técnicas e dos 

profissionais envolvidos com o trabalho do laboratório, possibilitando verificar diariamente as 

necessidades de calibrações e/ou manutenções de equipamentos, reagentes deteriorados e, 

eventualmente, a necessidade de atualização ou treinamento aos funcionários. O uso de cartas 

controle proporcionaram uma diminuição da variabilidade de resultados dos parâmetros físico-

químicos nas análises. Assim, quando se observa algum tipo de problema, como por exemplo, 

obtenção de resultados dos padrões fora da faixa de aceitabilidade, a execusão das análises é 

interrompida, faz-se uma análise crítica e avaliação dos procedimentos, materiais, equipamentos e 

reagentes utilizados, tomando-se as devidas providências para sanar as não-conformidades. 

A fatoração das soluções também se mostrou de extrema importância, pois é uma forma eficaz 

de garantir a concentração real das soluções utilizadas nas análises, de forma a obter maior 

precisão e confiabilidade nos resultados. Observou-se até mesmo uma redução nas necessidades 

de repetições de ensaios (reanálises) pelo maior controle e confiança nas concentrações das 

soluções-reagentes. 

Por fim, é importante destacar que, o fato de todos os dados dos procedimentos de controle de 

qualidade analítica serem devidamente registrados em planilhas, possibilita a rastreabilidade dos 
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ensaios, permitindo uma avaliação mais criteriosa dos dados produzidos, facilitando a detecção de 

possíveis erros e necessidades de calibração e/ou manutenção de equipamentos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho demonstra que é possível, através da reorganização da rotina de trabalho, 

elaboração de manuais de procedimentos, formulários, planilhas para registros e alguns 

investimentos, incorporar instrumentos de controle e gestão de qualidade analítica num laboratório 

de controle de qualidade de água para consumo humano.Tais procedimentos levaram a uma 

maior confiança nos resultados analíticos produzidos, inclusive para as tomadas de decisões 

quanto aos procedimentos operacionais nas estações de tratamento de água. Essa confiança 

também se traduz na obtenção de boas avaliações nos programas de ensaios interlaboratoriais 

externos.  

É importante destacar que não foi objetivo desse trabalho pleitear o credenciamento ou 

acreditação dos laboratórios do SEMAE pelo INMETRO ou outro órgão, pois, sabemos que 

existem muitos outros requisitos necessários para se obter tal credenciamento, além de ser um 

processo que exige elevados investimentos. 

Também é Importante destacar que não houve contratação de consultorias para implantação 

desse programa; todo o trabalho foi desenvolvido pela própria equipe do laboratório, por meio de 

estudos e pesquisas bibliográficas, participação em cursos e capacitações, visitas a outros 

laboratórios e pela experiência de alguns membros da equipe. 
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RESUMO  

 

O flúor em excesso na água pode provocar problemas como fluorose dentária, dentre outros. 

Cerca de 30 % da população mundial utiliza frequentemente água contaminada por flúor. A 

adsorção por carvão ativado é uma das técnicas mais utilizadas para a remoção de flúor da água. 

Buscando uma aplicação sustentável, estudos têm sido desenvolvidos para a produção de carvão 

ativado a partir de precursores alternativos, como resíduos agroindustriais. O objetivo deste 

estudo foi realizar um levantamento cienciométrico da produção científica acerca da produção de 

carvão ativado a partir de precursores alternativos aplicados à remoção de flúor da água, 

avaliando eficiência de adsorção, produção e aplicação no tratamento de água. Aplicando a 

metodologia Maping Study, foi realizada uma busca de artigos sobre o uso de carvão ativado para 

remoção de flúor da água, consultando as bases Scopus e Web of Science e três combinações de 

palavras-chave, sendo os resultados tabulados e apresentados em gráficos. Foi identificado um 

total de 220 artigos, sendo 43 relevantes ao tema. O precursor mais empregado é a casca de 

coco. A menor eficiência de adsorção observada foi na faixa de 65% e a maior na faixa de 99%. A 

detecção de flúor a partir de eletrodo seletivo de íon Fluoreto foi o sistema de maior destaque. Os 
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agentes químicos mais empregados foram o HNO3, H3PO4, H2SO4, compostos clorados, 

compostos de alumínio, entre vários outros. O modelo de isoterma mais utilizado foi o modelo de 

Langmuir (38,9%), seguido por Freundlich (30,6%), e Sips (13,9%).  

 

Palavras-chave: Adsorvente, Adsorção, Fluoreto, Fluorose, Água de abastecimento, Tratamento 

de água, Resíduos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de fluoretação no tratamento de água tornou-se obrigatório no Brasil a partir da Lei 

Federal 6.050 de 1974, como uma medida de prevenção à cárie dentária. A concentração máxima 

recomendada é de 1,5 mg/L de flúor na água para consumo humano (BRASIL, 2017), valor limite 

para garantir os benefícios à saúde bucal da população. 

Quando em excesso na água o flúor pode provocar problemas à saúde humana, como fluorose 

dentária, dores articulares, resistência à insulina, intolerância à glicose, toxicidade ao sistema 

nervoso, ao sistema reprodutivo e ao sistema imunológico, toxicidade hepática, renal e pulmonar, 

entre outros (ZUO et al., 2018). A fluorose esquelética, condição também causada pelo excesso 

de flúor na água, foi considerada uma doença endêmica na Índia no final dos anos 30, e ainda 

hoje afeta milhões de pessoas na China, Índia e ao redor do mundo (FORDYCE, 2011). 

Atualmente, cerca de 30 % da população mundial utiliza água subterrânea como fonte de 

abastecimento para consumo, que frequentemente apresenta contaminação por flúor 

(VELAZQUEZ-JIMENEZ et al., 2015). Em algumas localidades é comum concentrações de flúor 

em águas subterrâneas de até 30 mg/L, sendo que as áreas mais afetadas estão localizadas em 

parte da China, índia, Sri Lanka e África do Sul. No Brasil, um estudo recente realizado no oeste 

da Bahia indicou uma concentração de fluoreto variando de 0,1 a 6,2 mg/L no aquífero Bambuí, 

excedendo a recomendação de 1,5 mg/L de flúor em algumas localidades (GONÇALVES, et al., 

2018). 

O excesso de flúor na água pode ser proveniente das formações de rochas minerais 

(VELAZQUEZ-JIMENEZ et al., 2015). Entretanto, a contaminação também ocorre por meio de 

atividades antrópicas, como indústrias eletroquímicas, indústrias de revestimento e acabamento 

de metais, fabricação de produtos químicos e plásticos, indústrias refinadoras, entre outras 

(MULLICK; NEOGI, 2018). 

Visando a remoção do excesso de flúor nas aguas de abastecimento, vários métodos são 

utilizados como, filtração por membranas (NDIAYE et al., 2005), eletrodiálise (KERI et al., 2011), 

troca iônica (RUIXIA; JINLONG; HONGXIAO, 2002), flotação por eletro-coagulação (HU et al., 
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2005), entre outros. Outra técnica bastante empregada é a adsorção, que se destaca pelo custo-

benefício, sendo uma das mais utilizadas para a remoção de flúor (ALAGUMUTHU; 

VEERAPUTHIRAN; RAJAN, 2010). O carvão ativado é o adsorvente mais empregado na técnica 

de adsorção para a remoção de flúor, pois é considerado, segundo Pongener et al. (2018), um 

adsorvente versátil. Os carvões ativados podem desenvolver grandes áreas superficiais, além de 

apresentar grupos funcionais nas superfícies que também podem auxiliar no processo de 

adsorção. 

Conhecendo a eficiência de mecanismos de adsorção e atribuindo uma aplicação sustentável, 

vários estudos têm sido desenvolvidos para a produção de adsorventes a partir precursores 

alternativos. Resíduos agroindustriais como casca de banana e pó de café (GETACHEW; 

HUSSEN; RAO, 2015), mandioca (PONGENER et al., 2018), sementes de abacate (SALOMÓN-

NEGRETE et al., 2018), casca de palma (CHOONG et al., 2018), casca de arroz (ROY; DAS; 

SENGUPTA, 2017) e bagaço de cana (MONDAL; BHAUMIK; DATTA, 2016) vem sendo propostos 

para produção de carvão ativado aplicado na remoção de flúor da água. 

Diante este cenário, o objetivo deste estudo foi realizar um levantamento cienciométrico da 

produção científica acerca da produção de carvão ativado a partir de precursores alternativos 

aplicados à remoção de flúor da água, sendo avaliado eficiência de adsorção e como o 

adsorvente vem sendo desenvolvido e aplicado ao tratamento de água. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Utilizando a metodologia de estudo de mapeamento (Maping Study), foi realizada uma busca de 

artigos sobre o uso de carvão ativado para remoção de flúor da água. As bases de dados 

consultadas foram Scopus e Web of Science, utilizando três combinações de palavras-chave, 

conforme apresentado na Tabela 1, e um recorte temporal de 1998 a outubro de 2018. A busca 

por artigos foi feita na língua inglesa, idioma mais comum em publicação nas bases consultadas. 

Foram excluídas as repetições e os artigos que não traziam qualquer relação ao tema em estudo. 

Dos artigos pertinentes foram coletadas informações como: ano de publicação e país de origem 

da universidade ou instituição do primeiro autor. Além disso foi verificado também dados 

referentes à metodologia, como processo de ativação empregado, precursor, agente ativante, 

modelos de isotermas utilizados, eficiência no processo de remoção do flúor. Após o levantamento 

de dados, estes foram analisados em tabelas e gráficos para discussão. 
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Tabela 1 – Combinação de palavras-chave definidas para a busca nas bases Scopus e Web of 

Science e a quantificação dos artigos. 

Base de busca Palavras-chave 
Nº de 

artigos 
encontrados 

Nº de 
artigos 

relevantes 

Nº de 
artigos 

filtrados 

Scopus 

“activated carbon” AND “fluoride adsorption” 124 24 24 

Desfluoridation AND “activated carbon”  
AND “water treatment” 

20 11 8 

“fluoride adsorption” AND “activated carbon”  
AND “water treatment” 

12 10 0 

Web of science 

“activated carbon” AND “fluoride adsorption” 50 0 0 

Desfluoridation AND “activated carbon”  
AND “water treatment” 

8 2 1 

“fluoride adsorption” AND “activated carbon” 
 AND “water treatment” 

6 5 2 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Foi identificado um total de 220 artigos, sendo 43 relevantes ao tema em estudo, porém, deste 

total de 43 artigos, 8 não estavam disponíveis para consulta. Explorando uma escala temporal a 

partir de 1998, percebe-se que houve um aumento no número de publicações de artigos sobre a 

produção de carvão ativado para remoção de flúor da água, conforme demonstrado na Figura 

2(a). O ano que obteve o maior número de publicações foi o de 2018, demonstrando um aumento 

de interesse no ramo científico pelo tema e o país que apresenta o maior número de pesquisas 

com diferentes tipos de precursores é a Índia, correspondendo a 44,8% do total, como 

demonstrado na Figura 2(b). 

Para produção de carvão ativado pode ser aplicado o processo de ativação física, ativação 

química, ou ambos. Na ativação química é necessário o tratamento do precursor com compostos 

químicos, que variam de acordo com a metodologia adotada no estudo. Os compostos utilizados 

nos artigos analisados neste estudo são bastante variados, sendo que os mais comuns são HNO3, 

H3PO4, H2SO4, compostos clorados, compostos de alumínio, entre vários outros 
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Figura 2 – Quantidade de artigos referentes ao tema em estudo, disponíveis nas bases Scopus e 

Web of Science, distribuídos ao longo da série histórica de 1998 a 2018 (a) e Quantidade de artigos 

referente ao tema em estudo, disponíveis nas bases Scopus e Web of Science, distribuídos por país 

de origem do trabalho (b). 

 

 

A maior parte dos artigos pesquisados utiliza como precursor algum tipo de resíduo, conforme a 

Tabela 2, e os demais realizaram o estudo a partir de carvão ativado comercial, sendo alguns 

modificados quimicamente. Se tratando dos resíduos empregados, a casca de coco é o único 

material que aparece mais de uma vezes nas publicações científicas analisadas. Todos os 

estudos utilizando algum tipo de resíduo como precursor apresentaram resultados promissores, 

com eficiência de remoção superiores a 60% e chegando a eficiências próximas de 100% de 

remoção de flúor.  

Os resultados mostram que para todos precursores citados na Tabela 2 é possível obter uma 

elevada taxa de remoção de flúor. Como exemplo, o carvão ativado produzido a partir da 

biomassa de mandioca (PONGENER et al., 2018), com associação da ativação física e química, 

chega a uma porcentagem de remoção de flúor de até 99%. A alta eficiência na remoção de flúor 

nesse estudo está relacionada à área de superfície de 812 m²/g e a presença tanto de microporos 

quanto de mesoporos, que favorecem os processos de adsorção. 

O estudos que apresentou menor eficiência de remoção foi o de (Daifullah; Yakout e Elreefy 

(2007) que produziram carvão ativado a partir da palha de arroz associando a ativação física com 

processos de oxidação dos adsorventes produzidos utilizando HNO3 , H2O2 e KMnO4. Os autores 

observaram uma eficiência de remoção de flúor de 65% e que está relacionada a baixa área 

superficial dos adsorventes quando comparado a outros trabalhos expostos na literatura.  
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Tabela 2 - Precursores utilizados para a produção de carvão ativado e as respectivas eficiências de 

remoção de flúor. 

Precursor 
Eficiência de Remoção 
de flúor (%) 

Referência 

Acacia Farnesiana 80% 
(HANUMANTHARAO; KISHORE; 
RAVINDHRANATH, 2012) 

Aguapé (Eichhornia Crassipes) 98% (SINHA et al., 2003) 

Bagaço de Cana 73,3% 
(MONDAL; BHAUMIK; DATTA, 
2016) 

Bainha da Castanha de Caju 87,6% (SIVABALAN et al., 2003) 

Biomassa de mandioca (Manihot 
esculenta) 

99% (PONGENER et al., 2018) 

Cárpea óssea 96,3% 
(MEDELLIN-CASTILLO et al., 
2007) 

Casca de Amendoim 98,9% (ZHU et al., 2010) 

Casca de Arroz Não informado (ROY; DAS; SENGUPTA, 2017) 

Casca de Banana e casca de Café 80 a 84% 
(GETACHEW; HUSSEN; RAO, 
2015) 

Casca de Coco 99,1% (SATHISH et al., 2007) 

Casca de Coco 94,4% (PALODKAR et al., 2017) 

Casca de Nóz de Algodão 83,7% 
(MARIAPPAN; VAIRAMUTHU; 
GANAPATHY, 2015) 

Casca de Tamarindo 91% (SIVASANKAR et al., 2012) 

Caule de Aguapé (Eichhornia Crassipes) 70% 
(HALDER; SINHA; DHAWANE, 
2015) 

Caule de Senna Occidentalis 70,2% 
(SUNEETHA; SUNDAR; 
RAVINDHRANATH, 2015) 

Fibras de Jeans  Não informado 
(MENDOZA-CASTILLO et al., 
2016) 

Folhas de Açafrão (Crocus Sativus) 85,4% (DEHGHANI et al., 2018) 

Folhas de Feijão de veludo (Mucuna 
Prurines) 

96% (PONGENER et al., 2017) 

Grafeno modificado com ZrCl4  97,2% (MARIN et al., 2016) 

Palha de Arroz 65% 
(DAIFULLAH; YAKOUT; 
ELREEFY, 2007) 

Resíduos de ETA 68,7% (JUNG et al., 2016) 

Semente de Jamelão Não informado (ARAGA; SONI; SHARMA, 2017) 

Semente de Palma 88% (SIVABALAN et al., 2002) 

Sementes de abacate 84% 
(SALOMÓN-NEGRETE et al., 
2018) 

Serragem 85% 
(MOHANTA; AHMARUZZAMAN, 
2018) 

 

 

Quanto ao sistema de detecção de flúor, a forma mais comum, observada nos artigos analisado, é 

a partir de eletrodo seletivo de íon Fluoreto. Segundo Hanumantharao et al. (2012), a análise de 

íons flúor a partir do eletrodo seletivo de íon Fluoreto apresenta um resultado com erro máximo de 
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1 a 2%, que corresponde de 0,005 a 0,01 mg/g de montante adsorvido. Outro método também 

bastante utilizado é o Espectrofotômetro de UV- Visível, e em alguns casos, cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC). 

Após a obtenção e aplicação do carvão ativado, é importante a verificação da interação entre 

adsorvato e adsorvente, que é determinada a partir de modelos matemáticos chamados de 

Isotermas de adsorção. Os modelos mais aceitos são o de Langmuir e Freundlich, entretanto 

outros modelos como, Redlich-Peterson, Temkin, dentre outros. O modelo mais utilizado 

corresponde ao modelo de Langmuir (38,9%), seguido por Freundlich (30,6%), e Sips (13,9%). O 

restante utiliza outros modelos de isotermas (8,4%) e 8,3% dos artigos não citam os modelos 

utilizados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A problemática da contaminação de água de abastecimento por excesso de flúor ocorre em várias 

localidades do mundo, portanto a comunidade científica busca encontrar mecanismos de remoção 

de flúor da água, de menor custo, mais acessíveis e mais eficientes que os modelos tradicionais. 

Nesse estudo, percebe-se que a variedade de precursores utilizados na produção de carvão 

ativado são resíduos encontrados em abundância em nosso meio, além de apresentarem 

resultados bastante eficientes na aplicação de remoção de flúor. Esse estudo abre margem para o 

surgimento de novas pesquisas utilizando diferentes precursores, ainda não explorados, ou 

metodologias diferentes para a remoção de flúor da água de abastecimento. A Índia é citada como 

o país de maior produção científica ligada ao tema, e isso pode ser reflexo do fato de que é um 

dos países que apresentam as maiores concentrações de flúor em água subterrânea.  
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RESUMO  

 

Foi feita uma análise de alguns parâmetros hidráulicos da rede de distribuição de água existente 

do distrito de Lagoa do Mato, localizado no município de Itatira, região do Sertão Central do 

Ceará.  Os parâmetros foram pressão e perda de carga linear, utilizou-se os softwares CREDE e 

EPANET para uma projeção populacional de 2019 a 2039. O estudo foi realizado a partir de três 

cenários da seguinte forma: Cenário 1, modelou-se a rede existente em 2018, com consumo per 

capita de 56 L/hab.dia; Cenário 2, adequação da rede existente para atender às normas da NBR 

12218/94 e CAGECE e o consumo per capita foi de 100 L/hab.dia. E no Cenário 3, houve 

ampliação e readequação da rede para atender a demanda de 2039. As simulações mostraram 

que para 2039, a rede existente deve sofrer intervenção quanto à substituições de diâmetros e 

alocação de um REL para suprir as pressões mínimas dinâmicas (10 mca) de uma rede ampliada. 

 

Palavras-chave: Sistema de abastecimento de água, Crede, Epanet, Simulações, Otimização. 
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INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico proporciona a qualidade de vida, pois o mesmo garanti a promoção da 

saúde, preveni a proliferação de doenças, promove preservação do meio ambiente das áreas 

urbanos e comunidades rurais. Define-se como saneamento básico, o conjunto de ações 

correlacionadas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública, drenagem 

urbana (FUNASA, 2015). Um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é o conjunto de obras, 

equipamentos e serviços destinados ao fornecimento de água potável para fins de consumo 

doméstico, públicos, industrial e outros usos (NETTO et al., 1998). Na forma convencional 

compõe-se por: unidades de captação, estação de tratamento, estação elevatória, adução, 

reservatório, rede de distribuição e ligações prediais. 

Nos centros urbanos mais desenvolvidos, os SAA mais antigos são deteriorados, principalmente a 

parte da rede de distribuição. Essa deterioração ocasiona frequentes problemas de operação da 

rede, problemas como: rompimento, vazamento, perdas de carga elevadas, pressões insuficientes 

ou até mesmo a falta de abastecimento em alguns pontos da rede. Portanto, é necessária 

adequação constante, para evitar problemas a médio e a longo prazo, já que nos centros urbanos 

pode ocorrer crescimento desordenado da população e ampliação da rede sem planejamento 

(TSUTIYA, 2006).  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), possui normas com recomendações para 

elaboração de projetos para tratamento, adução, distribuição e ligações predial de água tratada. 

Dentre elas, a norma técnica (NBR), 12218 de 1994, estabelece critérios para elaboração de 

projetos de rede de abastecimento de água. Outras normas também podem auxiliar na elaboração 

de projetos dessa mesma área. No estado no Ceará, a Companhia de Água e Esgoto (CAGECE), 

possui um caderno de normas técnicas que leva em consideração as particularidades regionais. 

Em sistemas de abastecimento de água, já construídos, restam para os gestores a tarefa de 

manter e melhorar a eficácia e eficiência dos mesmos, assim, os softwares de simulação, 

dimensionamento, analises de dados, exportações de dados, entre outros, são essenciais para a 

verificação dos parâmetros hidráulicos da rede e para auxiliar no gerenciamento dos SAA. Dentre 

as várias opções têm-se, HidroCad, SanCad, UFC6, Crede e o Epanet 2.0, sendo os dois últimos 

de licenças gratuitas. Eles serão utilizados para caracterizar a situação da rede existente e 

identificar as áreas que estão fora dos parâmetros da NBR-12218/94. Portanto,são objetivos deste 

trabalho verificar as pressões e perdas de carga linear para diagnosticar e propor alterações na 

rede de distribuição de água, através de modelagem computacional. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

Descrição da área de estudo e critérios técnicos adotados 

Lagoa do Mato é um distrito de Itatira no estado do Ceará e seu SAA de Lagoa do Mato é gerido 

pelo Sistema de Saneamento Rural (SISAR) da bacia do Banabuiú (BBA) sediado no município de 

Quixadá-Ce. Em 2018, o distrito tinha 2.138 ligações totais além de 21.618 m de extenção de rede 

e para análise e modificações na rede, seguiram-se as orientações de normas técnicas contidas 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Normas técnicas aplicadas à rede de Lagoa do Mato 

Norma técnica Descrição 

ABNT – 12.218/1994 Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 

público; 

ABNT NBR-12.211/1992 
Estudo de concepção do sistema de abastecimento de água; 

CAGECE  - SPO/2010 
Normas Técnicas para Projetos de Sistemas de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário. CAGECE  

 

 

Os critérios hidráulicos aplicados nas simulações da rede de distribuição de água, seguiram as 

orientações da CAGECE (2010), a saber: 

 Pressão estática máxima: 50 mca; 

 Pressão dinâmica mínima: 10 mca; 

 Perda de carga unitária máxima: 8 m/km (tubos novos ou velhos); 

 O diâmetro mínimo dos condutos secundários: 50 mm; 

 Coeficiente de rugosidade para PVC: 140. 

 Consumo per capita de 100 L/hab.dia para o interior. 

 

Estudo populacional 

 

Utilizaram-se os dados dos CENSOS do IBGE (Tabela 1) para estimar a evolução populacional de 

2019, início de projeto,  à 2039 como final de projeto, já os dados do SISAR-BBA foram usados 

para estimar a população distrital em 2018. Os métodos matemáticos utilizados para análise 

foram: aritmérico, geométrico, logístico e taxa de crescimento decrescente. 
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Tabela 1 - Dados populacionais do distrito de Lagoa do Mato (Itatira/Ce) de acordo com os Censos 

do IBGE. 

Local Ano/habitantes 

Lagoa do Mato (Itatira/Ce) 1991 2000 2010 

População urbana  1.611  2.821 4.875 

População rural 2.920 2.767 2.663 

 

 

Vazões de projeto 

No modelo computacional, a rede de distribuição é alimentada com vazões pontuais nodais, a 

saber: 

1° Cálculo da vazão de distribuição (Qd), conforme equação 1: 

𝑄𝑑 = 𝐾1𝑥𝐾2𝑥
𝑃𝑥𝑞𝑚

3600𝑥ℎ
          Equação 1 

Em que: 

Qd = Vazão de distribuição, em L/s; 

P = População a ser abastecida, em hab.; 

qm = Consumo per capita média da comunidade, em L/hab.dia; 

h = Horas de funcionamento do sistema ou unidade, em h. 

K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

K2 = coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo. 

 

2° O cálculo da vazão linear (equação 2) 

𝑞𝑙 =
𝑄𝑑

𝐿
           Equação 2 

Em que: 

ql = Vazão linear, em L/s.m; 

Qd = Vazão de distribuição, em L/s; 

L = Extensão total da rede, em m; 

 

 

3° Cálculo das vazões pontuais nodais (equação 3) 
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𝑞𝑛𝑛 = ∑ 𝐿𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑥𝑞𝑙          Equação 3 

Em que: 

qnn = Vazão nodal do nó n; 

Lmédio = Somatório dos semi comprimentos dos trechos que iniciam ou partem do nó n; 

ql = Vazão linear. 

 

Concepção do modelo hidráulico e cenários de simulações 

 

Antes de propor melhorias na rede de distribuição é importante simular a atual situação da mesma 

para identificação dos pontos críticos e, a partir desse diagnóstico, propor intervenções. Para 

montar o modelo utilizou-se software de platadorma CAD, Epanet Brasil 2.0, planilhas eletrônicas 

e o C-Rede. A partir das curvas de nível, foi desenhado o arruamento do distrito de Lagoa do 

Mato, esse arruamento foi a base para elaboração do traçado da rede de distribuição de água do 

distrito que não possui um cadastro do sistema existente. Além disso, consultaram-se os 

operadores técnicos do SISAR-BBA do sistema O No programa C-Rede foi usado para o 

dimensionamento hidráulico, porém, a visualização dos resultados não é intuitiva exigindo, 

portanto, o auxilio de simuladores como o EPANET. 

 

Cenários simulados para o distrito de Lagoa do Mato 

 

Após realizar a conversão dos arquivos de saída do Crede para os de entrada no EPANET, foram 

definidos três cenários de simulações conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Cenários simulados para o distrito de Lagoa do Mato (Itatira/Ce) 

Simulação Concepção 

Cenário 1: diagnóstico de rede em 
2018 (Situação cadastral) 

A partir das informações do cadastro fornecido pelo SISAR-
BBA, adotando-se per capita de 56 l/hab.dia, obtida da 
micromedição do sistema existente (Figura 1). 

Cenário 2: adequações do 
diâmetro da tubulação e consumo 
per capita 

Substituições das tubulações com DN inferior a 50 mm e 
ajustou o consumo per capita para 100 l/hab.dia. 

Cenário 3: ampliação e adequação 
da rede 
 

Ampliação da extensão da rede para acompanhar o 
crescimento populacional em 2039 e adequações das 
recomendações na NBR-12218/94 e das Normas da CAGECE. 

 

 

Figura 1 – Traçado no EPANET da rede de água no distrito de Lagoa do Mato em 2018. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Estudo populacional e vazões 

 

O método geométrico foi o mais adequado para estimar a população de projeto, com os dados 

dos CENSOS do IBGE, foi possível obter a taxa de crescimento geométrico de 5,8% a.a. essa 

taxa deve-se ao êxodo rural que ocorre no distrito. Entretanto, adotou-se 3,5% a.a, como o 

recomendado pela norma da CAGECE: SPO-012 – Estudo de Concepção. A projeção 

populacional para o distrito de Lagoa do Mato, foi feita a partir do ano de 2019, onde a população 

será de 8.552 habitantes até o ano de 2039, com população estimada de 17.017. Na Tabela 2 

estão contidas as evoluções anuais populacionais e de vazão. 

 

Tabela 2 – Projeção populacional e vazão de distribuição para Lagoa do Mato 

 

 

Cenário simulado 1 

ANO
POPULAÇÃO 

(hab)
Qd (L/s) ANO

POPULAÇÃO 

(hab)
Qd (L/s)

2019 8.552 17,82 2030 12.486 26,01

2020 8.851 18,44 2031 12.923 26,92

2021 9.161 19,09 2032 13.375 27,86

2022 9.482 19,75 2033 13.843 28,84

2023 9.814 20,45 2034 14.328 29,85

2024 10.157 21,16 2035 14.829 30,89

2025 10.513 21,9 2036 15.348 31,98

2026 10.881 22,67 2037 15.885 33,09

2027 11.261 23,46 2038 16.441 34,25

2028 11.655 24,28 2039 17.017 35,45

2029 12.063 25,13



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 198 

Observando-se a Figura 2, têm-se as isolinhas de pressão no cenário 1, observou-se que parte 

das tubulações da rede existente está com diâmetro inferior a 50 mm, isso pode acarretar perdas 

de carga elevadas e, consequentemente, interferir na boa funcionalidade da rede, por exemplo, 

em pressões abaixo de 10 m.c.a.  

 

Figura 2 -  Isolinhas de pressão para rede existente em 2018 no distrito de Lagoa do Mato/Ce 

 

Quanto a perda de carga linear, verificou-se que 6,77% dos trechos apresentaram valores acima 

de 8 m/km, que é o máximo recomendado pela CAGECE, o maior valor sendo de 81,22 m/km. Em 

relação às pressões hidráulicas 5,11% dos nós estão com pressões abaixo de 10 mca. A hipótese 

é que as regiões de cota próximas à cota do Reservatório Apoiado (RAP) e linearmente muito 

afastadas tendem a ter pressões baixas, pois a carga hidráulica disponível tonar-se pouca sobre 

essas cotas. 

 

Cenário simulado 2 

 

No cenário 2, após feitas as substituições as perdas de carga linear com valores acima de 8 m/km 

representaram apenas1,23% dos trechos. Essa redução, é consequência apenas da substituição 

da tubulação de DN 25 mm por 50 mm, porém, mesmo após essa intervenção, a rede ainda 

apresentou trechos com elevadas perdas de carga linear,exigindo intervenção em outos ramais da 

rede. Quanto às pressões, houve aumento de nós com pressões abaixo de 10 mca (9,54%), esse 

aumento pode ser consequência da correção do consumo per capita da população do distrito de 

Lagoa do Mato, que no Cenário 1 era de 56 L/hab.dia e no Cenário 2 passou para 100 L/hab.dia, 

como o recomendo pela norma SPO-012 da CAGECE para comunidades do interior. Na Figura 3 

têm-se as isolinhas de pressão para o cenário 2 simulado. 

Figura 3-  Isolinhas de pressão para rede modificada no distrito de Lagoa do Mato/Ce 

RAP 
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Cenário simulado 3 

 

Neste cenário aumentou-se a extensão de rede, substituição de outros diâmetros e implantação 

de um Reservatório Elevado (REL), indicado na Figura 4, na região que apresentou pressões 

baixas nos cenários 1 e 2.  

Figura 4  - Isolinhas de pressão para rede modificada para 2039 no distrito de Lagoa do Mato/Ce 

 

 

 

Houve alteração de diâmetros em toda a rede e as ampliações se restringiram a tubulações com 

DN de 50 e 100 mm, respectivamente. As substituições foram decorrentes da busca pela redução 

das perdas de carga linear apresentadas nos cenários 1 e 2, além disso, viu-se no cenário 2 que 

não bastou adequar as tubulações com DN 25 mm. Portanto, toda a rede sofreu substituição 

destacando-se as tubulações com DN 50 mm e 100 mm que contribuíram para o aumento da 

RAP 

RAP 

REL  
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extensão final da rede. Entretanto, já foi notado que apenas as substituições não são suficientes 

para aumentar as cargas hidráulicas nos nós cujas cotas estão próximas as do RAP, para isso, foi 

implementado um REL na cota mais elevada da região que apresentou as menores pressões. 

Mesmo com as intervenções na rede, ainda persistiram regiões com pressões abaixo de 10 mca. 

No entanto, a menor pressão nestes pontos foi 6,64 mca que, segundo Heller e Pádua (2010), 

valores de pressões superiores ou inferiores a norma são aceitáveis, soma-se a isso o fato de que 

Lagoa do Mato não é um distrito verticalizado. Em relação às perdas de carga linear, nenhum 

trecho apresentou valores acima de 8 m/km. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Comparando-se os cenários propostos têm-se que, em 2018, a rede de distribuição de água de 

Lagoa do Mato necessita de adequações quanto aos seus diâmetros, pois, 5,11% dos nós da rede 

estavam com pressões menores que 10 mca devido à proximidade das cotas destes pontos com 

as do RAP. Além disso 6,11% dos trechos encontra-se com perdas de carga acima de 8 m/Km. 

Para 2039, ano de fim de plano, a rede de distribuição deve implementar um REL para reduzir 

pontos com pressão inferior a 10 mca e manter as perdas de carga abaixo de 8 m/Km.  
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RESUMO  

  

Após mais de 10 anos da instituição da Política Nacional de Saneamento Básico no Brasil, 

observa-se que ainda há uma insuficiência na prestação dos serviços, retratada na inadequação 

de quase metade das obras voltadas ao saneamento no país e refletindo nos indicadores que 

medem a qualidade da prestação desses serviços. Indicadores esses que são ferramentas que 

sintetizam informações e auxiliam na análise e gestão da prestação dos serviços de saneamento 

básico. Nesse sentido, o presente trabalho visou realizar uma análise de vulnerabilidade à 

carência de esgotamento sanitário em 28 municípios do Rio Grande do Sul, integrantes do TED nº 

02/2015, formulado e firmado entre a FUNASA e a UFRGS. A metodologia adotada consistiu na 

formulação, aplicação e validação do sistema de indicadores relacionados aos aspectos 

operacionais dessa vertente do saneamento básico, seguido pela análise de vulnerabilidade de 

fato. Verificou-se que 39% dos municípios se enquadraram na faixa de alta vulnerabilidade, 57% 

se encaixam na faixa de média vulnerabilidade enquanto que somente um município apresentou 

baixa vulnerabilidade para os aspectos analisados. 

  

Palavras-chave: Esgoto sanitário; Vulnerabilidade; Indicadores. 
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INTRODUÇÃO 

  

O esgoto doméstico possui origem através do uso da água tratada para a realização de atividades 

antrópicas rotineiras. Com o uso da água, este recurso sofre alterações na sua qualidade, vindo a 

constituir-se um despejo líquido que necessita de um tratamento prévio antes de ser lançado 

novamente à natureza (VON SPERLING, 2014). De acordo com a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro 

de 2007, esgotamento sanitário compreende um “conjunto de 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” 

(BRASIL, 2007). 

Após mais de 10 anos da instituição da Política Nacional de Saneamento Básico observa-se que 

ainda há uma insuficiência na prestação dos serviços, retratada na inadequação de quase metade 

das obras voltadas ao saneamento no país e refletindo nos principais indicadores que medem a 

qualidade da prestação desses serviços. A insuficiência do panorama nacional viabiliza a 

disseminação de doenças infecciosas, especialmente as de veiculação hídrica diretamente ligadas 

à carência dos serviços de saneamento básico (TEIXEIRA, 2014). 

Estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) indicam que cerca 

de 65% das internações hospitalares infantis por crianças com idade inferior a 10 anos sejam 

provocadas pela deficiência do sistema de tratamento de esgoto, surtindo efeito também no 

desenvolvimento escolar dessas crianças, visto que as que residem em áreas de alta 

vulnerabilidade quanto à exposição ao esgotamento sanitário sem coleta e tratamento adequado 

apresentam desempenho escolar inferior às que não residem em áreas de risco, comprometendo, 

assim, o seu desenvolvimento social (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015). 

Uma das formas de reduzir a assimetria de informações relacionadas ao saneamento básico é o 

uso de indicadores, além da cooperação entre as agências e diferentes órgãos reguladores 

ligados diretamente à gestão dessas áreas (GALVÃO JÚNIOR & DA SILVA, 2006). Os 

indicadores são parâmetros que traduzem de forma sucinta e simplificada os aspectos mais 

relevantes de determinada temática, como o desempenho operacional de uma concessionária de 

saneamento básico, por exemplo. Eles avaliam ao longo do tempo a evolução ou regressão de 

determinada característica, possibilitando a comparação com indicadores de anos anteriores e/ou 

posteriores. No âmbito do saneamento básico, os indicadores reduzem a assimetria de 

informações entre regulador, usuários e prestador de serviços através dos sistemas de informação 

e os mecanismos de participação dos usuários (GALVÃO JÚNIOR; DA SILVA, 2006). 

Uma ferramenta de fundamental importância que viabiliza ações mitigadoras das carências de 

saneamento básico, em especial o esgotamento sanitário, é o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB). Nesse sentido, a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), em parceria com a 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), formulou e firmou o Termo de Execução 

Descentralizada (TED) nº 02/2015, em que, através de capacitações e assessoria técnica, é 

fomentada a elaboração dos PMSBs dos municípios integrantes. Sendo o PMSB a principal 

ferramenta do município para a sua estruturação no âmbito do saneamento básico, o TED surge 

como uma proposta no combate às vulnerabilidades ocasionadas pela prestação deficitária dos 

serviços de saneamento básico.  

O TED nº 02/2015 foi dividido em duas etapas, sendo a primeira com início em maio de 2017 e 

término das atividades em dezembro de 2018 com a realização das audiências públicas até o 

início de 2019 e a segunda fase com início em julho de 2018 e fim previsto para dezembro de 

2019. No momento, foram 52 municípios contemplados pelo processo seletivo organizado pela 

FUNASA, sendo 28 para a primeira fase e 24 para a segunda. Os municípios contemplados pelo 

TED nº 02/2015 são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Lista dos municípios integrantes do TED nº 02/2015. 

Qtd Primeira Fase Segunda Fase 

1 Arambaré Caiçara 
2 Arvorezinha Cândido Godói 
3 Áurea Capão do Cipó 
4 Chuí Engenho Velho 
5 Dois Lajeados Erval Sêco 
6 Dom Pedro de Alcântara Gramado dos Loureiros 
7 Dona Francisca Herveiras 
8 Espumoso Humaitá 
9 Garruchos Itaqui 
10 Herval Ivoti 
11 Horizontina Jaquirana 
12 Hulha Negra Lindolfo Collor 
13 Ipê Novo Machado 
14 Iraí Pedro Osório 
15 Lajeado do Bugre Pinhal Grande 
16 Marau Quinze de Novembro 
17 Minas do Leão Salto do Jacuí 
18 Novo Xingú São Vicente do Sul 
19 Palmeira das Missões Tavares 
20 Pantano Grande Três Palmeiras 
21 Pedras Altas Trindade do Sul 
22 Porto Vera Cruz Tuparendi 
23 Roca Sales Turuçu 
24 Salvador das Missões Vanini 
25 Santa Margarida do Sul - 
26 São José das Missões - 
27 São Pedro das Missões - 
28 Vista Alegre - 

 

Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar a vulnerabilidade ao esgotamento sanitário de 28 

municípios do Rio Grande do Sul integrantes da primeira fase do TED nº 02/2015, através da 

elaboração, aplicação e validação de um sistema de indicadores com o intuito de representar os 

principais aspectos relacionados aos sistemas de esgoto sanitário, bem como fundamentar a 
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tomada de decisão para a mitigação dos problemas identificados na vertente do saneamento 

básico em estudo. 

 

 

METODOLOGIA 

  

O trabalho é composto por quatro etapas sendo aplicada uma metodologia específica para cada 

uma. As etapas que compõem o presente trabalho são: Formação do sistema de indicadores para 

a análise da vulnerabilidade a esgoto doméstico; Aplicação e cálculo dos indicadores nas áreas de 

estudo; Validação dos indicadores e; Análise de vulnerabilidade. Todas elas são fundamentadas 

por uma revisão bibliográfica prévia, com o intuito de buscar conceitos e definições dos termos 

aqui apresentados. 

 

FORMAÇÃO DO SISTEMA DE INDICADORES 

 

Para essa etapa, foram utilizados e/ou adaptados indicadores já utilizados e consolidados por 

pesquisas na área do saneamento básico, com ênfase no esgoto sanitário. Duas bibliografias de 

destaque que foram utilizadas para a elaboração do presente trabalho foram elaboradas por 

Rasera (2014) e Almeida (2019). 

 

APLICAÇÃO E CÁLCULO DOS INDICADORES 

 

Feita a formação dos indicadores, estes foram aplicados a partir do enquadramento dos valores 

em uma escala que variou de 0 a 1, em que quanto mais próximo de 0, menos vulnerável é o 

município, enquanto que quanto mais próximo de 1, mais vulnerável é o município nesse quesito. 

 

VALIDAÇÃO DOS INDICADORES 

 

Para a validação dos indicadores, utilizou-se a metodologia adotada por Almeida (2019), onde os 

indicadores que apresentassem problemas na aplicação seriam descartados e o índice de 

vulnerabilidade para esses municípios seria recalculado, desconsiderando o indicador que não foi 

validado. Para garantir a confiabilidade do trabalho, efetuou-se uma avaliação do Nível de 

Confiança (NC) do índice de vulnerabilidade obtido para o município, de acordo com a Equação 1 

a seguir 

NC = Nvalidados/Ntotal  x 100    (1) 
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Onde NC é o nível de confiança; Nvalidados é o quantitativo de indicadores que foram validados 

para o município, e; Ntotal é o quantitativo de indicadores utilizados na pesquisa, para todos os 

municípios. O valor estipulado como aceitável foi de 60%, visto que não há a definição de uma 

nota de corte nas bibliografias de interesse que foram consultadas. Almeida (2019) utilizou esse 

valor em seu estudo. 

 

ANÁLISE DE VULNERABILIDADE 

 

A partir dos resultados obtidos após a aplicação dos indicadores, foram feitas reflexões e 

discussões com o intuito de se destacar os principais aspectos relativos ao serviço de 

esgotamento sanitário dos municípios que compõem a área de estudo, tendo o sistema de 

indicadores proposto como fundamentação. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

  

INDICADORES UTILIZADOS 

 

A Tabela 2 mostra os indicadores utilizados para a verificação da vulnerabilidade aos serviços de 

esgotamento sanitário dos municípios estudados. 

 

Tabela 2 – Indicadores utilizados. 

Indicador Cód. 
Critérios para enquadramento 

1 0,75 0,50 0,25 0 

Coleta de esgoto* ID01 1 0 0<IN015≤25 25<IN015≤50 50<IN015≤75 

Tratamento do esgoto* ID02 1 0 0<IN016≤25 25<IN016≤50 50<IN016≤75 

Índice de adequação do esgotamento 

sanitário** 
ID03 0 0<Índice≤25 25<Índice≤50 50<Índice≤75 75<Índice≤100 

Índice de adequação do saneamento 

básico** 
ID04 0 0<Índice≤25 25<Índice≤50 50<Índice≤75 75<Índice≤100 

Incidência de doenças diarreicas agudas ID05 ID15>40 20<ID15≤40 10<ID15≤20 2<ID15≤10 ID15≤2 

 

Observa-se que os indicadores adotados, em sua maioria, são indicadores que já são aplicados 

em plataformas oficiais tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o 

Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico (SNIS). 

O Indicador ID05 trata da incidência de doenças diarreicas agudas nos municípios abordados. 

Esse dado possui como fonte as Secretarias Municipais de Saúde, que realizam esse 

levantamento periodicamente, e o enquadramento deste seguiu a mesma metodologia do 
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enquadramento da hanseníase, segundo o Ministério da Saúde. Essa aproximação foi feita em 

virtude da ausência de um enquadramento específico para essa patologia. 

 

APLICAÇÃO DOS INDICADORES 

 

A Tabela 3 mostra os resultados a partir da aplicação dos indicadores. 

 

Tabela 3 – Aplicação dos indicadores. 

Município IV ID01 ID02 ID03 ID04 ID05 

Arambaré 0,56 0,75 1 0,25 0,25 - 

Arvorezinha 0,55 0,25 1 0,5 0,5 0,5 

Áurea 0,69 0,75 1 0,25 0,75 - 

Chuí 0,40 0,75 1 0 0 0,25 

Dois Lajeados 0,55 0,75 1 0,25 0,25 0,5 

Dom Pedro de Alcântara 0,55 0,25 1 0,5 0,75 0,25 

Dona Francisca 0,56 0,5 1 0,25 0,5 - 

Espumoso 0,45 0,75 0,5 0,25 0,5 0,25 

Garruchos 0,81 0,75 1 0,75 0,75 - 

Herval 0,60 0,5 1 0,25 0,5 0,75 

Horizontina 0,55 0,5 1 0,5 0,5 0,25 

Hulha Negra 0,50 0,25 1 0,25 0,5 0,5 

Ipê 0,50 0,25 1 0,25 0,25 0,75 

Iraí 0,75 0,5 1 0,75 0,75 - 

Lajeado do Bugre 0,81 0,75 1 0,75 0,75 - 

Marau 0,45 0,25 1 0 0,25 0,75 

Minas do Leão 0,40 0,25 1 0,25 0,25 0,25 

Novo Xingú 0,80 1 1 0,5 0,75 0,75 

Palmeira das Missões 0,69 0,75 1 0,5 0,5 - 

Pantano Grande 0,31 1 0,25 0 0 - 

Pedras Altas 0,56 0,5 1 0,25 0,5 - 

Porto Vera Cruz 0,75 0,75 1 0,5 0,75 0,75 

Roca Sales 0,50 0,75 1 0 0,25 0,5 

Salvador das Missões 0,60 0,75 1 0,5 0,5 0,25 

Santa Margarida do Sul 0,75 0,75 1 0,5 0,75 - 

São José das Missões 0,70 0,75 1 0,75 0,75 0,25 

São Pedro das Missões 0,85 1 1 0,75 0,75 0,75 

Vista Alegre 0,80 0,75 1 0,75 0,75 0,75 

LEGENDA Baixa vulnerabilidade Média vulnerabilidade Alta vulnerabilidade 

 

É possível observar que 39% dos municípios se enquadraram na faixa de alta vulnerabilidade, 

57% se encaixam na faixa de média vulnerabilidade enquanto que somente o município de 
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Pantano Grande apresentou baixa vulnerabilidade para os indicadores analisados. Nesse sentido, 

a partir dos parâmetros analisados, depreende-se que a maioria dos municípios estudados 

apresenta carências na prestação dos serviços de esgotamento sanitário, em especial os 

municípios de Áurea, Garruchos, Iraí, Lajeado do Bugre, Novo Xingu, Palmeira das Missões, Porto 

Vera Cruz, Santa Margarida do Sul, São José das Missões, São Pedro das Missões e Vista 

Alegre, que apresentaram alta vulnerabilidade em quase todos os parâmetros analisados. 

A Tabela 3 também mostra que o indicador ID02 foi o que apresentou resultados mais próximos 

ao extremo mais desfavorável nessa pesquisa, onde cerca de 93% dos municípios estudados 

apresentaram o máximo valor desfavorável. Ou seja, 26 dos 28 municípios estudados não 

realizam ou possuem precário tratamento dos efluentes domésticos. Esse é um dado alarmante 

em que se observa a incipiência nos serviços de esgotamento sanitário no interior do Rio Grande 

do Sul e a urgente necessidade de investimentos financeiros e técnicos para a mudança desse 

cenário. 

Quanto ao ID01 nota-se que somente 6 municípios apresentam quadro de baixa vulnerabilidade e 

64% dos municípios apresentaram resultados de Alta vulnerabilidade. Nesse ponto, uma pequena 

parcela da área de estudo realiza a coleta dos efluentes domésticos gerados no seu território. 

Considerando o quadro em que a principal solução adotada nos municípios de pequeno porte do 

Brasil são os sistemas individuais (fossa séptica seguido de filtro anaeróbio), esse cenário é 

coerente e esperado. 

Para o ID03 observa-se 50% dos municípios possui baixa vulnerabilidade quanto à adequação ao 

esgotamento sanitário, 29% possui média vulnerabilidade e 21% possui alta vulnerabilidade no 

referido indicador. O IBGE em seu banco de dados fornece informações quanto ao esgotamento 

sanitário de cada município do país, apontando a porcentagem da população que possui 

esgotamento sanitário adequado, sendo essa classificação feita baseada na destinação do 

efluente doméstico. Se o munícipe possui fossa séptica ou está conectado à rede coletora ou rede 

pluvial, ele é classificado como adequado, sendo qualquer outra destinação final classificada 

como esgotamento sanitário inadequado, como o uso de poços negros além do lançamento do 

esgoto sem tratamento em valas, rios, lagos, dentre outros. Diante do exposto, conclui-se que a 

metade dos municípios estudados possui de média a alta vulnerabilidade quanto à análise da 

adequação dos serviços de saneamento, retratado na prática de poços negros que ainda é 

bastante frequente no interior do Rio Grande do Sul. 

No que diz respeito ao ID04, 29% se enquadrou na faixa de baixa vulnerabilidade, 32% 

apresentaram média vulnerabilidade e 39% apresentou alta vulnerabilidade. Nisso, pode-se 

depreender que a maioria dos municípios estudados são carentes dos serviços de saneamento 

básico como um todo. 
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O indicador ID05 foi o que mais apresentou dificuldades para aplicação no presente trabalho. Os 

problemas ocorriam, pois, algumas prefeituras não fazem o levantamento dos casos de doenças 

diarreicas agudas nas suas localidades ou não dispuseram desses dados durante a elaboração do 

PMSB. Com isso, esse indicador teve que ser descartado em 36% dos municípios, reduzindo o 

nível de confiança para estes. Contudo, o nível de confiança de todos os municípios, mesmo os 

que tiveram esse indicador descartado, ficaram bem acima do limite crítico estipulado de 60%, 

onde o NC foi de 80%. 

Ainda sobre o ID05, 39% dos municípios mostraram baixa vulnerabilidade 22% apresentaram 

baixa vulnerabilidade, e 39% tiveram alta vulnerabilidade. Isso mostra um certo equilíbrio no 

enquadramento dos municípios estudados, contudo atenta-se para o fato de que 61% das 

localidades possuem de média a alta vulnerabilidade nesse parâmetro, retratando na alta 

incidência de doenças diarreicas agudas dessas localidades. Isso é um dado preocupante, 

reforçado pelo fato de que para 10 dos 28 municípios estudados não há essa informação, 

desconhecendo-se assim estágio dessa variável nesses locais, dificultando o diagnóstico preciso 

e a tomada de decisão para atenuar essa realidade. 

Em suma, observa-se que ainda há uma incipiência na prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário na maioria dos 28 municípios estudados. Para mitigar esse quadro, são necessárias 

cooperação das esferas estadual e federal, haja vista que as localidades aqui estudadas não 

possuem recursos financeiros nem corpo técnico necessários para enfrentar o cenário retratado 

pela metodologia adotada. É nessas lacunas que os demais poderes executivos se inserem, em 

busca da universalização dos serviços de esgotamento sanitário. 

A metodologia utilizada possibilitou uma visão mais geral do cenário do esgotamento sanitário nos 

municípios da primeira fase do TED. Com isso, há a necessidade de medidas estruturais e não 

estruturais visando mitigar esse quadro, que devem estar dispostas nos respectivos PMSBs 

através de Programas, Projetos e Ações. 

  

 

CONCLUSÃO 

  

Observou-se que significativa quantidade de municípios da área de estudo se enquadrou na faixa 

de alta vulnerabilidade ao esgotamento sanitário, contudo a maioria obteve média vulnerabilidade 

nos parâmetros analisados. Destacam-se Garruchos, Lajeado do Bugre, São Pedro das Missões e 

Vista Alegre, que para todos os indicadores aplicados apresentaram índices enquadrados em alta 

vulnerabilidade. Nesse sentido, esses municípios são os que apresentam maiores valores dentro 

da metodologia adotada, possuindo, portanto, maior vulnerabilidade nessa dimensão e um cenário 
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bastante deficitário na questão da eficiência do serviço de esgotamento sanitário atualmente 

prestado.  

A partir dos aspectos analisados, o planejamento da gestão municipal, no processo de 

implementação de políticas públicas de saneamento, possui fundamentação para formular 

Programas, Projetos e Ações voltados para remediar tal quadro. Salienta-se que a cooperação 

entre as esferas governamentais estaduais e federais é de fundamental importância para mitigar 

tal quadro, haja vista que o poder público municipal possui incipientes recursos financeiros e 

humanos nesse setor. 
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RESUMO  

 

Este estudo faz uma avaliação dos principais indicadores de desempenho de uma estação de 

tratamento com a concepção de tratamento de lodos ativados para uma vazão de 260 m3/dia 

tratando esgoto domestico de um conjunto habitacional no município de Campinas. 

O trabalho desenvolve um comparativo entre os valores dos parâmetros preconizados no projeto 

com os resultados práticos alcançados durante operação da planta no ano de 2018 e com os 

valores relatados em referencias da literatura técnica buscando relacionar a eficiência e 

estabilidade do processo na remoção de DBO5,20 e nutrientes N e P, adequação operacional do 

descarte de lodo, consumo energético e com isso avaliar possibilidades de melhorias 

operacionais. Pelos resultados alcançados e analisados conclui-se que a eficiência na remoção da 

DBO atingiu em média 93%, a remoção de fosforo ficou em 50% e de Nitrogênio em 30%. Os 

valores práticos de descarte de lodo, idade de lodo, relação A/M embora diferentes do projeto 

sinalizam para uma estabilidade e equilíbrio do processo. 

O consumo energético mostrou-se elevado e apresentou relação média de 3 kWh/m3 e ressalta o 

fator de escala quando se trata de baixas vazões.  

 Palavras-chave: Estação de Tratamento de Esgoto, Lodos Ativados,  Parâmetros Operacionais, 

remoção de nutrientes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de lodos ativados é uma concepção de tratamento bastante utilizada pelas empresas 

de saneamento em nível mundial. De maneira simplificada o processo de lodos ativados consiste 

em se provocar o desenvolvimento de uma cultura microbiológica na forma de flocos (lodos 

ativados) em um tanque que recebe oxigênio e é alimentado pelo afluente a ser tratado. Existem 

diversas possibilidades de configurações possíveis (convencional, aeração prolongada, batelada) 

cada uma trazendo vantagens e desvantagens e que devem ser avaliadas no momento da 

concepção do projeto. 

Conforme relata Sperling (2012) o sistema de lodos ativados pode ser adaptado para incluir 

remoções biológicas de nitrogênio e fósforo, atualmente praticadas de forma sistemática em 

diversos países. 

Nos últimos anos o uso de tanques de fibra vidro no lugar dos tradicionais tanques em concreto 

armado aumentou a flexibilidade para o projeto de estações que adota esta concepção de 

tratamento. Esta possibilidade permite customizar o projeto de estações adequando a suas 

vazões à área disponível, e ganhando assim uma considerável relevância quando se trata de 

baixas vazões. 

Outras inovações ocorridas com o desenvolvimento tecnológico são com relação a equipamentos 

principalmente ao que tange o suprimento de oxigênio demandado pelos microrganismos e ao 

consumo energético. Segundo um estudo do Ministério das Cidades do Brasil (SNIS, 2006) os 

custos de energia elétrica representam de 15 a 19% dos custos das empresas de saneamento do 

Brasil. No caso de esgotamento sanitário estes custos recaem sobre as elevatórias e as ETEs. No 

caso das ETEs este percentual é muito variado dependendo do processo adotado. Na literatura 

especializada (WEF, 1997) aponta que para uma planta clássica de lodos ativados este percentual 

ficaria entre 15 a 30%.   

Este trabalho faz uma avaliação do desempenho operacional de uma planta de escala plena de 

lodos ativados para uma vazão de 3,0 L/s (260 m3/dia) de esgoto exclusivo de um conjunto 

habitacional de 520 apartamentos totalizando 1.628 habitantes no município de Campinas, 

fazendo um estudo comparativo dos principais parâmetros de projeto com os preconizados pela 

literatura, e com os resultados práticos alcançados e contrapondo os dados levantados de modo a 

buscar inferências sobre a estabilidade do processo e possibilidades de melhorias, descarte de 

lodo excedente, remoção de nutrientes e consumo energético. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O objeto de estudo é uma estação de tratamento de esgoto de escala plena para uma vazão de 

3,0 L/s identificada como ETE Parque das Constelações e é operada pela Sociedade de 

Abastecimento de Agua e Saneamento S/A – SANASA CAMPINAS. A concepção adotada para a 

ETE Parque das Constelações é lodos ativados aeração prolongada de fluxo continuo.  A ETE  

iniciou sua operação em Agosto de 2017. Esta ETE tem uma característica provisória uma vez 

que está construção uma planta definitiva que atenderá toda a região com previsão de entrar em 

operação no final do segundo semestre de 2019.  

A ETE conta com tratamento preliminar com gradeamento e caixa de areia. O esgoto passa para 

uma elevatória de esgoto bruto é recalcado para uma caixa distribuidora de vazão onde é 

encaminhado para 3 reatores biológicos de 85 m3 dotados com 2 aeradores submersíveis de 

potencia de 3,8 cv cada um. Na sequencia passa por dois decantadores secundários. O lodo do  

fundo dos decantadores secundários é recirculado para entrada do sistema. 

 No projeto original era previsto um tratamento terciário remoção de fosforo e nitrogênio com 

dosagem de produtos químicos que seriam cloreto férrico, soda caustica e polímero. Depois dos 

decantadores secundários o esgoto passaria por um misturador e um floculador onde ocorreria a 

aplicação dos produtos químicos. O efluente seria clarificado por 2 decantadores terciários e o 

lodo químico então descartado. O efluente ainda passa por um tanque de contato onde aplicado 

hipoclorito. 

A ETE dispõe também de um gerador de 100 KVA para fornecimento de energia quando da falta 

de energia pela concessionaria. Conta também com um sistema de automação que permite a 

estação ser operada e supervisionada remotamente. 

 Com relação fase solida no projeto original era previsto um tanque para adensamento de lodo e 

um leito de secagem. A ETE não dispõe de unidade de desidratação de lodo sendo o lodo 

excedente retirado com caminhão esgota fossa e destinado para um posto de recebimento de 

efluentes que tem um emissário que leva a uma estação definitiva de maior porte. Nesta estação o 

lodo entra no processo da estação e depois é desidratado. Esta operação ocorre semanalmente. 

Os 3 reatores biológicos e os 4 decantadores de 25m3  tanque de contato (10 m3)  e tanque 

adensador de lodo (12 m3) são construídos em fibra de vidro o que permite um futuro 

reaproveitamento dos tanques pela SANASA.  Na figura 1 mostra uma visão geral da estação.  Na 

figura 2 é apresentado seu fluxograma. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 214 

Figura 1 - Visão Geral ETE Parque das Constelações. Fonte: Assesoria de Impressa SANASA. 

 

 

A operação da ETE é feita por uma equipe volante que realiza de 1 a 2 inspeções diárias 

realizando todos os procedimentos necessários, coletas de amostras para analise físico-químicas. 

Semanalmente é realizado o teste do IVL1 índice volumétrico do lodo e serve para controle 

operacional juntamente com o teste da sedimentabilidade em coluna que é realizado diariamente 

e norteiam o descarte de lodo. 

Para realização das analise físico químicas foram amostrados através de coleta composta a 

entrada (afluente bruto) e a saída de efluente tratado. Os procedimentos de coleta e preservação 

das amostras e os métodos de análises seguem as recomendações do “Standard methods for the 

examination of water and wastewater” (APHA, AWWA, WEF, 1998) e são realizadas pelo 

laboratório próprio da SANASA. 

Para fins de realização deste trabalho foi  realizado um levantamento nos dados do projeto e nos 

dados disponíveis de operação da ETE no ano base de 2018 com os quais foram calculados 

médias anuais e os parâmetros A/M, idade de lodo, produção  de lodo, quantidade de lodo 

excedente, a eficiência com relação a DBO5,20, a eficiência com relação à remoção de nutrientes N 

e P. As eficiências calculadas foram utilizadas como indicadores de desempenho operacional e 

analisadas em conjunto com os outros parâmetros levantados. 

 

 

                                                             
1 IVL: Indice volumétrico de lodo corresponde  ao volume ocupado po 1g de lodo após uma decantação de 30 minutos. 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 215 

Figura 2 - Fluxograma ETE Parque das Constelações. Fonte: Projeto Executivo ESANA (2014). 
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Os valores foram tabulados e comparados com a literatura técnica buscando fazer inferências 

sobre a eficiência do processo como um todo, adequação operacional com relação ao descarte de 

lodo, estabilidade do sistema, estratégias de melhorias, remoção de nutrientes, consumo 

energético.  Os parâmetros calculados foram baseados em VON SPERLING (2012) e no projeto 

da ETE. Pelas expressões numeradas de 1 a 8 . 

 

𝐴

𝑀
=

𝑄.𝑆𝑜

𝑉.𝑋𝑣
                                                                                                  (1) 

onde:  Q = vazão afluente So = concentração DBO afluente                 

V = Volume do reator  Xv = concentração de sólidos em suspensão voláteis. A = alimento e  M = 

microrganismos. Também pode ser calculada com a expressão 2: 

 

𝐴

𝑀
=

𝑆𝑜

𝑡.𝑋𝑣
                                                                                                  (2)              

 

 onde t = tempo de detenção hidráulica.                                                  

 

A concentração de sólidos suspensos no tanque de aeração é dada pela expressão 3: 

 

𝑋𝑣 = (
𝑌.(𝑆𝑜−𝑆)

(1+𝐾𝑑.𝑓𝑏.𝜃𝑐)
).

𝜃𝑐

𝑡
                                                                              (3)   

 

onde: S = DBO saída  Kd = coeficiente de respiração endógena 

fb = fração biodegradável  θc = idade do lodo   Y = coeficiente de produção celular 

t = tempo de detenção hidráulica. 

    

A produção de lodo é expressa 4 e 5: 

 

PLodo = 𝑌𝑜𝑏𝑠. 𝑄. (𝑆𝑜 − 𝑆)                                                                                                                              (4)                                                                                                                                             

 onde  Yobs = 
𝑌

1+𝐾𝑑∗𝑓𝑏∗𝜃𝑐
                                                                             (5)      

Yobs = produção especifica observada de SSV 

 

A retirada de lodo excedente (Qex) é dada pela expressão 6: 

 

Qex =
𝑉

𝜃𝑐
     

onde V é o volume do reator                                                                (6) 
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Para o calculo de eficiência de remoção de DBO5,20, nitrogênio Amoniacal e  fósforo foi utilizada a 

expressão 7: 

 

𝐸𝐹 (%) =  
(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎−𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎)

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
× 100                                          (7) 

 

 

A densidade de Potência (DP)  é dada pela expressão 8 

 

𝐷𝑃 =
𝑃𝑜𝑡

𝑉
                                                                                                     (8) 

onde  Pot =Potência do sistema de aeração em kWh                                            

 

Para a analise de remoção do fosforo foi utilizado o parâmetro fosfato total da entrada (afluente 

bruto) e saída (efluente tratado) em mg/L de um conjunto de 8 amostras coletadas na estação 

durante o ano de 2018. Para analise de DBO foram consideradas também 8 amostras da entrada 

e saída. Para o nitrogênio foi utilizado o parâmetro Nitrogênio Amoniacal da entrada e saída e 

considerados os parâmetros Nitrito e Nitrato iem mg/L para um conjunto de 6 amostras.  

Os valores de DBO, fosfato total, nitrogênio amoniacal, nitrato e nitrito foram inseridos no 

programa Microsoft Excel e calculados média, mediana, valores máximo e mínimo e 1ºquartil e 3º 

quartil para analise dos dados. Para o nitrogênio foi construído um gráfico considerando a 

remoção de nitrogênio amoniacal e a formação de nitrato e nitrito. 

Para o consumo energético foi calculado o indicador ICCE  índice de consumo de energia elétrica  

[kWh/m3] com base nos dados de consumo mensal em kWh proveniente da conta de energia da  

ETE e no volume tratado aferido por um medidor de vazão ultrassônico instaladas na entrada e 

saída da ETE. 

Outro indicador de desempenho do consumo de energia elétrica referenciado por Sperling (2012) 

é o consumo per capita, kWh/(habitante.ano). Este indicador (kWh/hab.ano) pode ser usado para 

avaliar o consumo de energia consumido em todos os equipamentos da ETE e tem influência do 

fator da escala da planta.  

Foram utilizados como referência para comparação os dados extraídos de VON SPERLING 

(2012), Norma ABNT NBR 12209 de 2011, METCALF & EDDY (1991). 

Para o consumo energético foi calculados os parâmetros kWh/m3 e Kwh/hab.ano. Para avaliação 

do consumo energético foi utilizadas as referencias VON SPERLING (2012), JORDÃO (2009).  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

No quadro 1 é apresentado o resumo dos dados dos principais parâmetros analisados neste 

estudo relacionando os dados de projeto, os dados práticos alcançados e os dados 

recomendados pela literatura técnica. 

Os dados da A/M e idade de lodo estão dentro na faixa estipulada pela literatura, porém 

ligeiramente diferentes do previstos no projeto (A/M = 0,14 atual contra 0,17 no projeto e idade de 

lodo de 30 dias contra 22 dias de projeto. Conforme relata Sperling (2012) os valores de A/M 

fornecem o conceito da quantidade de alimento ou substrato disponível por unidade de massa de 

microrganismos é relacionada com a eficiência do sistema. De forma que quanto maior a carga de 

DBO fornecida a um valor unitário de biomassa (elevada relação A/M) menor a eficiência na 

assimilação deste substrato. Por sua vez uma baixa relação de A/M implica numa maior avidez 

pelo alimento e consequentemente uma maior eficiência na remoção de DBO. Na situação em 

que a quantidade de alimento fornecida é bem baixa, passa a prevalecer o mecanismo de 

respiração endógena, característico dos sistemas de aeração prolongada. 

Cabe destacar que mesmo a vazão estando menor que a de projeto mas por outro lado a DBO 

atual (810 mg/L) também esta maior que a referencia na literatura.  Estes dois fatores entram no 

calculo de produção de lodo dado na expressão 4 existe uma diferença considerável entre a 

produção de lodo estimado 27,41 KgSSV/dia pelo projeto e atual produção de lodo 29,70 

KgSSV/dia  e da mesma forma a quantidade de lodo excedente  prevista no projeto (5,66 m3) e 

atual (8,50 m3). Esta concentração de DBO elevada se deve ao fato a existir uma menor diluição 

haja visto que o tamanho da rede é menor pois esta muito próximo do local a ser tratado. Outro 

fator a se considerar que este condomínio é destinado a atender população de baixa renda onde  

é comum morar mais de uma família em um apartamento. 

Outro fator a ser considerado é a concentração de sólidos estar menor pois na atual operação não 

esta sendo feito o adensamento de lodo e uso do leito de secagem. O lodo esta sendo retirado 

diretamente dos decantadores com caminhão esgota fossa. Não esta sendo usado o adensador 

de lodo por optar-se por não operar o leito de secagem baseado que a operação de leito de 

secagem traz inúmeras dificuldades como geração de odor e atração de vetores (moscas). 

Embora o lodo do processo seja um lodo estabilizado (SSV/SST = 0,75), a estação esta muito 

próxima do conjunto residencial da qual trata o esgoto e poderia receber reclamações por parte 

dos moradores. 
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Quadro 1 - Resumo dos dados do Projeto, dados de operação e literatura. 

PARAMETRO PROJETO ATUAL UNIDADE LITERATURA UNIDADE FONTE E OBSERVAÇÕES 

Vazão Média 3,00 1,5 L/s 
   

DBO entrada 340 810 mg/L 110 a 400 mg/L METCALF &EDDY (1991)p.109 

DBO saída 17 46 mg/L 
   

SST entrada 
 

580 
(SSV/SST=0,75) 

mg/L 
(SSV/SST) 0,60 a 

0,75 
admissional VON SPERLING (2012) p.46 

SST saída 
 

50 mg/L 
   

Concentração SSV no Tanque de Aeração 
SSVTA 

2.180 2.118 mgSSV/L 
2.500 a 4.000 
1.500 a 4.500 

mgSSV/L 
VON SPERLING (2012) p.64 

ABNT NBR 12209/2011 

Eficiência Remoção DBO (indicador) 95 93 % 90 a 97 % VON SPERLING (2012) p.25 

Eficiência Remoção  P (indicador) 97% (com terciário) 50 (sem terciário) % 10 a 20 % VON SPERLING (2012 )p.25 

Eficiência Remoção SST (indicador) 98 92 % 85 a 95 % VON SPERLING (2012)p. 25 

Eficiência Remoção N 
(indicador) 

52 (com terciário) 30 (sem terciário) % 15 a 25 % VON SPERLING (2012)p. 25 

A/M 0,17 0,14 admissional 0,08 a 0,15 admissional VON SPERLING (2012) p. 47 

Idade de lodo 22 30 dias 18 a 30 dias VONS SPERLING (2012) p. 43 

TDH 23,5 47,22 horas 16 a 24 horas VON SPERLING (2012) p. 43 

Produção de lodo por dia 27,41 29,70 KgSSV/dia 
   

IVL (Índice volumétrico de lodo  50 a 200 mg/L 
50 – Ótima 
200 - Média 

mg/L VON SPERLING (2012) p. 178 

Coef. Produção celular [ Y] 0,5 * gSSV/gDBOremovida  0,4 a 0,8 gSSV/gDBOremovida  VON SPERLING (2012) p. 34 

Coef. Produção Especifica Observada [Yobs] 0,3 0,3 mgSSV/mgDBO 0,5 a 0,7 KgSSV/KgDBO5,20removida VON SPERLING (2012) p. 120 

Coef. Respiração endógena [Kd] 0,09 * mgSSV/mgSSV.Dia 0,06 a 0,10 mgSSV/mgSSV. Dia VON SPERLING (2012) p. 36 

Fator fração biodegradável  (fb) 0,335 * mgDBO/mgSST 0,25 a 0,50 mgDBO/mgSST VON SPERLING (2012) p. 36 

QTDE O2 demandado (projeto)/oxigênio 
dissolvido no T. Aeração(atual) 

11 1 a 3 [Kg/h]/[mgO2/L] 
Min. no Tanque 

Aeração (1,5) 
mínimo mgO2/L NBR  12209/2011 

Quantidade de Lodo Excedente por dia 5,66 8,50 m
3
 

   
Consumo Energético médio mensal (atual) * 11.451 kWh    

Consumo Energético médio mensal (atual) * 90 kWhab.ano {33 a 37} KWh/hab. Ano 
ALÉM SOBRINHO E JORDÃO 

(2001) 

Consumo Energético (ICCE) - indicador * 3 kWh/m
3
 0,25 a 0,4 kWh/m

3
 JORDÃO (2009) 

Potência Instalada 51,41 * kW 3,5 - 5,5 W/hab. VON SPERLING (2012) p.25 

Densidade de Potência no tanque de 
aeração 

65,76 * W/m
3
 ≥ 10 W/m

3
 NBR 12209/2011 

Observação: * sem valores de referência 
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Tabela 1 - Resultados deremoção da DBO durante operação da ETE ano base 2018. Fonte: elaborado 

pelo autor. 

Remoção DBO [mg/L] 

AMOSTRA BRUTO TRATADO EF EM [%] 

1 192 33 83 

2 936 16 98 

3 1716 46 97 

4 1103 33 97 

5 804 101 87 

6 506 52 90 

7 517 17 97 

8 706 19 97 

MEDIA 810 40 93 

MEDIANA 755 33 97 

MAXIMO 1716 101 98 

MINIMO 192 16 83 

DESVIO PADRÃO 462 28 6 

1º QUARTIL 509 18 88 

3º QUARTIL 1061 51 97 

 

Tabela 2 - Resultados de remoção de fosforo durante operação da ETE ano base de 2018. Fonte: 

elaborado pelo autor. 

Remoção Fosforo [mg/L] 

AMOSTRA BRUTO TRATADO EF EM [%] 

1 9,6 7,7 19,8 

2 21,0 9,0 57,1 

3 12,7 5,6 55,9 

4 7,9 4,9 38,0 

5 18,7 8,2 56,1 

6 33,6 6,1 81,8 

7 23,6 8,0 66,3 

8 21,0 9,0 57,1 

MEDIA 19,8 7,3 54,0 

MEDIANA 19,8 7,7 56,1 

MAXIMO 33,6 9,0 81,8 

MINIMO 7,9 4,9 19,8 

DESVIO PADRÃO 8,4 1,6 18,4 

1º QUARTIL 10,4 5,7 42,5 

3º QUARTIL 23 8,8 64 

 

Considerando o valor da concentração dos sólidos no tanque de aeração dada pela expressão 3 

atual = 2.118 mgSSV/L e projeto 2.180 mgSSV/L e o valor do IVL aferido semanalmente variando 

de 50 a 200  concluímos que o descarte de lodo esta adequado uma vez que se encontra próximo 

do valor do projeto e próximo da faixa indicada por Sperling (2012). Uma dificuldade identificada 

foi  um ajuste fino da quantidade de remoção do lodo excedente já que o descarte não acontece 
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em um tanque e sim através de uma válvula diretamente dos decantadores para o caminhão que 

remove sendo a instalação de um dispositivo como um medidor de vazão eletromagnetico ou um  

método de aferição um ponto de melhoria. A norma 12209 recomenda a instalação deste 

dispositivo. 

Comparando com os resultados de eficiência de remoção da DBO na ordem de 93% médio sendo 

para 5 das 8 amostras acima de 90%. Apresentou um valor máximo de 98% e mínimo de 83% 

com desvio padrão de 6. Pela analise do quartil verificamos que 25% dos valores são menores ou 

iguais a 88% e 75% são menores ou iguais a 97% percebemos que a estação apresenta uma 

desempenho operacional dentro do padrão esperado e nos leva a concluir que o processo 

encontra-se estabilizado e equilibrado. 

Com relação à remoção de nutrientes o sistema apresentou um resultado acima do esperado para 

o parâmetro fósforo com média de 54%, máximo de 81%. Pela analise do quartil 25% são 

menores ou iguais a 42% e 75% dos valores são menores ou igual a 64%. O valor final a 

concentração de fosfato no tratado ficou em 7,3 mg/L em média. Para este caso cabe uma 

investigação mais detalhada pois a ETE não dispõem de seletores biológicos e não se tem 

recirculações internas.  

Inicialmente optou-se por não aplicar o tratamento terciário baseado nos resultados alcançados 

para o parâmetro fosforó e pelo fato da dosagem de produtos requererem uma operação mais 

assistida com isso à remoção do nitrogênio ficou abaixo do previsto preconizado no projeto. A 

eficiência média de remoção ficou em 30 % e conforme pode ser verificado na figura 3 apresentou 

flutuações consideráveis indicando uma certa instabilidade do processo neste aspecto sendo um 

este um possível ponto de melhoria. Entretanto, conforme a referência utilizada os valores 

alcançados estão dentro da faixa esperada para o processo de lodos ativados na configuração de 

aeração prolongada. 

 

       Figura 3 - Gráfico de remoção do nitrogenio durante a operação da ETE ano base de 2018. 
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Com relação ao consumo energético da ETE foi identificado durante a realização deste estudo 

que o atual índice de ICEE (kWh/m3 médio é de 3,0 kWh/m3  e conforme evidenciado pela figura 4 

indica um elevado consumo energético. Para Jordão,( 2009) aponta para um consumo energético 

por esgoto tratado na ordem de 250 a 400 kWh/1.000 m3 o que equivale a 0,25 kWh/m3 e 0,400 

kWh/m3 de acordo com o porte da ETE e o programa de “gestão de energia” ou eficiência 

energética). 

Além Sobrinho e Jordão (2001) aponta para um consumo energético de 33 a 37 kWh/hab.ano 

para processo de lodos ativados por aeração prolongada, o atual consumo quando se considera a 

população de projeto este valor é da ordem de 90 kWh/hab.ano estando portanto bem acima da 

referencia utilizada. Deve –se destacar que estes valores sofrem influencia da escala da estação 

isto quer dizer que a planta com as mesmas características poderia tratar mais esgoto 

consumindo praticamente a mesma quantidade de kWh caindo assim o índice ICEE. 

Considerando que o maior consumo energético é para fornecimento de O2 e considerando os 

atuais equipamentos onde não se dispõem de controle de fornecimento de O2 para ajustar os 

momentos de menor demanda. Foi identificado durante este estudo que uma forma de 

economizar o consumo é trabalhar com um numero menor de reatores o que seria possível uma 

vez que o tempo de detenção hidráulica esta mais alto. Contudo isso pode interferir na eficiência 

geral da estação uma vez que se esta reduzindo o tamanho do reator biológico (tanque de 

aeração).  

Uma outra possível melhoria seria instalar um controle automatizado via Supervisorio (incluir uma 

programação no CLP) que desligasse um dos aeradores submersíveis no período da noite ou 

implantar uma rotina operacional para a equipe de campo onde o estes equipamentos sejam 

desligados manualmente haja visto uma menor vazão a ser tratada e que concentração de 

oxigênio atual (1 a 3 mgO2/L) ser maior que o mínimo recomendado. 

 

Figura 4 - Evolução do indicador ICEE ano base de 2018. Fonte: Setor TFA SANASA. 
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Figura 5 - Gráfico de evolução do consumo de energia pelo volume tratado. Fonte: Setor TFA 

SANASA. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Embora ligeiramente diferentes do projeto a maioria dos parâmetros avaliados em conjunto com 

os indicadores de desempenho nos permite concluir que a estação encontra-se com seu processo 

estabilizado e desempenho operacional dentro do padrão esperado conforme citado pelas 

referencias utilizadas estando a eficiência média na remoção de DBO5,20 em 93%. 

Cabe uma discussão sobre os valores adotados por projetistas sobre a DBO de entrada para 

projetos de ETEs de condomínios o que indica que faixa de 110 a 400 não cobre todos os casos 

quando se tratar esgoto doméstico de condomínios.  

Com relação à remoção de nutrientes no que tange ao fósforo apresentou remoção média de 50% 

valor acima do esperado considerando a decisão de não operar com o tratamento terceario para a 

situação atual. Por sua vez a remoção de nitrogênio é um e possível ponto de melhoria 

apresentando sem o tratamento terceario média de 30%. 

 Como era esperado para esta concepção de tratamento o consumo energético é elevado e 

merece uma elevada atenção com a implantação de uma rotina ou um controle para uma melhor 

gestão do consumo energético e na medida do possível fazer um ajuste nos horários de menor 

demanda. Para fins deste estudo avaliar a possibilidade de trabalhar com apenas 2 reatores 

tanques. 

Um estudo futuro poderia avaliar se as propostas de melhoria apontadas neste estudo surtiram os 

efeitos esperados. Também seria bastante relevante avaliar do ponto vista técnicos econômicos a 

opção de colocar ou não o tratamento terciário com dosagem de produtos químicos.  
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RESUMO  

 

O tratamento de efluentes industriais é fundamental para o atendimento da legislação ambiental 

vigente e, consequentemente, o lançamento correto em corpos receptores ou sistemas de 

esgotamento sanitário. Através de ensaios de bancada Jar Test, utilizando o coagulante sulfato de 

alumínio, foi avaliado a eficiência da tecnologia de coagulação química para o tratamento do 

efluente de uma estamparia. Foi realizado a caracterização do efluente bruto e ensaios de 

bancada variando os  valores de pH (3, 6, 7 e 8) e as dosagens  de coagulante (450, 600, 750, 

900, 1000 e 1500 mg/L). O melhor resultado obtido foi o realizado com pH 8 e dosagem de 450 

mg/L, apresentando 99,97% na remoção de cor aparente, 99,95% na remoção de turbidez, 
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85,58% na remoção de DQO e 88,32% na remoção de sólidos totais. O tratamento físico químico, 

empregando sulfato de alumínio mostrou-se viável, uma vez que a remoções observadas para 

Cor, Turbidez, Sólidos Totais e Alcalinidade foram significativas e que tanto as remoções de DQO 

e Sólidos Sedimentáveis quanto o valor de Temperatura ficaram dentro dos limites permitidos pela 

legislação da companhia de saneamento do estado de Goiás para o lançamento na rede de 

esgoto, entretanto, o pH necessitaria de correção. O estudo deixa a possibilidade de investigação 

do tratamento de efluentes semelhantes com outras variações de pH, dosagens, coagulante e 

ainda testes com outras tecnologias. 

 

Palavras-chave: Efluente de estamparia; Coagulação química; Sulfato de alumínio; Legislação 

ambiental; Eficiência do tratamento 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O setor têxtil, que inclui confecções e vestuário, possui grande importância na economia brasileira, 

pelo fato de ser um forte gerador de empregos, com grande volume de produção e exportações 

crescentes. Segundo Castro, Sousa e Silvestre (2006), a partir de um levantamento realizado no 

cadastro da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2004, o município de Goiânia 

possuía 1.538 empresas de confecções, sendo que, 1.396 consideradas como microempresas e 

as demais como médias e pequenas empresas. 

A estampagem é uma das etapas de produção da indústria têxtil, sendo responsável pela geração 

de efluentes com características diversificadas, produzindo, nesta etapa, em média 549 m³/dia de 

volume de efluente segundo Braile e Cavalcanti (1993). Hassemer e Sens (2002) relatam sobre a 

elevada variação de cargas de efluente têxtil, por exemplo, de DBO e DQO, devido à existência de 

variações no processo industrial, envolvendo desde a produção até acabamento têxtil, devido a 

utilização de corantes, produtos químicos variados e tensoativos espessantes, que conferem, ao 

efluente, características diversas de biodegradabilidade. Hassemer (2006), comenta que além de 

valores elevados de DBO e DQO (média de 1700 mg O2/L), os efluentes têxteis são 

caracterizados por diferentes colorações, pH, temperatura, alguns sais inorgânicos, compostos 

orgânicos de natureza diversa e até metais pesados.  

Desta forma, tal segmento industrial se encaixa como potencial poluidor, com alta geração de 

despejos industriais. Toda e qualquer indústria com potencial poluidor e/ou degradador é 

responsável pelo tratamento e/ou destinação adequada de seus resíduos, seja ele líquido ou 

sólido, como forma de minimizar a geração dos possíveis impactos ambientais. 
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Após o tratamento, além da possibilidade de lançamento de efluente industrial em corpos 

receptores, o lançamento na rede de esgoto é outra opção, desde que se façam estudos e 

análises de viabilidade e das características do efluente a ser lançado, para que seja garantida a 

integridade e eficiência do sistema coletor como um todo. 

 De acordo com Verma (2012) a tecnologia por coagulação química, mesmo com o inconveniente 

de considerável quantidade de lodo gerado, vem sendo amplamente utilizada para o tratamento 

de efluentes têxteis, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, 

sendo uma tecnologia possível de se empregar em indústria de larga e pequena escala. Além 

disso, ainda é possível de otimizar parâmetros como, gradiente de velocidade e tempo de mistura 

rápida, temperatura e tempo de sedimentação, que influenciam na eficiência da remoção da cor e 

consequentemente o aumento da eficiência do processo. 

O coagulante mais utilizado no Brasil em Estações de Tratamento de Água é o sulfato de 

alumínio, por possuir um menor custo e alta eficiência, promove coagulação em faixas de pH que 

variam entre 5,5 e 8,0, já o cloreto férrico é muito usado no tratamento de efluentes domésticos e 

industriais (Franco, 2009), e também é eficaz na remoção de turbidez, DBO, fosfatos, alguns 

metais pesados ou venenosos (Arsênio, Selênio e Bário) quando a coagulação é feita com pH 

elevado (Pavanelli, 2001). 

A legislação ambiental referente ao lançamento de efluentes industriais tanto em corpos 

receptores quanto nas redes coletoras de esgotos sanitários são essenciais para a manutenção 

do equilíbrio entre as atividades antrópicas e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para 

a garantia dessa manutenção, as leis existem nas esferas nacionais, estaduais e municipais como 

forma de restringir as condições e padrões para lançamento de efluentes, adaptando a realidade 

de cada localidade.  

Em Goiás, a responsável pelo saneamento do estado, SANEAGO S/A, observa a Resolução Nº 

068 (GOIÁS, 2009) que vem dispor sobre o Regulamento dos Serviços de Abastecimento e de 

Esgotamento Sanitário da empresa. Segundo a resolução, é vedado a qualquer cliente o 

lançamento irregular, na rede coletora de esgoto sanitário, efluentes de tintas, corantes, ou 

qualquer produto tóxico que interfiram nos processos de tratamento biológico de esgotos 

sanitários. Ela traz os limites máximos permitidos dos parâmetros que devem ser atendidos para 

que o lançamento de efluentes industriais seja realizado corretamente como, por exemplo, DQO 

até 450 mg/L, DBO até 300 mg/L, Sólidos Sedimentáveis até 20 mL/L, Temperatura até 40 °C e 

intervalo de pH entre 6 e 10. A NBR 9800 (ABNT, 1987) também traz critérios para o lançamento 

de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto sanitário e pode ser utilizada 

para a verificação da qualidade do efluente a ser lançado caso não exista uma legislação 

municipal mais restritiva o qual seria realizado um estudo. 
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No trabalho de Pizato et al. (2016) foi realizado a caracterização de um efluente têxtil, oriundo de 

processos de tingimento e lavagem de jeans, em que foi evidenciado a desconformidade dos 

valores de alguns parâmetros em relação aos padrões de lançamentos exigidos pelas legislações 

vigentes. Dessa forma, a proposta de um tratamento para efluente industrial, em específico 

efluente de estamparia, é de grande relevância para que seja mantida a qualidade ambiental dos 

recursos hídricos, a conservação da biodiversidade e também integridade dos sistemas coletores 

de esgoto, além do cumprimento das legislações ambientais, sejam elas no âmbito nacional, 

estadual e municipal referentes ao lançamento de efluentes.  

Ntuli et al. (2009) em seu trabalho também identificou a desconformidade das características do 

efluente têxtil em relação a legislação a qual comparou. O efluente oriundo de tingimento e 

lavagem de tecidos apresentou valor médio de 5849 mg/L de DQO, 2040 mg/L de DBO e 3193 

mg/L de Sólidos Dissolvidos Totais, confirmando a alta carga orgânica.  

Sendo assim, o objetivo do trabalho foi através de ensaios de bancada Jar Test, utilizando o 

coagulante sulfato de alumínio, avaliar a eficiência da tecnologia de coagulação química para o 

tratamento do efluente de uma estamparia. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O efluente foi adquirido de uma pequena indústria de estamparia localizada na Região 

Metropolitana de Goiânia, estado de Goiás. A indústria cujo efluente foi estudado já recebe as 

peças de roupa devidamente cortadas e realizam apenas o processo de silkagem. 

O tipo de amostragem escolhida foi a composta, que se caracteriza por uma série de amostras 

simples coletadas durante um determinado período de tempo e misturadas para formar uma única 

amostra composta homogeneizada. As amostras simples foram coletadas durante dois dias da 

semana nos períodos matutinos e vespertinos, que são os períodos de funcionamento da 

empresa, e em seguida foram misturados em galões de polietileno, totalizando 115 litros do 

efluente. Desta forma foi possível coletar uma amostra que continha toda a variabilidade do 

efluente da indústria de estamparia, a fim de se ter um resultado representativo. 

O efluente em seu estado bruto teve os seguintes parâmetros analisados: Cor Aparente (uC), 

Turbidez (NTU), DQO (mg/L), pH, Alcalinidade (mg CaCO3/L), Temperatura (°C), Sólidos Totais 

(g/L) e Sólidos Sedimentáveis (mL/L). Após o ensaio de coagulação/floculação/sedimentação 

todas as amostras dos jarros tiveram os parâmetros Cor Aparente e Turbidez analisados. Aquela 

amostra que apresentou o melhor resultado desses dois parâmetros teve também a realização 

das análises dos parâmetros DQO, pH, Alcalinidade, Temperatura, Sólidos Totais e Sólidos 
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Sedimentáveis. As análises foram realizadas conforme métodos descritos no Standard Methods 

(APHA, AWWA e WEF, 2012). 

O ensaio de bancada com o equipamento Jar Test foi configurado para um tempo de mistura 

rápida de 20 segundos com um gradiente de velocidade de aproximadamente 193 s -1, tempo de 

mistura lenta de 20 minutos com gradiente de velocidade de 60 s-1 e um tempo de sedimentação 

igual a 50 minutos (definidos através de testes preliminares não apresentados).  

Ao total foram realizados quatro ensaios em bancada, cada ensaio teve um pH definido. Os pHs 

escolhidos para trabalho foram iguais a 3, 6, 7 e 8, sendo que, a escolha destes valores também 

foram em decorrência de ensaios preliminares não apresentados. A dosagem de coagulante 

utilizada ficou em um intervalo entre 450 e 1.500 mg/L. A correção de pH antes do ensaio foi realizada 

com NaOH 6N ou HCl 0,1% de acordo com o pH de ensaio. Ao final de cada ensaio, as amostras foram 

coletadas a 7 cm acima do fundo do jarro e posteriormente realizada as análises físico - químicas 

para comparação com os resultados do efluente bruto e verificação do atendimento ou não da 

legislação vigente da empresa responsável pelo saneamento no estado de Goiás. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O efluente bruto ao ser coletado, foi realizada sua caracterização como mostrado na tabela 1 a 

baixo. 

 

Tabela 1 – Caracterização do efluente bruto. 

Parâmetro Resultado 

DQO (mg/L) 2.981,53 

pH 6,85 

TURBIDEZ (NTU) 25.300 

TEMPERATURA (°C) 25 

COR APARENTE (uC) 75.500 

SÓLIDOS TOTAIS (g/L) 1,95 

SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS (mL/L) < 1 

ALCALINIDADE (mg CaCO3/L) 160 
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Após realizados os ensaios, foram construídos gráficos com os resultados de cor aparente e 

turbidez para cada ensaio de coagulação química com o equipamento Jar Test. A Figura 1 

apresenta os gráficos de remoção de cor aparente e Turbidez para os pHs 3, 6, 7 e 8. 

 

Figura 1 - Remoção de cor aparente e turbidez para os pHs 3, 6, 7 e 8. 

  

  

 

O primeiro ensaio realizado com o pH 3 teve como a melhor dosagem de Sulfato de Alumínio o 

valor de 1.000 mg/L, atingindo remoção de cor aparente e turbidez, respectivamente, de 99,95% e 

99,93%, como apresentado na Figura 1a, correspondendo a um valor final de cor de 35 uC e 17,2 

NTU como valor final de turbidez. O segundo ensaio realizado teve o pH das amostras ajustado 

para 6, tendo boa remoção para a cor aparente e turbidez nas dosagens de Sulfato de Alumínio 

de 450 mg/L e 600 mg/L como apresentado na Figura 1b. A dosagem de 450 mg/L apresentou 

remoção de 96,16% para a cor aparente, com valor de 2900 uC, e 96,84% para turbidez, com 

valor de 800 NTU, enquanto a dosagem de 600 mg/L obteve remoção de cor aparente de 99,1%, 

com valor final de 690 uC e 90,95% para a turbidez com valor final de 2.290 NTU. O terceiro 

ensaio foi realizado com as amostras do efluente tendo o pH ajustado para 7, sendo a melhor 

dosagem para a remoção de cor aparente e turbidez o valor 600 mg/L, resultando em uma 

remoção de 99,95% da cor aparente e de 99,94% de turbidez, como mostrado na Figura 1c, 

fazendo com que esses parâmetros alcançassem os valores de 36 uC e 14,6 NTU 

respectivamente. Por fim, foi realizado o ensaio onde o pH das amostras do efluente foi ajustado 

para 8, sendo a melhor dosagem de coagulante verificada para a remoção de cor aparente e 

(a) (b) 

(c) (d) 
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turbidez o valor de 450 mg/L, o que resultou em uma remoção de 99,97% da cor aparente e de 

99,95% da turbidez, como pode ser constatado na Figura 1d, o que ocasionou em valor de 25 uC 

para cor aparente e 13,9 NTU para turbidez. 

Na tabela 2 é possível observar os resultados obtidos em cada ensaio de pH em seas respectivas 

dosagens que tiveram as melhores remoções. 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos em cada ensaio de coagulação/floculação/sedimentação. 

 (a) 
 

(b) 

Parâmetros Resultados 
 

Parâmetros Resultados 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 99 
 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) - 

Sólidos Totais (g/L) 1,55 
 

Sólidos Totais (g/L) 0,83 

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) <1 
 

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) 27,5 

pH 6,21 
 

pH < 4,5 

DQO (mg/L) 661,2 
 

DQO (mg/L) 1125 

Temperatura (ºC) 25 
 

Temperatura (ºC) 25 

     (c) 
 

(d) 

Parâmetros Resultados 

 

Parâmetros Resultados 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) - 

 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 20 

Sólidos Totais (g/L) 0,33 

 

Sólidos Totais (g/L) 0,23 

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) <1 

 

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) < 1 

pH < 4,5 

 

pH 5,78 

DQO (mg/L) 636,6 

 

DQO (mg/L) 430 

Temperatura (ºC) 25 

 

Temperatura (ºC) 25 

* Tabela a: Resultado pH 3 e dosagem de 1000mg/L; Tabela b: Resultado pH 6 e dosagem de 450 mg/L; 

Tabela c: Resultado pH 7 e dosagem de 600 mg/L e Tabela d: Resultado pH 8 e dosagem de 450 mg/L. 

 
A partir dos valores obtidos foi possível a comparação com as legislações em vigência para o 

estado de Goiás, mostrando que quando tratado o efluente pode ser lançado na rede coletora de 

esgoto se o seu pH for corrigido, segundo a Resolução Nº 068 (SANEAGO, 2009) e pode ser 

lançado diretamente no corpo hídrico desde que se faça análises de outros parâmetros abordados 

pela Resolução Nº 430 (CONAMA, 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo realizado, a tecnologia de tratamento por coagulação química se mostrou 

bastante eficiente para o efluente da estamparia. Foi verificado que a maior remoção dos 

parâmetros analisados ocorreu com o ajuste do pH para um valor próximo de 8 e dosagem de 450 

mg/L. Nessas condições, as quantidades necessárias de coagulante e solução básica na correção 

do pH para tratamento físico-químico são menores, e a correção do pH para o seu lançamento na 

rede de esgoto também necessita de menor quantidade de solução básica. Contudo, ainda assim 

se mostra a melhor opção em comparação com o pH 3 e dosagem de 1.000 mg/L que necessita 

de maiores quantidades de coagulante e solução na correção do pH para o tratamento físico-

químico, aumentando assim os custos.  
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RESUMO  

 

Devido as inúmeras vantagens a tecnologia anaeróbia para o tratamento de esgoto é uma 

concepção largamente utilizada pelas empresas de saneamento ambiental no tratamento de 

esgoto em nível mudial. O Brasil detém o maior parque de reatores anaeróbios do mundo. Embora 

tenham uma operação bastante simplificada, os reatores UASB requerem os devidos cuidados na 

sua partida e na sua operação para evitar perda da eficiência do reator e eventos de “arraste” de 

lodo. Este trabalho busca relatar os resultados alcançados na partida e operação de reatores 

UASB de uma estação projetada para uma vazão de 99 L/s no município de Campinas no Estado 

de São Paulo. O trabalho relata também a experiência na participação no  Programa de 

Despoluição de Bacias Hidrograficas – PRODES  da Agencia Nacional de Aguas ANA nos anos 

de 2015 a 2018 desta Estação de Tratamento de Esgoto. Conforme os resultados alcançados a 

partida dos restores UASB da ETE Sousas ocorreu dentro do esperado, alcançando eficiência de 

remoção de DBO acima de 70% em um intervalo de dois meses de operação. Após a entrada dos 

reatores em regime estes alcançaram eficiência de remoção na DBO de 81%. A ETE SOUSAS 
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conseguiu atender todas as metas acordadas do PRODES e as melhorias implantadas foram 

incorporadas em definitivo no processo de tratamento.   

 

Palavras-chave: Estação de Tratamento de Esgoto, Reatores UASB, Partida de Reatores UASB, 

tratamento de odores, Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, PRODES. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Devido as inúmeras vantagens a tecnologia anaeróbia para o tratamento de esgoto é uma 

concepção largamente utilizada pelas empresas de saneamento ambiental no tratamento de 

esgoto em nível mudial. Entre as vantagens são baixo custo de implantação, o baixo custo 

operacional, menor produção de lodo, maior eficiência no desague do lodo e baixo requisitos de 

áreas. Mesmo com o conhecimento sobre a tecnologia anaeróbia estar consolidado e amplamente 

difundido novos estudos em escala real e de laboratório buscam estudar pontos específicos para 

melhorar  seu desempenho.  Entretanto, quando se trata de partida de estações em escala plena 

não se tem muitos estudos difundidos.  Conforme relata Chernicharo (1997) a aceitação e 

disseminação da tecnologia anaeróbia para tratamento de esgoto domestico, notadamente dos 

reatores tipo UASB colocam o Brasil em uma posição de vanguarda mundial. Estima-se que 

existam mais de 400 reatores anaeróbios tipo UASB tratando esgotos no Brasil.  

Dentre as diversas configurações da tecnologia anaeróbia os reatores anaerobio de fluxo 

ascedente de manta de lodo tradução para português de (UASB – Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket) apresentam satisfatória eficiência de remoção de DQO e DBO da ordem de 65 a 75%. 

Conforme relata Chernicaro (1997) a redução do período necessário à partida e a melhoria do 

controle operacional dos processos anaeróbios são fatores importantes para aumentar a eficiência 

e a competividade destes sistemas. 

Segundo Chernicharo (2007) a partida dos reatores anaeróbios e, em menor escala, a própria 

operação dos mesmos, tem sido encarada para os técnicos da área uma barreira, possivelmente 

devido a experiências mal sucedidas ligadas á utilização de metodologias menos fundamentadas. 

A partida de reatores anaeróbios pode ser definida como período transiente inicial, marcado por 

instabilidades operacionais. Nesse sentido, a sistematização dos procedimentos operacionais é de 

grande importância, principalmente durante a partida de sistemas de alta taxa como os reatores 

de manta de lodo. Embora tenham uma operação bastante simplificada, a partida dos reatores 

UASB requerem os devidos cuidados na sua operação para evitar perda da eficiência do reator e 

eventos de “arraste” de lodo para as próximas unidades de tratamento. 
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A SANASA empresa responsável pelo saneamento no  município Campinas com uma população 

de 1.194.094 (IBGE 2018) habitantes utiliza a concepção com reatores UASB em 8 das 23 

Estações que estão em funcionamento. Entre estas estações apresentam grande variação de 

vazão sendo a ETE São Luís com menor vazão média apenas 5,0 L/s e a maior ETE de 

Campinas a ETE Anhumas com vazão média de 1200 L/s. Entre elas diversas concepções de 

pós-tratamento como Lodos Ativados, Filtro Biológico Aerado Submerso, Filtro Percolador e 

Físico-Químico com Flotação por Ar Dissolvido sendo este o caso da ETE Sousas.  

O PRODES - Programa de Despoluição de Bacias Hidrograficas é uma iniciativa da Agência 

Nacional de Águas (ANA) para o tratamento do esgoto urbano que visa reduzir riscos a saúde do 

ecossistema e da população.  O Prodes consiste na concessão de estímulo financeiro pela União 

– sem financiamento de obras ou equipamentos – aos prestadores de serviço de saneamento que 

investirem na implantação e operação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE). O 

pagamento é feito de acordo com os resultados alcançados previamente acordados, pelo esgoto 

efetivamente tratado. 

Neste contexto, o trabalho busca relatar  a experiência e os resultados alcançados na partida e 

operação de reatores UASB de uma estação projetada para uma vazão de 99 L/s, que atende ao 

distrito de Sousas e Joaquim Egídio no município de Campinas no Estado de São Paulo. Relata 

também a participação da ETE Sousas no Programa de Despoluição de Bacias Hidrograficas 

(PRODES) nos anos de 2015 a 2018 e as melhorias implantadas como consequências da 

participação deste programa. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O objeto do estudo é a ETE Sousas, localizada a margem do Rio Atibaia, é contituida por um 

gradeamento grosseiro, localizado na Estação Elevatória de Esgoto, afastada 400 metros de 

distância. Já dentro da área da Estação o tratamento é composto por: peneiramento, 

desarenação, Reatores UASB, flotação com ar dissolvido e desinfecção do efluete tratado. A 

flotação com ar dissolvido está subdividida nas etapas de armazenamento, dosagens e mistura 

dos produtos químicos, nos floculadores mecanizados, nos flotadores ciculares e no sistema de 

saturação. Na fase sólida, a ETE possui um tanque de armazenamento de lodo e casa de 

Desidratação com uma centrífuga. A Estação Elevatória de Esgoto Bruto é do tipo poço seco, com 

três conjuntos moto-bomba de velocidade variável com inversor de frequência, potência de 30 cv 

e altura manométrica de 20 m.c.a., e grades grosseiras mecanizadas instaladas a montante do 

bombeamento. 
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Projetada para tratar uma vazão média de 99 L/s, a ETE Sousas iniciou sua operação em 

setembro de 2013 com uma vazão média inicial de 18 L/s que decorrido mais de cinco anos pouco 

alterou, estando atualmente em 30 L/s. O efluente tratado da Estação é lançado no  Rio Atibaia 

que é classificado segundo legislação vigente como classe 2 e também é responsável por 

abastecer mais de 92% da população de Campinas, sendo assim o principal curso de água da 

cidade de Campinas. Na Figura 1 é apresentado o fluxograma da estação e na Figura 2 uma visão 

aérea. 

 

Figura 1 - Fluxograma das unidades da ETE Sousas. 
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Figura 2 - Vista aérea da ETE Sousas. 

 

 

Para o tratamento anaeróbio, foram previstos quatro reatores UASB, sendo que cada um possui  

uma área útil de 147 m² e altura útil de 4,9 m (volume de 720 m³), com capacidade para tratar uma 

vazão de 24,75 L/s, com tempo de detenção médio de 8 horas. Segundo Jordão e Pessôa  (2009) 

a distribuição homogênea do esgoto afluente em toda seção transversal de escoamento é um dos 

aspectos mais importante no projeto, com reflexos diretos na fase operacional. Em cada reator da 

Estação temos 48 tubos de alimentação que conduz o esgoto até o fundo do reator para então 

liberá-lo para distribuição ascensional. Já referente ao tempo de detenção hidráulico Jordão e 

Pessôa (2009) relata que a variação de eficiência de DBO na faixa de 45 a 85% dos Reatores 

UASB deve-se principalmente em função do tempo de detenção hidráulica, ou seja, são 

diretamente proporcional. 

 

Figura 3 - Vista lateral dos reatores UASB. 
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Figura 4 - Vista aérea e interna dos reatores UASB. 

  

 

Quanto ao biogás produzido no processo de tratamento biológico anaeróbio, dispositivos 

separadores internos realizam a coleta do biogás entre a laje de cobertura e o nível do líquido dos 

reatores UASB. Por aumento de pressão, o biogás é encaminhado através de tubulações até os 

queimadores, tipo flare, que operam com temperaturas elevadas, garantindo a queima (oxidação 

térmica) de vários compostos mal cheirosos presentes no biogás, entre os quais o gás sulfídrico 

(H2S), eliminando impactos e incômodos na vizinhança. O biogás é rico em gás metano (CH4) e a 

queima realiza a conversão em gás carbônico (CO2), aumentando a segurança e reduzindo a 

poluição na atmosfera. São utilizados 02 queimadores cada um com capacidade para queima de 

até 50 Nm³ gás/hora. 

 

Figura 5 - Queimadores de Biogás. 

  

 

Para a inoculação de lodo dos reatores UASB da ETE Sousas, principalmente por questões 

logísticas e também por apresentar a mesma concepção de tratamento, foi utilizado lodo dos 

reatores anaeróbios da ETE Anhumas, que está localizada a aproximadamente 22 quilômetros da 

ETE Sousas. O transporte foi realizado por caminhões do tipo esgota-fossa com capacidade de 12 

m³. A inoculação do reator UASB 1 e 2 foram realizadas nos meses de setembro e novembro 
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2013, totalizando um volume de 360 m³ de lodo, sendo 180 m³ em cada reator. Tendo o reator 

UASB um volume de 720 m³, o volume de lodo inoculado foi de 25 por cento do volume total do 

reator. 

 

Figura 6 - Inoculação de lodo nos Reatores UASB com caminhão esgota-fossa.  

    

 

As amostras utilizadas no monitoramento físico-químico foram do tipo composta, sendo coletadas 

de hora em hora, por um período de 24 horas, das 00:00hs às 23:00hs, em alíquotas 

correspondentes à vazão média horária de esgoto bruto. Eram depositadas em um frascos de 5 

litros e mantidas sob refrigeração a uma temperatura de aproximadamente de 7ºC. Ao final, as 

amostras eram transportadas para o Laboratório de Análise e Controle de Efluentes da SANASA, 

onde eram analisados os parâmetros de interesse dessse trabalho, DBO e SST. 

Para a realização deste estudo, os pontos de coletas avaliados foram: esgoto bruto, efluente 

tratado dos Reatores UASB 1, 2, 3 e 4, e efluente tratado final. Para a análise da partida dos 

reatores foram utilizados os resultados pontuais de todas as coletas realizadas no período, 

enquanto que, para a análise do desempenho posterior dos reatores e geral da ETE Sousas foram 

utilizados as médias mensais das análises efetuadas no período da pesquisa. 

Durante três anos, entre os dias 01/04/2015 e 31/03/2018, a ETE Sousas atendeu ao contrato 

PRODES – Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas junto a ANA – Agência Nacional de 

Águas, onde a SANASA recebia pagamentos pelo esgoto tratado mediante o cumprimento das 

metas de volume de esgoto tratado e de abatimento de cargas poluidoras conforme dados abaixo: 

- remoção de DBO igual ou maior de 90%; 

- remoção de SST igual ou maior de 90%; 

- vazão média afluente igual ou maior de 25 L/s; 

- carga orgânica média afluente igual ou maior de 648 kg/dia. 

O Programa de Certificação era dividido em doze trimestres onde ao término de cada um a 

SANASA encaminhava o relatório com resultados da avaliação de desempenho da ETE Sousas 
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para verificação e avaliação da ANA. Caso todas as metas estabelecidas fossem alcançadas a 

SANASA recebia uma parcela. O valor aproximado total do contrato era R$ 2.000.000,00. 

Para gerar esse relatório era necessário efetuar no mínimo duas coletas semanais compostas de 

24 horas do esgoto bruto e do efluente tratado, sendo que no trimestre era necessário ter essas 

coletas em todos os dias da semana de domingo a sábado. 

Para atender ao contrato PRODES, que estipula uma maior qualidade do efluente tratado, optou-

se operar a ETE com três Reatores UASB, mesmo tendo uma vazão média compatível para 2 

Reatores, com isso era garantido um efluente tratado do UASB constante e sem arrastes de lodo, 

proporcionando maior segurança operacional nas etapas de tratamento posteriores. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO BRUTO 

A composição do esgoto bruto que chega à ETE caracteriza-se por um esgoto com estabilidade 

nos parâmetros e que, pela Tabela 1, os resultados analisados no período de dez/2013 a jul/2014 

indicam um esgoto bruto com características típicas de esgoto doméstico. Pois, segundo Jordão e 

Pessôa (2009) e Macintyre (1996), a DBO varia no esgoto doméstico bruto entre 100 e 300 mg/l.  

 

Tabela 1 - Composição do esgoto afluente à ETE. 

Parâmetros Número de dados Mínimo Médio Máximo Desvio Padrão 

pH 57 6,7 7,2 8,3 0,2 

DBO 57 155 324 469 61 

DQO 57 365 560 832 92 

SST 57 184 292 532 71 

 

Tabela 2 - Dados de vazão média e carga orgânica média afluente. 

Mês Volume total (m³) Vazão média (L/s) DBO média (mg/L) Carga orgânica (kgDBO/dia) 

nov./13 65.940 25,44 309 679 

dez./13 60.679 23,41 348 704 

jan./14 50.434 18,83 296 482 

fev./14 37.792 14,41 307 382 

mar./14 71.835 26,82 372 862 

abr./14 65.942 24,62 322 685 

mai./14 63.692 23,78 342 703 

jun./14 52.845 19,73 366 624 

jul./14 48.800 18,22 374 588 

 

Os dados de vazão foram obtidos através da vazão média diária de entrada de esgoto bruto, 

medida através de calha Parshall e medidor de nível ultrassônico. 

São apresentados na Tabela 2 a vazão média mensal, o volume mensal e a carga orgânica média 

afluente durante o período de partida dos reatores. 
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PARTIDA DOS REATORES UASB 

A partida dos reatores UASB começou em setembro de 2013 com a inoculação de lodo no reator 

01, no entanto, por inconformidades encontradas na execução da obra da ETE, o processo 

precisou ser interrompido, reiniciando no início de novembro de 2013, já também com a 

inoculação do reator 02 e posterior alimentação com esgoto bruto nos dois reatores. E, durante 

esse período, o reator 01 não recebeu nenhuma carga orgânica para alimentar o lodo inoculado. 

Como reflexo desse fato, foi necessário inocular mais 40 m³ de lodo no reator UASB 01 no final de 

dezembro de 2013, pois, como pode ser visto na Figura 7, a eficiência da remoção de DBO no 

reator 01 não acompanhou os resultados do reator 02. Todavia, analisando os resultados obtidos 

no período da partida dos reatores UASB 1 e 2 entre dezembro de 2013 e julho de 2014, pode-se 

notar através da Figura 7 que em menos de 2 meses já foram atingidas eficiências superiores a 

70% na remoção de DBO, ficando nítido o período de aclimatação da biomassa nos primeiros 60 

dias e o regime de equilíbrio dos reatores após esse intervalo. 

Importante ressaltar que durante o processo de partida dos reatores UASB não foi necessária a 

adição de produtos químicos para estabilização do pH. 

 

Figura 7 - Gráfico da concentração e eficiência de remoção de DBO no período de partida dos 

reatores UASB. 

 

 

DESEMPENHO DOS REATORES UASB 

A partir da análise dos dados apresentado no gráfico abaixo, tomando como referência a remoção 

de DBO, pode-se verificar que os Reatores UASB apresentaram uma eficiência média de 81% no 

período avaliado. Segundo descrito no projeto da ETE, os valores previstos de remoção de DBO 

eram de 65 a 70% - SEREC (2003).  
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Os ótimos resultados obtidos devem-se principalmente ao elevado tempo de detenção dos 

Reatores UASB, acima de 20 horas. Observa-se que durante este período sempre operou-se a 

ETE com três Reatores UASB, logo um deles estava sempre parado para limpeza de resíduos e 

de gordura, ou ainda, sendo utilizado para armazenamento do lodo de excesso dos outros 

Reatores UASB e do sistema de flotação por ar dissolvido, visto a ETE possuir apenas uma 

centrifuga e está necessitar de paradas para manutenções preventivas.   

A eficiência geral da ETE acompanhou o desempenho apresentado dos Reatores permanecendo 

sempre acima dos 91% de eficiência em DBO e com uma média no período de 96% de remoção 

da matéria orgânica. 

Para montagem dos gráficos com os resultados de DBO e SST foi efetuado a média mensal de 

todas as coletas efetuadas dentro de cada mês, para cada um dos pontos de coleta.  

 

Figura 8 - Grafico dos resultados de DBO do esgoto bruto, dos reatores UASB e do efluente tratado 

geral da ETE Sousas. 

 

 

Figura 9 - Gráfico da eficiência de remoção de DBO dos reatores UASB e do efluente tratado geral da 

ETE Sousas. 
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Tabela 3 - Estatística descritiva dos valores de DBO monitorados no estudo. 

 
BRUTO RAFA 1 RAFA 2 RAFA 3 RAFA 4 TRATADO 

Nº DE DADOS 455 62 65 100 96 455 

MÍNIMO 113 17 15 14 22 4 

MAXIMO 385 205 90 193 111 31 

MÉDIA 273 68 45 53 45 14 

DESVIO PADRÃO 66 42 17 33 22 6 

 

Com relação ao parâmetro SST, o esgoto bruto apresentou concentração média de 308 mg/L, 

sendo que o processo de tratamento anaeróbio obteve valor mínimo de 6 mg/L e máximo de 284 

mg/L, a média de 60 mg/L com uma eficiência média de remoção de 79% .Oliveira e Von Sperling 

(2005), que avaliaram 166 ETE’s e verificaram que os reatores UASB apresentaram faixas de 

variação de concentração de SST entre 49 e 137 mg/L. Percebe-se embora os extremos estejam 

diferentes desta faixa os valores médios estão inseridos nela. Sendo próximos do valor mínimo. 

 

Figura 10 - Grafico de SST do esgoto bruto, reatores UASB e efluente tratado geral da ETE Sousas. 

 

 

Figura 11 - Gráfico da eficiência de remoção de SST dos reatores UASB e do efluente tratado geral 

da ETE Sousas. 

 



 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 245 

Tabela 4 - Estatística descritiva dos valores de SST monitorados no estudo. 

 
BRUTO RAFA 1 RAFA 2  RAFA 3 RAFA 4 TRATADO 

Nº DE DADOS 455 62 65 100 96 455 

MÍNIMO 124 17 10 10 6 3 

MAXIMO 1270 284 198 180 181 44 

MÉDIA 308 89 48 58 46 13 

DESVIO PADRÃO 176 73 46 48 47 10 

 

 

MELHORIAS NA ETE  E CONTRATO PRODES 

Em busca de melhoria contínua e com foco na qualidade do tratamento do esgoto foram 

implantadas algumas melhorias que auxiliaram no desempenho geral da ETE. A primeira 

alteração foi no processo de efluente saturado com ar utilizado nos flotadores. Pelo projeto, o 

controle de nível de ar/água nos vasos de saturação eram realizados via modulação da frequência 

da bomba de recirculação de efluente para a saturação, o que causava instabilidade no sistema, 

com perda da saturação, produção de bolhas grossas de ar e com isso, arraste de sólidos. Diante 

disso, instalou-se uma válvula para controlar e variar a entrada de ar comprimido nos vasos de 

saturação, que antes era de alimentação contínua, deixando a bomba de recirculação de efluentes 

operando com frequência constante. Essa alteração resolveu praticamente por completo os 

problemas de instabilidade do sistema. 

Uma segunda alteração foi a mudança no ponto de dosagem de polímero na floculação. 

Inicialmente, como padrão nos projetos de floculadores, a dosagem ocorria no canal de entrada 

do Floculador logo após a dosagem de cloreto férrico. Porém, como os misturadores instalados 

nos Floculadores não possuíam inversor de frequência para variar o gradiende de mistura, os 

flocos de lodo eram gerados já na primeira câmara e se quebravam entre a segunda e terceira 

câmara. A solução então foi passar a dosar o polímero no final do processo de floculação, o que 

melhorou a formação de flocos e conseguentemente a eficiência na remoção de lodo flotado pelos 

raspadores superficiais dos flotadores. 

Não ligada diretamente à eficiência da ETE, mas visisando minimizar o impacto da geração de 

maus odores para a vizinhança e segurança dos próprios operadores, no inicio da operação dos 

Reatores UASB foram instalados dois lavadores de gases a base de hidróxido de sódio, para 

controle dos odores gerados no efluente tratado dos reatores. Um dos lavadores foi instalado na 

superfície do UASB e têm a função de tratar os gases desprendidos na canaleta de saída do 

efluente tratado dos quatros Reatores. Já o outro lavador está localizado ao lado do canal de 

entrada dos floculadores, onde foi necessário efetuar o fechamento de toda superfície do canal 

com placas de polietileno para conduzir, de maneira eficiente, os gases desprendidos do efluente 

para o lavador.  
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Também com esse foco, foi instalado nas canaletas de saída do efluente tratados dos reatores 

UASB um sistema de dosagem de peróxido de hidrogênio com intuito de oxidar o H2S ainda 

solúvel no líquido, mas que ao longo do processo nas próximas etapas de tratamento se 

desprendia. Venturosamente, a aplicação do peróxido de hidrogênio, além de propiciar grande 

redução das emissões de gás sulfídrico no processo, ela contribuiu consideravelmente na redução 

da turbidez do efluente tratado final da ETE Sousas.  

Com estas alterações e com o ótimo desempenho dos reatores UASB, a eficiência geral da ETE 

ultrapassou os 90% de remoção de DBO, o que garantiu o atendimento às exigência do contrato 

PRODES nesse quesito. De forma análoga, os resultados de remoção de SST também atingiram 

excelentes resultados e ficaram de acordo com o PRODES, conforme é demonstrado na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Eficiência média geral da ETE. 

EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE DBO (%) EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE SST (%) 

RAFA's TRATADO RAFA's TRATADO 

81 95 79 95 

 

 

No entando, durante o período de certificação do contrato ocorreram dois fatos preocupantes e 

que causaram transtornos para a operação da ETE e para o atendimento ao contrato PRODES, 

porém foram todos superados e corrigidos: 

A vazão de tratamento mínima contratada junto a ANA foi de 25 L/s porém em 15 (quinze) meses 

dos 36 (trinta e seis) meses tivemos vazões menores. O principal motivo destas baixa vazão é que 

a ETE Sousas encontra-se em uma APA – Área de Proteção Ambiental, localizado nos Distritos 

de Sousas e de Joaquim Egidio região extensa, de relevo muito acidentado e de vegetação 

predominante nativa. Com isso é necessário quilômetros de rede coletora de esgoto e treze 

Estações Elevatórias para transportar os esgotos para tratamento. Desta forma aumenta as 

obstruções e rompimentos de tubulações, propiciando vazamentos pontuais. 

Já a outra dificuldade foram as duas inundações da Estação Elevatória de Esgoto Sousas que 

ocorreram no dia 11/03/2016 e 07/06/2016 causadas pelas fortes chuvas que atigiram o Distrito de 

Sousas e de Joaquim Egídio, transbordando o rio Atibaia por alguns dias.  
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Figura 12 - Área da Estação Elevatória de Esgoto Bruto inundada. 

  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de não ser seguido uma metodologia baseada em resultados analíticos a partida dos 

reatores UASB da ETE Sousas ocorreu dentro do esperado, alcançando eficiência de remoção de 

DBO acima de 70% em apenas dois meses de operação. Em relação a eficiência dos reatores 

após a entrada em regime, os resultados mostraram-se acima dos valores esperados de projeto e 

também superiores aos da literatura técnica, atingindo média de 81% na remoção de DBO, 

evidenciando assim a vantagem de se operar os reatores UASB com tempo de detenção 

hidráulico elevado. 

Todo esse ganho de qualidade do efluente tratado dos reatores somado às melhorias 

implementadas no sistema e à uma operação e manutenção adequada de toda a ETE contribuiu 

para a excelência na performance operacional da estação, atingindo valores de eficiência de 

remoção de DBO e SST em torno de 95%. Com isso, foi possível atender as metas propostas pelo 

programa PRODES em todas as coletas compostas efetuadas no período de três anos com 

relativa tranquilidade e segurança. 

Decorrido mais de cinco anos de operação, visualizamos com esse estudo de caso, a 

regularidade da qualidade do efluente final da ETE, devido a atual vazão, a concepção de projeto 

e principalmente ao comprometimento dos funcionários envolvidos no processo de tratamento, 

buscando sempre aprimorar, levando em consideração o melhor custo-benefício para Meio 

Ambiente e para SANASA. 

Como continuidade do estudo, poderia ser avaliada a influência dos volumes e frequências de 

descarte de lodo dos reatores UASB para melhoria da eficiência operacional, com foco 
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principalmente na redução de tais volumes de descarte, minimizando custos de armazenamento, 

desidratação e transporte de lodo. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da flotação por ozônio dissolvido para o 

tratamento da água residuária de laticínios. O experimento consistiu na avaliação do sistema de 

flotação por ozônio dissolvido, com e sem a adição de peróxido de hidrogênio, em pH 4 e pH 11,4, 

em comparação ao sistema tradicional de flotação por ar dissolvido. Para a determinação do 

melhor tratamento e avaliação da eficiência do sistema em cada tratamento, foram feitas análises 

de turbidez, DQO, carbono orgânico total e cor. A flotação demostrou ser o fator governante do 

processo e o principal responsável pela eficiência dos tratamentos. A adição do H2O2 

possivelmente prejudicou a qualidade da coagulação, impactando no desempenho da flotação, 

fornecendo os resultados inferiores. Em todos os testes, na flotação por ar dissolvido e ozônio 
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dissolvido, com e sem a adição de peróxido de hidrogênio, foram obtidos melhores resultados em 

pH igual a 4. 

 

Palavras-chave: FAOD, peroxônio, água residuária de laticínios 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas tradicionais de tratamento biológico apresentam resultados insatisfatórios quando 

aplicados à degradação de efluentes que tenham elevada quantidade de compostos biorefratários 

(tais como os efluentes provenientes de indústrias agroalimentares) e o desenvolvimento de 

estratégias de oxidação química se torna então necessário (MARTINS E QUINTA-FERREIRA, 2014). 

O ozônio (O3) é um poderoso composto oxidante (Eº = 2,07 V) capaz de reagir com várias 

espécies químicas em condições normais de pressão e temperatura. Na ozonização simples, o 

ozônio apresenta uma ação dupla sobre os poluentes de acordo com o pH do meio. Em valores 

reduzidos de pH (pH < 4), o ozônio reage de forma direta e seletiva com compostos que tenham 

locais de elevada densidade eletrônica tais como grupos cromóforos e com ligações insaturadas. 

Já para condições alcalinas (pH > 9) os íons hidróxido promovem a decomposição molecular do 

ozônio em radicais hidroxila capazes de decompor uma gama mais ampla de poluentes orgânicos 

(via de radicais livres). Para pH entre 4-9, ambas as vias de reação estão presentes. A 

decomposição do ozônio em água também pode ser provocada pela radiação UV e peróxido de 

hidrogénio (MARTINS E QUINTA-FERREIRA, 2014). 

A combinação homogênea entre o ozônio e o peróxido de hidrogênio (H2O2) é considerada uma 

alternativa promissora na remoção de compostos orgânicos dos efluentes. A base conjugada do 

peróxido de hidrogênio, em baixas concentrações, pode iniciar a decomposição do ozônio muito 

mais rapidamente, gerando OH● (CATALKAYA E KARGI, 2007). 

A flotação por ozônio dissolvido (FAOD) é um processo de tratamento de água inovador, que 

combina os benefícios da ozonização e da flotação. Consequentemente, a coagulação, a 

separação, a descoloração, a remoção de odores e a desinfecção podem ocorrer 

simultaneamente nos sistemas FAOD (JIN et al., 2015). O objetivo geral do trabalho foi avaliar a 

eficiência da flotação por ozônio dissolvido para o tratamento da água residuária de laticínios. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

No experimento foi utilizado um efluente de laticínios sintético (ELS) conforme sugerido por Silva 

et al. (2013). Segundo os autores essa formulação caracteriza satisfatoriamente um efluente 

sintético que não possui em sua composição o soro proveniente da fabricação de queijo. 

As soluções de peróxido de hidrogênio foram preparadas utilizando uma solução de H2O2 com 

30% m/m, [H2O2] = 9,0 mol L-1 e densidade de 1,1 g mL-1. O coagulante utilizado foi o sulfato 

ferroso hepta-hidratado (FeSO4.7H2O). O pH foi ajustado utilizando soluções 1:1 v/v de hidróxido 

de sódio (NaOH) ou ácido clorídrico (HCl). 

O gás ozônio foi obtido de um gerador de ozônio desenvolvido pela empresa Ozone & Life (São 

José dos Campos, SP), sendo utilizado no processo oxigênio (90-95% de pureza), após secagem 

e concentração do ar atmosférico no equipamento. 

A concentração de ozônio na corrente de ar, para uma vazão de 5 L min-1, foi determinada 

imediatamente antes da câmara de saturação, pelo método iodométrico (APHA et al., 2017), tendo 

valor igual a 19 (± 0,5) mg L-1, a qual foi utilizada durante todo o experimento. O ozônio dissolvido 

em água, medido em água destilada após a liberação da água supersaturada com o ozônio à 

pressão atmosférica, foi determinado pelo método DDPD utilizando-se um kit de medição Vacu-

vials da CheMetrics, tendo valor igual a 5,3 (± 0,3) mg L-1. 

Os ensaios de flotação por ozônio dissolvido (FAOD), com e sem a adição de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), foram feitos em meio ácido (pH = 4) e básico (pH = 11,4) para a avaliação dos 

diferentes efeitos do ozônio em cada pH da solução na eficiência do tratamento. Nos ensaios com 

a adição de peróxido foram testadas as razões de H2O2/O3 iguais a 0,5, 1 e 1,5, calculadas com 

base na massa de ozônio liberada dentro da coluna de flotação, conforme descrito por Edzwald e 

Haarhoff (2011). O peróxido de hidrogênio foi adicionado e misturado às amostras na coluna de 

flotação imediatamente antes dos ensaios de flotação. 

As condições operacionais do sistema de flotação (Figura 1) estão apresentadas na Tabela 1. Os 

parâmetros fixados foram adotados segundo recomendação de Edzwald (2010) e com base em 

testes preliminares. 
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Figura 1 - Sistema utilizado nos ensaios. 

 

 

 

Tabela 1 - Condições operacionais do sistema de flotação por ozônio dissolvido. 

Parâmetros de controle do processo Valores 

Dose de FeSO4 (mg L
-1

) 250,0 

Pressão de saturação (bar) 10,0 

Razão de recirculação (%) 20,0 

Velocidade de flotação (cm min
-1

) 10,0 

Gradiente de velocidade (Coagulação) 220,0 

Gradiente de velocidade (Floculação) 80,0 

Tempo de floculação (min) 5,0 

 

 

A flotação foi feita utilizando-se igual procedimento em todos os ensaios onde a mistura de ar e 

ozônio foi injetada pela entrada inferior e dissolvida em água potável sob pressão na câmara de 

saturação até atingir a pressão de 10 bar, ajustada pela válvula reguladora de pressão. Após 

atingida a pressão dentro da câmara de saturação, a injeção dos gases era mantida por 2 min 

para a saturação da água. Em sequência a válvula da tubulação que liga a câmara de saturação à 

coluna de flotação era aberta, injetando a água supersaturada de ar e ozônio na coluna de 

flotação. Para manutenção da pressão estabelecida na câmara de saturação, durante a abertura 

da válvula, ar foi injetado pela abertura superior da câmara de saturação para compensação da 
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queda de pressão devido a saída de água da câmara. Pelo processo obteve-se queda de pressão 

máxima de 2 bar durante todo o processo de liberação de água na coluna de flotação. 

A vazão de entrada no sistema foi ajustada para 5 L min-1 e a velocidade de flotação na coluna de 

flotação foi fixada para 10,0 ± 1 cm min-1 utilizando-se em ambos os casos válvulas de agulha. 

Após a injeção do volume de água correspondente à razão de recirculação pré-estabelecida, a 

válvula de saída de água da câmara era fechada, encerrando-se a injeção de água e gás na 

coluna de flotação. Após o fechamento da válvula e passados 5 min do início da flotação, coletou-

se em cada ensaio 500 mL das amostras clarificadas pela parte inferior da coluna de flotação. 

Para a determinação do melhor tratamento e avaliação da eficiência do sistema em cada 

tratamento, foram feitas análises de turbidez, DQO, carbono orgânico total e cor. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Nas Tabelas 2 e 3 estão apresentados os resultados dos ensaios comparativos entre a flotação 

por ar e a flotação por ozônio dissolvido para o meio ácido e básico, respectivamente, utilizando 

efluente de laticínios sintético (ELS). 

Observou-se nas Tabelas 2 e 3 que para todos os parâmetros testados foram obtidos melhores 

resultados em meio ácido (pH = 4) tanto para a flotação com ar ou com ozônio dissolvido. 

Avaliando-se o resultado de cada parâmetro isoladamente verifica-se que para o meio ácido 

somente a remoção de DQO foi estatisticamente superior na FAOD comparado a flotação por ar 

dissolvido (FAD). 

Os resultados negativos apresentados na Tabela 3 para Turbidez e cor se devem aos maiores 

valores obtidos ao final do ensaio comparativamente aos seus valores iniciais no ELS. A turbidez 

final medida foi maior devido a adição da dose de coagulante, a precipitação dos flocos na parte 

inferior da coluna de flotação ou sua permanência no meio líquido após a flotação, não sendo 

removidos no processo. O sulfato ferroso sólido na forma FeSO4.7H2O tem cor verde clara e pode 

tomar coloração amarelada, acastanhada, avermelhada, marrom ou verde dependendo do pH do 

meio. A sua reação com NaOH produz Fe(OH)2 que tem coloração verde e toma tons mais 

escuros com o aumento do pH. 

A eficiência do tratamento deve-se majoritariamente à flotação, visto que o ozônio teve efeito 

pequeno ou negativo na remoção da maioria dos parâmetros analisados. Os melhores resultados 

em meio ácido se devem a coagulação natural da caseína em pH próximo de 4,6 (PRAZERES et 

al., 2012), o que favorece a remoção dos flocos formados na flotação. Também existe tendência a 

precipitação do sulfato ferroso devido a formação, em pH acima de 9, de um gel de hidróxido de 
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ferro (Fe(OH)2 ou Fe(OH)3) que propicia a formação de flocos grandes e pesados, por efeito de 

varredura na coagulação, que são dificilmente removidos pela flotação por ar dissolvido. 

 

 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios em meio ácido (pH = 4). 

Parâmetro 
FAD FAOD 

Média DP CV Eficiência Média DP CV Eficiência 

Turbidez 96,7 2,7 2,8 84,5 (a) 141,6 3,2 2,2 77,3 (b) 

Delta cor 2,4 0,04 1,7 83,1 (a) 2,9 0,2 6,0 79,8 (b) 

DQO 385,5 25,6 6,6 87,5 (a) 246,4 5,7 2,3 92,0 (b) 

COT 641,1 7,2 1,1 53,8 (a) 650,0 5,9 0,9 53,2 (a) 

CV - Coeficiente de variação (em porcentagem); DP - Desvio padrão (em porcentagem); Eficiência de 
remoção (em porcentagem); Turbidez em UNT; Delta cor - adimensional; DQO - demanda química de 
oxigênio em mg L

-1
; pH - adimensional; COT - carbono orgânico total em mg L

-1
. Valores na mesma linha 

seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey para um nível de significância 
igual a 5%. 

 

Tabela 3 – Resultados dos ensaios em meio básico (pH = 11,4). 

Parâmetro 
FAD FAOD 

Média DP CV Eficiência Média DP CV Eficiência 

Turbidez 1192,0 22,8 1,9 0 (a) 1361,6 12,1 0,9 0 (a) 

Delta cor 18,2 0,3 1,6 0 (a) 18,8 0,3 1,6 0 (a) 

DQO 2571,0 23,8 0,9 17,9 (a) 2632,0 22,9 0,9 15,9 (a) 

COT 940,1 87,9 9,4 29,4 (a) 908,2 61,4 6,8 31,8 (a) 

CV - Coeficiente de variação (em porcentagem); DP - Desvio padrão (em porcentagem); Eficiência de 
remoção (em porcentagem); Turbidez em UNT; Delta cor - adimensional; DQO - demanda química de 
oxigênio em mg L

-1
; pH - adimensional; COT - carbono orgânico total em mg L

-1
. Valores na mesma linha 

seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey para um nível de significância 
igual a 5%. 

 

Conforme relatam Ntampou et al. (2006), a ozonização pode oxidar os compostos orgânicos, 

reduzindo seu peso molecular e também pode aumentar a quantidade de grupos funcionais 

ácidos, afetando de várias maneiras a interação entre a matéria orgânica e o agente coagulante. 

Segundo os autores, a ozonização pode afetar a coagulação da matéria orgânica, principalmente 

alterando as interações eletrostáticas entre o coagulante e as moléculas orgânicas, ao invés de 

alterar a afinidade intrínseca dos compostos por sítios adsortivos na superfície do coagulante. 
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Sendo assim, o impacto da ozonização na coagulação vai depender das características do 

sistema de tratamento, das partículas e do tipo de coagulante usado. 

Outro fator que pode ter contribuído para que o ozônio não tivesse efeito positivo no aumento da 

eficiência do tratamento é a elevada alcalinidade da água, causada pela presença de bicarbonatos 

(HCO3
-) ou carbonatos (CO3

2-) que podem agir como sequestrados dos radicais hidroxilas 

formados, neutralizando a sua ação oxidativa (NTAMPOU et al., 2006; MAHMOUD E FREIRE, 2007). 

Nas Tabelas 4 e 5 pode-se observar que a adição de peróxido de hidrogênio nas razões H2O2/O3 

iguais a 0,5, 1 e 1,5 não propiciou melhora na eficiência de remoção dos parâmetros avaliados. 

Em meio ácido houve redução na eficiência do tratamento conforme o aumento da razão H2O2/O3. 

Em meio básico houve pequena melhora na remoção de turbidez e DQO com o aumento da 

razão, mas todos os parâmetros tiverem resultados bem inferiores comparativamente aos 

tratamentos sem a adição de peróxido de hidrogênio. 

 

Tabela 4 - Resultados dos ensaios de flotação por ozônio dissolvido em meio ácido (pH = 4) com a 

adição de peróxido de hidrogênio. 

H2O2/O3 
Parâmetros 

Turbidez Delta cor DQO COT 

0,5 

Média 151,2 4,7 547,54 595,27 

DP 1,2 0,23 42,3 27,65 

CV (%) 0,79 4,97 7,73 4,64 

Eficiência (%) 75,8 (a) 66,8 (a) 82,0 (a) 49,3 (a) 

1,0 

Média 285,6 6,63 676,18 602,74 

DP 2,4 0,52 17,85 29,38 

CV (%) 0,84 7,81 2,64 4,87 

Eficiência (%) 54,3 (b) 53,3 (b) 77,7 (b) 48,8 (a) 

1,5 

Média 419,2 7,17 856,27 655,85 

DP 43,34 1,43 35,7 44,56 

CV (%) 10,34 19,93 4,17 6,79 

Eficiência (%) 32,9 (c) 49,5 (b) 71,8 (c) 45,0 (a) 

Valores na mesma coluna seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey para 
um nível de significância igual a 5%. 
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Tabela 5 - Resultados dos ensaios de flotação por ozônio dissolvido em meio básico (pH = 11,4) com 

a adição de peróxido de hidrogênio. 

H2O2/O3 
Parâmetros 

Turbidez Delta cor DQO COT 

0,5 

Média 1101,6 18,31 2777,3 1025,8 

DP 4,8 0,27 81,51 74,76 

CV (%) 0,44 1,48 2,93 7,29 

Eficiência (%) 0 (a) 0 (a) 8,1 (a) 19,3 (a) 

1,0 

Média 983,20 17,70 2688,7 1174,9 

DP 4,74 14,62 43,96 35,99 

CV (%) 0,48 82,56 1,64 3,06 

Eficiência (%) 0 (a) 0 (a) 10,98 (a) 7,60 (a) 

1,5 

Média 873,60 18,20 2205,6 1012,4 

DP 25,29 0,38 17,15 44,11 

CV (%) 2,89 2,11 0,78 4,36 

Eficiência (%) 0 (a) 0 (a) 27,0 (b) 20,4 (a) 

Valores na mesma coluna seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey para 
um nível de significância igual a 5%. 

 

 

Efeito similar ao descrito para o ozônio, pode ter ocorrido com a adição do peróxido de hidrogênio 

na amostra, acarretando uma redução na eficiência de remoção das partículas ou a neutralização 

da sua ação oxidante. Vale lembrar que o H2O2 foi empregado como cooxidante junto ao ozônio e 

preferencialmente, em meio básico, como catalisador de formação dos radicais hidroxilas, porém 

as concentrações de ozônio e peróxido utilizadas no experimento tiveram efeito pequeno no 

tratamento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A flotação demostrou ser o fator governante do processo e o principal responsável pela eficiência 

dos tratamentos. A adição do H2O2 possivelmente prejudicou a qualidade da coagulação, 

impactando no desempenho da flotação, fornecendo os resultados inferiores. Em todos os testes, 

na flotação por ar dissolvido e ozônio dissolvido, com e sem a adição de peróxido de hidrogênio, 

foram obtidos melhores resultados em pH igual a 4. 
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RESUMO 

 

No Brasil o lançamento de efluentes sanitários nas redes pluviais é uma constante. A presença 

antecessora do sistema pluvial ao separador absoluto, justifica essa ter sido a alternativa mais 

utilizada para o afastamento dos efluentes das áreas urbanas, entretanto, com a ocupação 

irregular das margens dos canais, a solução torna-se ineficaz, ao implicar em prejuízos ao meio 

ambiente e à qualidade de vida da população. 

O índice de atendimento de coleta sanitária no município de Santo André é de aproximadamente 

96% (IBGE, 2010) contudo, nos demais estágios, correspondentes ao afastamento e ao 

tratamento dos efluentes sanitários, o sistema não possui um índice de atendimento satisfatório, 

sendo que a parcela de esgoto tratado é inferior a 50%, o que denota a necessidade de 

investimentos no setor, como implantação de coletores tronco às margens dos córregos que 

cruzam a malha urbana, interligações de redes e outras medidas correlatas. 

Neste sentido, o conhecimento do sistema de esgotamento sanitário do município, através da 

elaboração do Plano de Ações Estratégicas, é de extrema relevância para definição de diretrizes 

que assegurem o aproveitamento de todos os recursos existentes, objetivando-se que estejam 
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delimitadas, para todas as sub-bacias sanitárias do município, o detalhamento das ações 

necessárias para tratamento integral dos efluentes gerados.  

 

Palavras-chave: Tratamento sanitário, rede coletora de esgoto, vazão sanitária, pontos de esgoto 

in natura, interligação de redes de esgoto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais vertentes do saneamento básico é o esgotamento sanitário, o qual 

compreende a coleta, afastamento e o tratamento adequado dos efluentes a serem devolvidos 

aos cursos d’água.  

No Brasil o deficit de ações na área do saneamento associado à escassez  de investimentos no 

setor, implica na ausência de preservação do meio ambiente a na negligência com a qualidade de 

vida da população e dos corpos hídricos.  

De acordo com o Instituto Trata Brasil (2018), dados dos últimos anos revelam o progresso no 

âmbito do saneamento brasileiro, entretanto, o país continua retrográdo se comparado à nações 

com níveis de desenvolvimento equivalente, conforme pode ser vislumbrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – População com acesso ao saneamento (%) da população total, 2015. 

Países/Regiões selecionadas Acesso à água (%) Acesso ao serviço de esgoto (%) 

América do Sul e Central 94,6 83,2 

Argentina 99,1 96,4 

Brasil 98,1 82,8 

Chile 99,0 99,1 

Costa Rica 97,8 94,5 

Paraguai 98,0 88,6 

Uruguai 99,7 96,4 

Fonte: Adaptado de Instituto Trata Brasil (2018)  

 

Restringindo-se ao acesso à serviços de esgotamento sanitário, no ano de 2015, 82,8% da 

população brasileira tinha acesso ao serviço de esgotamento sanitário, um avanço em relação aos 

77,7% registrados em 2005. Salienta-se que todos os países do Mercosul obtiveram índices mais 
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elevados que o brasileiro, o qual ainda estava abaixo do índice das Américas do Sul e Central 

(Trata Brasil, 2018). 

O sistema de esgotamento adotado no Brasil é o separador absoluto, pelo qual são implantadas 

duas redes independentes, uma para as águas pluviais e outra para coleta e afastamento dos 

esgotos sanitários, sendo de vital importância desvincular um sistema do outro, pois o lançamento 

de esgoto in natura (sem tratamento) nos corpos hídricos, resulta na poluição de rios e córregos, e 

gera impacto direto nas atividades humanas, pois degrada o recurso existente, prejudica o habitat 

de diversas espécies da flora e da fauna, ocasiona o desequilíbrio ambiental, além de originar 

problemas nas esferas social e econômica. 

Segundo Scriptore (2010) o fundamento principal para a indispensabilidade do fornecimento de 

um sistema de saneamento básico apropriado é a influência direta na saúde da população, 

enfatizando-se a taxa de mortalidade infantil, pois doenças de veiculação hídrica, oriundas da 

ausência de esgotamento sanitário, têm impacto maior nos organismos mais sensíveis a elas, ou 

seja, as crianças.  

O tratamento dos efluentes sanitários é extremamente relevante ao que concerne à saúde pública, 

considerando que a ausência ou a sua precariedade corroboram para uma condição restritiva ao 

acesso a água potável ao ser humano, bem como, é capaz de oportunizar a disseminação de 

diversas doenças.  

Consoante aos dados divulgados em 2018 com referência à 2016 (Brasil, 2018), pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), somente 51,92% dos cidadãos brasileiros 

são atendidos por rede coletora de esgoto e apenas 44,92% dos esgotos do país são 

encaminhados para tratamento, ou seja, mesmo doze anos após a Lei que estabelece as 

Diretrizes de Saneamento Básico vigorar no Brasil (Lei nº 11.445/2007), apenas cerca da metade 

da população tem acesso ao esgotamento sanitário e menos da metade dos efluentes coletados 

são encaminhados para tratamento. 

Na região Sudeste 78,57% da população é atendida por esgotamento sanitário e apenas 48,80% 

dos efluentes são tratados. No estado de São Paulo as porcentagens são de 88,76% e 62,84%, 

respectivamente. 

No raking do Saneamento Básico (Trata Brasil, 2018), a cidade de Santo André assumiu a 43ª 

colocação, dez colocações abaixo do raking de 2017, quando ocupou a 33ª. No referido ano o 

indicador de tratamento de efluentes foi de 42,24% em relação ao total de água consumida. 

Na área urbana de Santo André observa-se que as condições não atendidas são o afastamento, 

interceptação e tratamento dos efluentes, isto é, existe a precariedade dos coletores tronco, os 

quais são insuficientes para encaminhamento do esgoto aos interceptores, ou ainda, encontram-

se fora de operação, o que obriga o lançamento dos esgotos in natura nos cursos d’água, nas 

galerias de águas pluviais e ocosionalmente no terreno, a céu aberto.  
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O Plano Municipal de Esgoto Sanitário (PMES) do Município de Santo André (COPLASA, 1996), 

evidencia que como a maior parcela da área urbana é provida de rede coletora, os impasses são 

transferidos aos fundos de vale e ficam limitados às regiões baixas, nas proximidades dos cursos 

d’água contaminados. 

As várzeas dos córregos são ocupadas irregularmente e implicam em adversidades para o 

manejo dos resíduos sólidos do entorno, concedendo ambientes convenientes à proliferação de 

roedores, que criam condições propícias à ocorrência de leptospiroes, especialmente no período 

de cheias. 

Esperava-se para 2012, o atendimento integral de coleta e afastamento dos efluentes sanitários 

do município, conforme admitido pela COPLASA no PMES, em 1996.  

Acerca do tratamento sanitário, expectava-se que em 2012, conforme Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) firmado em 2010, entre Ministério Público, SEMASA e SABESP, todo esgoto 

gerado seria coletado, conduzido e tratado, contudo, através de cálculos realizados com auxílio 

dos softwares Microstation e Geomedia apurou-se que apenas 45,69% dos efluentes do município 

são encaminhados para tratamento (dezembro/2018). Salienta-se então que o TAC foi prorrogado 

para 2021. 

Neste contexto visando o aumento do percentual da vazão sanitária tratada no município de Santo 

André, considerando a importância do tratamento de 100% dos efluentes e a relevância de 

atendimento ao TAC, foi elaborado um Plano de Ações Estratégicas concernente ao tratamento 

sanitário, o qual delimitou os procedimentos para levantamento de todas as intervenções 

necessárias, com intuito de proporcionar o encaminhamento do esgoto sanitário das 56 sub-

bacias da área urbana do município para tratamento. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento do Plano de Ações foi dividido para cada uma das 56 sub-bacias sanitárias, 

contemplando a área de proteção aos mananciais em que são previstas estações elevatórias de 

esgoto visando o recalque do esgoto sanitário para área urbana. 

As sub-bacias sanitárias constituem unidades independentes, criadas para aperfeiçoamento dos 

estudos do sistema de esgotamento sanitário e seguem as nomenclaturas das bacias de 

drenagem natural. 

A partir do cadastro da rede coletora de esgoto, disponível em sistema GIS, associado às plantas 

político-administrativas e planialtimétricas, foram determinados os limites das sub-bacias, setores 

e distritos. As divisões internas acompanham as linhas de espigão e talvegues determinadas pela 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 262 

topografia regional, já os limites externos, correspondem a divisa política-administrativa do 

município. 

Para cada sub-bacia foi realizada uma verificação das condições existentes, com auxílio do 

software Microstation, o qual permitiu visualizar as informações constantes na base cartográfica 

georreferenciada e do cadastro técnico do sistema de esgotamento sanitário, complementados 

com a realização de inspeções e estudos em campo.  

Objetivando delimitar todas as pendências para tratamento de 100% de cada uma das sub-bacias 

sanitárias, foram criados dois desenhos para cada uma: um croqui e o planejamento sanitário de 

cada sub-bacia, denominado como Bacia Sanitária (BS). No croqui, em geral, estavam presentes 

as informações da delimitação da sub-bacia, o traçado da rede coletora de esgoto, traçado da 

rede de drenagem urbana e a localização de núcleos e assentamentos. No desenho BS de cada 

sub-bacia foram divididas as áreas conforme condições de tratamento, constando os pontos in 

natura, traçado da rede coletora e projetos existentes. 

Os desenhos supracitados, em conjunto, mapearam os seguintes itens: 

 Apontamento dos locais onde seria necessária revisão cadastral, considerando a importância 

de se trabalhar com uma base cadastral confiável; 

 Pontos de lançamento de esgoto in natura (despejo de redes oficiais do SEMASA em córrego 

ou galerias de águas pluviais); 

 Pontos com infiltração de esgoto no sistema de drenagem ou rede coletora de esgoto dentro do 

córrego; 

  Quadras fiscais onde os imóveis poderiam estar lançando irregularmente os efluentes em 

córregos ou galerias de águas pluviais, tendo em vista a ausência de rede coletora de esgoto. 

Para identificar irregularidades nos imóveis, foi utilizado ainda o cadastro das ligações de 

esgoto, consultando-se o esquema da ligação; 

 Para os itens citados anteriormente, foram levantados todos os projetos existentes que 

poderiam solucionar essas irregularidades, efetuando-se a análise da necessidade de revisão 

ou descarte dos mesmos, onde foram divididos em categorias: Projetos na rede corporativa, 

projetos com obras em execução, projetos a serem revisados, projetos que necessitam de 

liberação de faixa para execução da obra e projetos que além de revisão também necessitam 

da liberação de faixa; 

 Para cada ponto in natura ou lançamento irregular foi delimitado um traçado de nivelamento, 

objetivando a elaboração de mais projetos de tratamento sanitário; 

 Quadras fiscais onde seria necessária a liberação de faixa de manutenção de córregos 

canalizados ou galerias de águas pluvias, para implantação de rede coletora de esgoto – 

principalmente fundos de vale; 
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 Córregos que necessitam de canalização para viabillizar a implantação de rede coletora de 

esgoto; 

 Núcleos e assentamentos que necessitam de urbanização para posterior implantação de 

infraestrutura de saneamento; 

 Áreas onde é necessária a remoção de ocupações irregulares para implantação de rede 

coletora de esgoto; 

 Áreas em que a implantação de infraestrutura depende de obras a serem executadas pela 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). 

Considerando a importância de quantificar a situação atual de cada sub-bacia foi determinada a 

vazão sanitária de cada área, utilizando o Microstation para criação dos polígonos referentes à 

cada sub-bacia, os quais seguiam um sistema de cores para separação de cada área: locais em 

que o esgoto é enviado para tratamento (verde), áreas que dependem de pequenas ou médias 

obras (amarelo), áreas que dependem de grandes obras (vermelho) e as que dependem de obras 

da SABESP (branco).  

A criação dos polígonos permitiu ainda que estes fossem exportados ao software Geomedia 

Professional, possibilitando assim as análises com interface ao banco de dados da Prefeitura 

Municipal, que resultou na tabela de consumo de água de cada uma das áreas. 

Conforme as recomendações do PMES, adotou-se o coeficiente de retorno esgoto/água como 

0,85, possibilitando assim, a definição das vazões sanitárias, a partir do produto do coeficiente C 

pelo consumo de água obtido através do software Geomedia. 

À título de exemplo, a sub-bacia sanitária Itororó foi escolhida para apresentar as informações 

levantadas em cada setor sanitário. A figura 1 apresenta o croqui elaborado e a figura 2 identifica 

por meio de legendas as informações relativas ao croqui. 
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Figura 1 – Croqui da sub-bacia sanitária Itororó. 

 

 

Figura 2 – Legenda do croqui da sub-bacia sanitário Itororó. 

 

 

A seguir apresenta-se ainda o desenho BS da sub-bacia Itororó, com as considerações acerca da 

situação de tratamento. A figura 3 expõe o mapa do planejamento sanitário e a figura 4 por meio 

de legenda descreve os itens. 
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Figura 3 – Mapeamento das condições sanitárias, BS da sub-bacia Itororó. 

 

 

Figura 4 – Legenda do desenho BS Itororó. 

 

 

Em resumo, para todas as sub-bacias foram adotados procedimentos de análise, visando pontuar 

a situação do sistema sanitário e de drenagem pluvial, em especial nos fundos de vale, sendo 

levantados os aspectos que objetivam à concepção de soluções para o esgotamento sanitário, 

compatibilizando-as com os demais impasses envolvidos, principalmente no que se refere à 
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necessidade de canalização dos córregos, remoção de ocupação irregulares, urbanização das 

áreas marginais, necessidade de inspeção ou vistorias mais complexas em campo. 

A partir dos dados levantados foram listadas, conforme grau de prioridade, as sub-bacias que 

necessitam de demandas que influem na elaboração imediata de projetos. A ordem de relevância 

dos itens considerou: comprimento dos nivelamentos, quantidade de revisões cadastrais, 

necessidade de liberação de faixa, se dependia de grandes obras, de ações da Sabesp ou CDHU. 

O objetivo da classificação foi estabelecer as menores intervenções que gerariam um aumento do 

percentual de efluentes tratados em menor tempo. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Com base na sistemática descrita, o compilamento das informações abasteceram os mapas e 

uma tabela-síntese, que originou uma hierarquização por sub-bacia, das ações necessárias a 

serem executadas, utilizando critérios de priorização com base no custo x benefício e nas obras 

que gerariam um aumento maior na vazão tratada, com a execução de menores intervenções.  

É válido ressaltar que um dos principais objetivos do plano foi estabelecer um cenário de projeto, 

a ser desenvolvido com base nas informações disponíveis, que norteia a análise estratégica com 

vistas à viabilização do tratamento sanitário INTEGRA do município. 

A tabela abaixo sintetiza os resultados oriundos do levantamento realizado: 

 

Tabela 1 – Síntese dos dados obtidos no levantamento. 

Demanda Extensão Demanda Extensão 

Obras em execução   7.403,65 m Ajuste na base cadastral 21 pontos 

Projetos na rede corporativa 18.126,76 m 
Infiltração de esgoto no sistema de 

drenagem ou RCE dentro do córrego 
5 pontos 

Projetos na rede corporativa a serem 

revisados 
3.317,71 m Necessária atuação da fiscalização 155 quadras 

Projetos na rede corporativa que 

necessitam de liberação de faixa 
924,22 m 

Necessária atuação da fiscalização e 

liberação da faixa de manutenção 

 

41 quadras 

Projetos na rede corporativa que 

necessitam de revisão e liberação de 

faixa 

314,50 m Necessária canalização 6 córregos 

Trechos para nivelamento 10.250,10 m Depende de remoção 7 ocupações  

Revisões cadastrais 250 pontos Depende de urbanização de núcleo 19 núcleos 

Esgoto in natura 492 pontos  

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 267 

Além dos croquis e dos desenhos BS específicos de cada sub-bacia, foram criados Mapas 

Temáticos de Esgoto (MTE) para compilar as informações de todo o município, os quais são 

apresentados nas figuras 5 e 6. E ainda é  realizada a determinação através dos níveis de 

prioridade para elaboração de projetos por sub-bacia. 

 

Figura 5 - Plano de Ações visando Tratamento Sanitário do Município de Santo André. 
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O Plano de Ações foi elaborado de modo a diagnosticar a situação do município, conhecendo 

todos os impasses, para poder delimitar importantes estratégias para melhora das condições 

sanitárias, priorizando obras que se convertam no aumento expressivo da vazão sanitária tratada. 

 

Figura 6 – Mapeamento das vazões sanitárias conforme condições atuais (dezembro/2018). 

 

 

A figura 6 apresenta a situação do município com a separação das áreas conforme condição do 

tratamento sanitário e compila a informação central presente nos desenhos BS de cada sub-bacia. 
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Figura 7 – Detalhamento por sub-bacia das ações e definição do nível de prioridades para elaboração de projetos. 

EM OBRA 

CTR 150

REDE 

CORPORATIVA
SABESP

NECESSÁRIO 

REVISÃO

NECESSÁRIO 

LIBERAÇÃO DE 

FAIXA

EXTENSÃO 

TOTAL (m) *

CUSTO ESTIMADO DAS 

OBRAS (R$) (27/12/2017)*

Araçatuba MD BS 0001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2  -  -  - 3 4  -

Araçatuba ME BS 0002  -  - 1  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Bom Pastor Jusante BS 0004  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 0  -  -  -  - 7 0 -

Bom Pastor Montante BS 0003  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Itororó BS 0005 3  -  -  -  - - - 3 2  -  - 2 30 1  -  -  - 4 2 11

Lauro Gomes 1 2 3 BS 0006  - 1  -  -  - 374,56 574.876,33R$                             3  -  -  - 1 0  - 1  -  - 0 2 23

Meninos B1 BS 0007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  -  -

Meninos B2 BS 0008  - 2  -  -  - 839,62 1.918.218,78R$                         8  -  -  - 4 3  -  -  -  - 8 0 3

Prestes Maia BS 0009  -  -  -  -  -  -  - 6  -  -  - 6 252  -  -  -  - 1 0 8

Sacadura Cabral BS 0010  - 1  - 1  - 72,1  R$                                31.067,51 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 2  -

Taióca BS 0011 2 6  -  - 1 1139,44 1.514.250,38R$                         43  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Almada BS 0039  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4  -  -

Bahamas BS 0040 1  -  -  -  - - - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2  -  -

Divisa Unipar BS 0041  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Do Meio BS 0042  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7  -  -

Guaixaya BS 0043  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2  -  -  - 2  -  -

Lavapés BS 0044  - 5  -  -  - 1955 5481098,23 10  -  -  - 1 39  -  -  -  - 0 7 12

Maria Quitéria BS 0045  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 0 56  -  -  -  - 0 0 5

Nova Zelândia BS 0046  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2  -  -

Oratório MD BS 0048 2  -  - 2  - -  - 24  -  -  - 2 903  -  -  -  - 5 3 18

Oratório ME BS 0047  -  -  -  -  -  -  - 8 1  -  - 5 378,2  -  -  -  - 1 0 9

São José BS 0049  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4  -  -

Taubaté BS 0050  - 2  - 2  - 552,3 971376,5 7 1  -  - 0 135  -  -  -  - 5 0 -

André Ramalho BS 0031  - 1  -  -  - 196,84 278.083,58R$                             5 1 1  - 1 136  -  -  -  - 3 0 6

Capuava BS 0032 2 1  -  -  - 343,4 635.659,31R$                             4  -  -  - 8 0  -  -  -  - 0 0 4

Comprido BS 0033 4  -  -  -  - - - 9 1  -  - 8 370  -  -  -  - 11 4 16

Haia BS 0034  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4  -  -

Jundiaí BS 0035  - 1  -  -  - 31,25  R$                                  2.352,21 11 5  -  - 3 262  -  -  -  - 4 0 7

Sorocaba BS 0036 6 1  -  - 1 214,5 124.414,33R$                             6  -  -  - 1 0  -  -  -  - 6 0 -

Tam 1 BS 0037  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Tam 2 BS 0038  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 2 0  -  -  -  - 1 0 1

Apiaí BS 0012  - 20  - 6 1 5179,64  R$                       12.404.386,82 71 3 1  - 14 3510,8  -  -  - 1 10 3 19

Beraldo BS 0013 2 5  - 2  - 1364,4 4.357.211,58R$                         23 -  - 1 12 60  -  -  -  - 20 1 27

Carapetuba BS 0015 2 3  -  -  - 292,33 656.466,77R$                             31 2 1  - 23 660  -  -  -  - 1 2 17

Cassaquera BS 0014 3 3  -  -  - 837,13 995.629,59R$                             33  -  - 1 23 722  - 2 3  - 1 2 25

Cemitério BS 0016 3  -  - 1  - 0 - 11 2  - 1 9 363  -  -  -  - 10 1 15

Dona Laura BS 0017 3 3  - 1  - 117,19 244.747,76R$                             18 1  - 4 12 124  -  -  -  - 6 2 13

Eusébio de Queirós BS 0018 1 2  -  - 1 435,76 83.012,55R$                               10  -  - 1 7 368  -  -  -  - 0 0 10

Felipe Camarão BS 0019  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  -  -

Guarará   BS 0020  - 21  - 8  - 2853,35 2.335.606,23R$                         62  -  -  - 34 1122,1  - 1  - 1 0 0 22

Higino Scarpelli BS 0021  - 1  -  -  - 81,3 39.197,44R$                               10  -  -  - 4 100  -  -  - 1 0 0 26

Ibirapitanga BS 0022  -  -  -  -  -  -  - 12  -  -  - 0 215  -  -  -  - 2 3 14

ITA-3 BS 0023  - 4  -  -  - 732,42 705.206,58R$                             9 1  -  - 2 15  -  -  -  - 7 0 2

Itrapoã BS 0024  - 3  -  -  - 92,83 41.711,90R$                               5  -  -  - 37 10  -  - 2  - 0 0 21

Jardim Riviera BS 0051  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9 -  -  -  -  - 0 0  -

Jardim Santo André BS 0025  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Maurício de Medeiros BS 0026  - 6  - -  - 719,78 516.524,11R$                             18  -  -  -  -  -  - 1 5 1  -  -  -

Parque do Pedroso BS 0053  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 0 366  -  -  -  - 0 0  -

Pinheirinho BS 0027 8  -  -  -  - - - 16 1  -  - 5 15  -  - 6  - 5 1 24

Recreio da Borda do CampoBS 0052 20 27  -  -  - 3592,05 2.806.386,55R$                          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Sigma BS 0028 3  -  -  -  - - - 3  -  - 1 13 35  -  - 2  - 0 0 20

Toledana BS 0029  - 1  -  -  - 666 453.560,19R$                             5  -  -  -  -  -  - 1 1 1  - 2  -

Utinga BS 0030  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1  - 1  -  -  -

65 120 1 23 4 22683,19 37.171.045,23R$   492 21 4 10 250 10250,10 5 7 19 6 155 41

LEGENDA: ** NOTA 2:       Foram listadas em ordem de prioridade, somente as demandas que influem na elaboração de projetos. A classificação foi realizada considerando o comprimento dos 

 nivelamentos, quantidades de revisões cadastrais, necessidade de liberação de faixa, grandes obras e pendência da SABESP ou CDHU, nesta ordem.

PONTOS 

IN 

NATURA

NIVELAMENTOS 

(m)

AJUSTES DA 

BASE 

CADASTRAL

PENDÊNCIA 

CADASTRO 

EMPREITEIRA

/ATPO

DEPENDE PREDOMINANTEMENTE DE CDHU

PLANO DE AÇÕES VISANDO O TRATAMENTO SANITÁRIO
NECESSÁRIO 

LIBERAÇÃO 

DE FAIXA 

POR QUADRA

ATUAÇÃO 

DA EFIP 

POR 

QUADRA

PROJETOS EXISTENTES

DESENHOSUB-BACIAMACROBACIA
REVISÕES 

CADASTRAIS

DEPENDE DE 

URBANIZAÇÃO 

DE NÚCLEO

NECESSITA DE 

CANALIZAÇÃO

PENDÊNCIA 

CADASTRO DA 

SABESP

INFILTRAÇÃO NO 

SISTEMA DE 

DRENAGEM OU 

RCE DENTRO DO 

CÓRREGO

Tamanduateí ME

DEPENDE SOMENTE DE FINANCIAMENTO

DEPENDE PREDOMINANTEMENTE DA SABESP

* NOTA 1: EXCETO CONTRATO 150/2017BACIA TOTALMENTE TRATADA

BACIA TRATADA  - DEPENDE DE EFIP E LIBERAÇÃO DE FAIXA

BACIA NÃO TRATADA COM OBRAS DE GRANDE COMPLEXIDADE 

NÍVEL DE PRIORIDADES PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS **

DEPENDE 

DE 

REMOÇÃO

TOTAL GERAL =

Meninos MD

Oratório ME

Tamanduateí MD
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Na figura 7, os itens já elucidados na tabela 1, são apresentados por sub-bacia, correlacionando 

as informações constantes nos MTE elaborados. Salienta-se ainda, que na última coluna está 

disposta a classificação das 27 sub-bacias em que é possível abordagem imediata visando a 

elaboração de projetos. 

Em suma o levantamento realizado é uma imprescindível ferramenta para tomada de decisões 

relativas ao tratamento sanitário, e desde que seja sempre atualizado, contribuirá para o avanço 

do saneamento na cidade, e em consequência, influirá no aprimoramento do cenário brasileiro, 

que poderá aplicar o embasamento deste planejamento em diversos outros municípios. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

É importante reconhecer que o tratamento sanitário é configurado como uma demanda de saúde 

pública, que inclina-se ao progresso socioeconômico e à conservação do meio ambiente, e ao 

almejar essa evolução, é imprescindível a criação de estratégias que permitam que 100% da 

população seja atendida com esgoto sanitário e 100% desses efluentes sejam encaminhados à 

tratamento. 

O Plano de Ações elaborado, devido à minuciosidade com a qual as informações foram 

levantadas, é de grande relevância para acelerar o atendimento à meta estabelecida, tendo em 

vista atualmente apenas 45,69% dos efluentes serem encaminhados para tratamento em Santo 

André. Admite-se que mesmo quando se possui verba, sem um planejamento adequado, os 

objetivos não são atingidos de maneira eficiente, entretanto, ao se propor uma estratégia, como é 

o caso do Plano de Ações, é obtida maior clareza e visão para a tomada de decisões. 
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RESUMO  

 

Os efeitos das alterações climáticas e a crescente procura de água para atividades domésticas, 

industriais, agrícolas e recreativas vão levar à reutilização de águas residuais tratadas (ART) em 

muitas regiões do Mundo. A recarga artificial de aquíferos com ART pode constituir uma 

alternativa para o restabelecimento de volumes de água subterrânea que poderão ser utilizados 

para satisfazer parte daquelas atividades, em especial em regiões de escassez de água. Um solo 

residual da região da Beira Interior de Portugal, foi caracterizado e utilizado para avaliar a sua 

capacidade em remover poluentes residuais de efluentes de tratamento secundário. Utilizaram-se 

experiências em coluna laboratorial usando diferentes condições hidráulicas, tendo os resultados 

mostrado uma maior remoção de matéria orgânica, nitrogênio amoniacal e nítrico e também 

fosfato, nos ensaios com alimentação descontínua. O solo residual utilizado é adequado para a 

remoção de cargas residuais de matéria orgânica e nutrientes, podendo ser utilizado para a 

infiltração de ART. 

Palavras-chave: Reutilização de águas residuais tratadas, recarga artificial de aquíferos, matéria 

orgânica, nutrientes, solo residual. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escassez de água para consumo humano é considerada um problema que tem vindo a 

aumentar em todo o Mundo, e consequentemente têm vindo a ser estudadas, origens de água 

alternativas, sobretudo através da reutilização de águas residuais tratadas (ART). Em situações 

de menor escassez de água, “a reutilização é praticada por imperativos de proteção ambiental dos 

meios receptores” (Marecos do Monte e Albuquerque, 2010, p.vii), reduzindo a descarga de 

efluentes de estações de tratamento de esgoto (ETE). As estratégias globais sobre gestão da 

água incluem as ART como parte da solução para satisfazer as necessidades de água e para 

assegurar a sustentabilidade dos serviços de água. Assim, em Portugal, face à escassez de água 

que tem vindo a afetar todo o território, uma das estratégias de gestão integrada dos recursos 

hídricos passa por dinamizar a utilização deste recurso para usos não potáveis, como sejam a 

irrigação agrícola, a irrigação paisagística, a indústria, a recarga artificial de aquíferos ou os usos 

recreativos e ambientais, que representam a grande maioria dos consumos de água e cujos 

requisitos de qualidade são substancialmente inferiores aos da água para consumo humano. 

A recarga artificial de aquíferos com ART é uma prática já muito comum a nível internacional 

(Voudouris, 2011; Díaz et al., 2000; Lluria, 2009; Bensabat, 2006; Nojd et al., 2009), mas pouco 

aplicada em Portugal, apesar de inúmeros estudos que apontam para a sua vantagem (p.e. 

Marecos do Monte e Albuquerque, 2010; Silva, 2015). Pode contribuir para a reposição de 

volumes de água no solo, o que pode ser muito vantajoso em áreas com deficit hídrico ou com 

sobre-exploração de águas subterrâneas. O tratamento complementar das águas residuais por 

meio do solo (Soil Aquifer Treatment – SAT) tem demostrado ser uma alternativa técnica e 

economicamente viável para a afinação de efluentes secundários previamente à sua incorporação 

em aquíferos, como demonstram os estudos de Pescod (1992), Grunheid et al. (2005), Bdour et 

al. (2009), Essandoh et al. (2011) e Silva (2015). No entanto, caso o solo não apresente condições 

favoráveis para a infiltração de ART, as cargas residuais dessas águas, podem constituir uma 

desvantagem para a qualidade da água subterrânea. 

O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a capacidade de remoção de matéria orgânica e 

nutrientes (formas de nitrogênio e fósforo), em ensaios em coluna laboratorial usando diferentes 

condições hidráulicas, com um solo residual da Quinta de Gonçalo Martins (Guarda, Portugal), e 

identificar os mecanismos responsáveis pela remoção desses poluentes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A amostra de solo, para os ensaios laboratoriais, foi coletada na Quinta de Gonçalo Martins, num 

dos locais selecionados para infiltração de ART provenientes da ETE de Vila Fernando (Guarda) 

(Silva, 2011; Silva et al., 2017) e que poderiam ser utilizadas para recarga artificial de aquíferos. 

Para verificar a importância das propriedades do solo na remoção de poluentes, realizou-se a 

análise granulométrica do solo pelo método de peneiração seguindo a especificação do LNEC E 

239 (1970) e a análise do fino do solo pelo método de sedimentação seguindo a especificação do 

LNEC E 196 (1966). A superfície específica foi determinada por difração laser, recorrendo ao 

equipamento Coulter LS200. A densidade das partículas sólidas foi determinada pelo método do 

picnómetro (NP 83:1965) e a porosidade e permeabilidade do solo usando os procedimentos 

descritos em Silva (2015). A composição mineralógica qualitativa do solo foi determinada através 

de Difração de Raios-X (DRX) com um difractómetro Rigaku, DMAX III/C, EUA. Para a análise 

morfológica e microestrutural, foi utilizado o Microscópio Eletrónico de Varrimento (SEM), Hitachi 

S-2700, EUA. A composição química (análise em óxidos), foi determinada com o Espetrómetro de 

Energia Dispersiva (EDS) que se encontra acoplado ao SEM. A matéria orgânica foi determinada 

pelo método de Walkley-Black, descrito por Nelson e Sommers (1996) e o pH do solo, 

determinado em H2O e KCl pelo método potenciométrico, em suspensão (solo: água, 1:2,5), 

descrito por Van Reeuwijk (2002).  

Realizaram-se vários ensaios laboratoriais com o solo e com um efluente sintético, cujas 

caraterísticas são semelhantes ao efluente final produzido pela ETE, tendo sido utilizada uma 

coluna de secção circular em acrílico, de escoamento vertical e descendente, com 42 cm de altura 

por 14 cm de diâmetro (Figura 1). Utilizaram-se 3 tomas para a coleta de amostras líquidas (P1 a 

5 cm, P2 a 15 cm e efluente ou base do enchimento (BE) a 25 cm), tendo também sido coletadas 

amostras no afluente (no topo do enchimento (TE)). 

 

Figura 1 – Coluna de solo em operação. 
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O meio de enchimento ocupou uma altura total de 25 cm, sendo constituído por duas camadas 

distintas: uma superior com 20 cm (solo, massa = 4467,4 g) e uma inferior com 5 cm (areia de rio, 

massa = 891,4 g). O volume útil necessário para o enchimento ficar submerso foi de 

aproximadamente Vu = 1,48 L (TE-BE). Optou-se por uma altura de 20 cm de solo, porque de 

acordo com Essandoh et al. (2011), a remoção mais significativa de poluentes ocorre nos 

primeiros 10 cm de solo, tenho essa altura sido duplicada para avaliar a remoção da carga 

residual numa profundidade maior. A camada inferior de areia foi prevista como meio para a 

proteção da camada superior de solo, de forma a evitar a saída de partículas finas e perturbação 

do escoamento junto à saída. 

Foi utilizado um efluente sintético, semelhante aos usados por Albuquerque (2003) e Silva (2013), 

que incluiu como fonte de carbono, o acetato de sódio tri-hidratado (CH3COONa*3H2O), como 

fontes de nitrogênio, o cloreto de amônio (NH4Cl) e o nitrato de potássio (KNO3), como fonte de 

fósforo, o hidrogeno fosfato di-potássico tri-hidratado (K2HPO4*3H2O), soluções de 

oligoelementos, cloreto de ferro, sulfato de magnésio e cloreto de cálcio, de acordo com as 

proporções base e composição indicadas em Silva (2015). As cargas utilizadas foram até 150 

mg/L de DQO (demanda química de oxigênio), 30 mg/L de N-NH4 (nitrogênio amoniacal), 10 mg/L 

de N-NO3 (nitrogênio nítrico) e 10 mg/L de P-PO4 (fosfato), que são semelhantes às cargas 

observadas no efluente final da ETE.  

Numa primeira fase, a operação da coluna foi realizada de modo descontínuo, incluindo fases de 

enchimento com a solução de alimentação, reação durante 3,5 dias (totalizando 35 dias, 10 

ciclos), drenagem e coleta de amostras, tal como sugerido por Opoku (2007). Numa segunda fase, 

a coluna operou em modo contínuo e o sistema de alimentação incluiu um sistema de tubos em 

Ismaprene de diâmetro variável, válvulas antirretorno e uma bomba peristáltica ISMATEC MCP 

CA4 (Suíça) para bombear o afluente para a entrada da coluna, com um caudal de 0,36 L/d e uma 

carga hidráulica de 2,34 cm/d, valores testados previamente em laboratório e que estão de acordo 

com os observados por Eliasson (2002), Jellali et al. (2009) e Pavelic et al. (2011). Embora seja 

um ensaio em contínuo, as amostras foram recolhidas a cada 3,5 dias, considerando esse tempo 

como sendo um ciclo (totalizando 35 dias, 10 ciclos). Para medição do pH e temperatura foi 

utilizada uma sonda SenTix 41 ligada a um medidor Multi 340i da WTW, Alemanha.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O solo residual tem cerca de 5% de argila e d50 (0,59 mm) (Figura 2-(a)). De acordo com Kallali et 

al. (2007), para evitar a colmatação dos solos e assegurar o tratamento da água residual, o solo 

não deve ter mais de 10% de argila. Tem porosidade de 38,5%, densidade das partículas sólidas 
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de 2,65, e superfície específica (na fração inferior a 0,075 mm) de 0,29 m2/g. Este solo tem uma 

superfície específica adequada para o desenvolvimento do biofilme com capacidade para remover 

poluentes por mecanismos de biodegradação (Silva, 2015). A permeabilidade do solo é média 

(coeficiente de permeabilidade in situ de 4,5x10-5 m/s). De referir que, solos com permeabilidade 

da ordem de 25 mm/h são apropriados para infiltração controlada de ART (Marecos do Monte e 

Albuquerque, 2010). Contém essencialmente sílica (58,64%) e alumina (33,17%), com teores mais 

baixos de ferro (3,96%) e potássio (4,23%). O teor em matéria orgânica é muito baixo (0,25%), 

sendo o solo ácido (pH = 4,91). A Figura 2-(b) mostra a morfologia das partículas de solo e o 

difractograma da Figura 2-(c) mostra que, a composição mineralógica consiste essencialmente em 

quartzo, moscovite, ilite, caulinite e também esmectite, constituindo a caulinite cerca de 60% do 

mineral argiloso presente no solo. O complexo argilo-coloidal deste solo apresenta também 

propriedades reativas que lhe permitem remover poluentes por mecanismos de sorção (Silva, 

2015). 

 

Figura 2 – Curva granulométrica do solo e fino do solo (a); Imagem SEM do solo, ampliação de 150x 

(b); Difractograma de raios-X do solo (c). 
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Nas Tabelas 1 e 2 apresenta-se a variação da concentração de DQO, N-NH4, N-NO3 e P-PO4, em 

termos médios, nos pontos de coleta de amostras, bem como a variação de pH e temperatura, 

nos ensaios com alimentação descontínua e contínua, respetivamente. 

 

Tabela 1 – Resultados dos ensaios em coluna com alimentação descontínua de efluente sintético. 

Parâmetro TE 
1)

 (Afluente) P1 
2) 

P2 
3)

 BE 
4)

 (Efluente) 

pH 6,67 – 7,32 6,68 – 7,20 5,26 – 6,71 4,90 – 6,78 

Temperatura (ºC) 21,96 ± 0,37 22,58 ± 0,39 22,64 ± 0,41 21,80 ± 0,23 

DQO (mg/L) 154,70 ± 11,57 55,56 ± 14,10 39,96 ± 12,23 36,01 ± 10,84 

N-NH4 (mg/L) 33,73 ± 2,31 16,35 ± 4,72 13,97 ± 2,66 2,20 ± 1,13 

N-NO3 (mg/L) 9,95 ± 0,59 1,81 ± 0,68 1,70 ± 0,71 1,61 ± 0,82 

P-PO4 (mg/L) 10,28 ± 0,22 7,70 ± 1,45 2,13 ± 0,68 0,33 ± 0,29 

        Considerando um nível de confiança de 95%, para os seguintes tamanhos de amostra: 
1) 10 (DQO); 10 (N-NH4); 9 (N-NO3); 8 (P-PO4); 2) 10 (DQO); 7 (N-NH4); 9 (N-NO3); 8 (P-PO4);  
3) 10 (DQO); 10 (N-NH4); 6 (N-NO3); 8 (P-PO4); 4) 9 (DQO); 8 (N-NH4); 6 (N-NO3); 8 (P-PO4). 

 

 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios em coluna com alimentação contínua de efluente sintético. 

Parâmetro TE 
1)

 (Afluente) P1 
2) 

P2 
3)

 BE 
4)

 (Efluente) 

pH 7,31 – 8,17 7,05 – 7,68 5,43 – 7,21 5,38 – 6,97 

Temperatura (ºC) 22,38 ± 0,40 22,39 ± 0,44 22,46 ± 0,45 22,07 ± 0,41 

DQO (mg/L) 93,78 ± 13,89 72,58 ± 9,65 71,36 ± 11,89 24,69 ± 4,54 

N-NH4 (mg/L) 26,84 ± 1,12 17,18 ± 2,14 9,97 ± 2,91 5,64 ± 2,48 

N-NO3 (mg/L) 10,94 ± 0,49 7,24 ± 0,47 4,32 ± 0,51 2,24 ± 0,63 

P-PO4 (mg/L) 10,51 ± 0,40 7,24 ± 0,75 5,17 ± 0,82 3,05 ± 0,88 

        Considerando um nível de confiança de 95%, para os seguintes tamanhos de amostra: 
1) 10 (DQO); 10 (N-NH4); 10 (N-NO3); 10 (P-PO4); 2) 6 (DQO); 10 (N-NH4); 10 (N-NO3); 10 (P-
PO4);  
3) 7 (DQO); 10 (N-NH4); 10 (N-NO3); 10 (P-PO4); 4) 10 (DQO); 10 (N-NH4); 10 (N-NO3); 10 (P-
PO4). 

 

 

Da análise das Tabelas 1 e 2 verificou-se, na generalidade, uma descida do pH do TE para os 

pontos de amostragem P1, P2 e BE, com algumas oscilações. A temperatura média manteve-se 

praticamente constante ao longo de todos os ciclos. Nos ensaios com alimentação descontínua 

(Tabela 1) para o troço TE-BE, foram observadas, em média, remoções em concentração de 

122,99 mg DQO/L, 31,83 mg N-NH4/L, 8,23 mg N-NO3/L e 9,94 mg P-PO4/L, a que correspondem 
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remoções mássicas de 182,23 mg de DQO, 47,16 mg de N-NH4, 12,19 mg de N-NO3 e 14,73 mg 

de P-PO4 e eficiências de remoção (ER) de 76,94% de DQO, 93,48% de N-NH4, 84,10% de N-

NO3 e 96,79% de P-PO4. Relativamente aos ensaios com alimentação contínua (Tabela 2) e no 

troço TE-BE, foram observadas, em média, remoções em concentração de 69,09 mg DQO/L, 

21,20 mg N-NH4/L, 8,70 mg N-NO3/L e 7,46 mg P-PO4/L, a que correspondem remoções mássicas 

de 102,37 mg de DQO, 31,41 mg de N-NH4, 12,89 mg de N-NO3 e 11,05 mg P-PO4 e ER de 71% 

de DQO, 78,57% de N-NH4, 79,57% de N-NO3 e 71,17% de P-PO4.  

A remoção destes poluentes é ainda superior, quando se utiliza a componente fina (fração inferior 

a 0,075 mm) deste solo residual (Silva, 2015). 

Tanto nos ensaios em descontínuo, como em contínuo, a remoção carbonácea terá ocorrido, quer 

na presença de oxigênio (mais próximo da superfície da coluna), por mecanismos de remoção 

aeróbia como a respiração aeróbia e a nitrificação, quer na ausência de oxigênio, por mecanismos 

de remoção anaeróbios, como a respiração anaeróbia, desnitrificação e processos fermentativos.  

A oxidação do nitrogênio amoniacal terá ocorrido mais próximo da superfície, onde o oxigênio se 

consegue dissolver na massa hídrica por difusão, tal como admitido por Tchobanoglous et al. 

(2003).  

A remoção de nitrogênio nítrico foi muito significativa, tanto nos ensaios em descontínuo como em 

contínuo, uma vez que, além da concentração que foi introduzida no afluente, houve produção de 

nitrogênio nítrico devido à nitrificação. A diminuição de pH indica que houve mais consumo de 

alcalinidade, o que é característico do mecanismo de nitrificação, do que produção, que é 

característico do mecanismo de desnitrificação, tal como referido por Grady et al. (1999). A 

variação de pH observada (de cerca de 7 para próximo de 5) é também favorável à presença de 

mecanismos de remoção não convencionais, como mencionado por Paredes et al. (2007). 

A remoção de fosfato também foi significativa. No entanto, contrariamente ao que terá ocorrido 

com a matéria orgânica, nitrogênio amoniacal e nítrico, a remoção biológica de fosfato no solo é 

baixa (Asano et al., 2007) e, normalmente ocorre por biosorção (i.e. fica adsorvido nos polímeros 

que constituem o biofilme) e por complexação e precipitação a pH baixo (normalmente complexa 

com o alumínio e o ferro, precipitando na forma de fosfatos), tal como referido por Costa (2011) e 

Ruan e Gilkes (1996). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O solo residual apresenta propriedades que permitem uma boa remoção de matéria orgânica, 

nitrogênio amoniacal e nítrico, por mecanismos de biodegradação, e de fosfato por mecanismos 

de sorção. No geral, a remoção desses poluentes ocorreu logo nos primeiros 5 cm de solo, e foi 
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superior nos ensaios em descontínuo. Assim, este solo é adequado para a remoção de cargas 

residuais de matéria orgânica e nutrientes, podendo ser utilizado para a infiltração de águas 

residuais tratadas. 
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RESUMO  

 

O uso do lodo de Estação de Tratamento de Esgoto na agricultura, é uma forma de fornecer 

nutrientes. Devido ao elevado teor de óleo, o girassol vem sendo bastante empregado no Brasil. 

Com base nisso foi montado esse experimento, no qual foi adotado o delineamento em blocos 

casualizados, constituído de cinco tratamentos e quatro repetições: T1: Testemunha; T2: 

adubação química recomendada para a cultura; T3: 0,5 t ha-1 de lodo; T4: 1 t ha-1 de lodo; T5: 2 t 

ha-1 de lodo. Ao final do ciclo da cultura, 60 dias após a semeadura, foram avaliados os 

parâmetros: altura de plantas, diâmetro do caule, massa seca de raiz e massa seca de parte 

aérea. Verificou-se que todos os parâmetros avaliados apresentaram efeito significativo quando 

submetidos ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. A utilização de 2 t ha de lodo de esgoto 

proporcionou um maior desenvolvimento na cultura do girassol. 

 

Palavras-chave: Helianthus annuus, biossólido, adubação, nutrientes, resíduos orgânicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O setor industrial atualmente gera, em quantidades preocupantes, os mais variados tipos de 

resíduos, sejam eles líquidos ou sólidos. Diante desta questão e com a constante preocupação 

com o meio ambiente, a legislação ambiental tem se tornado mais restritiva no que se refere ao 

tratamento e disposição final desses resíduos. Contudo os elevados custos com tratamento e 

disposição final estão levando indústrias a buscarem alternativas de recuperação e 

reaproveitamento desses resíduos. Dentre os resíduos merecedores de atenção, estão os lodos 

das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), que são gerados após o tratamento de efluentes 

líquidos (HIDRO, 2016). 

O lodo de esgoto é um sedimento final obtido das ETEs. Sua constituição irá se diferenciar de 

acordo com a origem do esgoto obtido, da mesma forma como os tratamentos dentro das 

estações que irão gerar o lodo devidamente dito (PAEZ, 2011). 

De acordo com Barbosa e Tavares Filho (2006), o lodo de esgoto possui alguns nutrientes 

essenciais às plantas, é rico em matéria orgânica além de atuar como um condicionador do solo, 

melhorando sua estrutura. Quando tratado, o lodo recebe o nome de biossólido e adquire 

características que permitem seu aproveitamento na agricultura de maneira racional e 

ambientalmente segura. 

O girassol (Helianthus annuus L.), é uma planta que pode ser utilizada em alimento para os 

pássaros, ração para gado e inclusive na extração de óleo, podendo ser utilizado de várias 

maneiras, principalmente na produção de biodiesel. Conforme é citado por Castro et al., (1996), o 

girassol é uma planta dicotiledônea anual da família Compositae, oriunda do continente Norte 

Americano, além disso é uma oleaginosa que demonstra características relevantes, como melhor 

resistência à estiagem, ao frio e a altas temperaturas do que a maior parte das espécies 

cultivadas na região brasileira. 

Pressupõe-se que com o aproveitamento do lodo de ETE na agricultura, poderão ser gerados 

benefícios através da incorporação dos nutrientes: nitrogênio, fósforo, zinco, cobre, ferro, 

manganês e molibdênio. A utilização de lodo de esgoto pode ser uma possibilidade viável no 

aumento de produtividade de oleaginosas, principalmente do girassol, devido basicamente as 

políticas governamentais, que veem promovendo estímulos a fabricação de biodiesel por meio do 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), criado em 2004 pelo Governo 

Federal (NASCIMENTO et al., 2012). 
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UTILIZAÇÃO DE LODO DE ETE NA AGRICULTURA 

 

O lodo de ETE vem manifestando um desafio para o saneamento, principalmente das grandes 

cidades, já que necessita de tratamento específico e de aterros adequados para o seu descarte. 

Este lodo também é rico em resíduos orgânicos e por isso pode ser de grande utilidade na 

agricultura. Gerado durante o tratamento do esgoto das Estações de Tratamento de Esgotos o 

lodo tem como destinação mais comum os aterros sanitários. A operação de seu correto descarte 

tem custo elevado e chega a representar metade de todo o valor gasto em uma ETE (CUNHA, 

2014). 

Por esses motivos, o uso do lodo de ETE na agricultura, tem potencial para ajudar no 

desenvolvimento sustentável em municípios e ainda revigorar o trabalho de pessoas ligadas a 

esse meio de diferentes maneiras. 

Conforme é citado por Cunha (2014), diversos são os países que escolhem criar práticas amplas 

de aproveitamento do lodo de ETE em sua agricultura. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

aproximadamente 65% de todo o logo gerado tem como destinação final as lavouras. No Brasil, 

este número ainda não ultrapassa os 3%. 

A disposição de lodo de ETE, tratado, tem demonstrado uma opção viável, dispondo de 

nutrientes, principalmente nitrogênio, que é de extrema importância na maioria das culturas 

(PAEZ, 2011). 

 

LEGISLAÇÃO SOBRE O USO DE LODO DE ESGOTO  

 

No Brasil a legislação que regulamenta o uso de lodo de ETE na agricultura é a resolução 375 em 

29 de Agosto de 2006 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Essa resolução 

determina métodos e formas da utilização de lodo gerado de tratamentos de esgoto na agricultura. 

Conforme é demonstrado no Artigo 7º, Parágrafo 1º, para determinação da potencialidade 

agronômica, o lodo de esgoto deve analisar os seguintes fundamentos: 

I - Carbono orgânico; II - fósforo total; III - nitrogênio Kjeldahl; IV - nitrogênio amoniacal; V - 

nitrogênio nitrato/nitrito; VI - pH em água (1:10); VII - potássio total; VIII - sódio total; IX - enxofre 

total; X - cálcio total; XI - magnésio total; XII - umidade; e XIII - sólidos voláteis e totais. 

No mesmo artigo citado anteriormente da resolução do CONAMA, é citado no parágrafo 2º, que 

para a representação química do lodo de esgoto, deve ser avaliado os seguintes elementos:  

I- Arsênio; II - Bário; III - Cádmio; IV - Chumbo; V - Cobre; VI - Cromo; VII - Mercúrio; VIII - 

Molibdênio; IX - Níquel; X - Selênio; e XI – Zinco (CONAMA, 2006). 
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NITROGÊNIO PROVENIENTE DO TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

O nitrogênio (N) é, em geral, o nutriente que as plantas necessitam em maior quantidade e é o 

elemento mais abundante da Terra. Ele chega ao solo através de compostos orgânicos (restos 

vegetais e animais) e/ou inorgânicos, fixação biológica (simbiótica ou não) e fixação por descargas 

elétricas. No solo o N se encontra na forma orgânica ou inorgânica, podendo se mudar de forma 

(ou vice-versa) pelo fenômeno da mineralização ou imobilização (MACHADO, 2018). 

Os lodos de ETE são ricos em nitrogênio orgânico; a geração de nitrato é um fator que limita as 

quantidades deste resíduo aplicáveis em campo agrícolas, com segurança ambiental (BOEIRA, 

2004). 

Segundo Cavalcanti (2016), nas águas poluídas, o nitrogênio pode estar presente de diversas 

formas, porém as medíveis em testes comuns são amônia, nitrogênio albuminoide, nitrogênio 

orgânico, nitrito, nitrato, cujas concentrações agregadas estabelecem o nitrogênio total. O total do 

nitrogênio orgânico e do nitrogênio amoniacal é definido como nitrogênio kjeldahl. 

 

A CULTURA DO GIRASSOL 

O girassol (Helianthus annuus L.) é uma planta que se estabelece pelo nome popular e também 

pelo nome botânico. O gênero deriva do grego helios, que significa sol, e de anthus, que significa 

flor, exposto à característica da planta de girar suas flores, seguindo a dinâmica do sol (LEITE, 

2017). 

A cultura do girassol destaca-se a nível mundial como a quinta oleaginosa em produção de 

matéria prima, ficando atrás somente das culturas de soja, colza, algodão e amendoim. É também 

a quarta oleaginosa em produção de farelo depois da soja, colza e algodão e terceira em 

produção mundial de óleo, depois da soja e colza (GAZZOLA et al., 2012). 

O desempenho no campo tem sido bastante favorável e grande produtividade média se desenha 

para o girassol, principalmente no estado do Mato Grosso. O 10º Levantamento da Safra 

2016/2017, da CONAB, aponta produtividade média de 1.574 kg/ha, superior à dos últimos 2 

ciclos: 2015/2016 e 2014/2015 (CONAB, 2017).  

Devido ao elevado teor de óleo, o girassol vem sendo empregado no Brasil como matéria-prima 

para a fabricação de biodiesel. Por ser uma substância biodegradável, não tóxica, com uma 

reduzida quantidade de substâncias aromáticas e cancerígenas pode ser intitulado “combustível 

ecológico” (EMBRAPA, 2009). 

Com base nessas informações, o objetivo geral desse trabalho é avaliar a eficiência da aplicação 

de diferentes dosagens de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) na cultura do 

girassol. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área verde da Estação de Tratamento de Água – ETA - do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Lagoa Formosa-MG, com coordenadas 

geográficas, Latitude: 18º 46' 43" S, Longitude: 46º 24' 27" W, altitude de 902 m e clima 

considerado tropical com estação seca (Classificação Climática de Köppen-Geiger: Aw). 

Primeiro foi realizada uma análise de lodo de ETE, proveniente da ETE 2 do SAAE de Lagoa 

Formosa- MG, após ser feito todo o procedimento de compostagem desse material. Em razão 

disso foi executado a coleta do lodo, e tomou-se como base para a análise, nos requisitos 

exigidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º da resolução 375 do BRASIL. Os resultados em 

questão devem estar conforme apresentados na Tabela 1 e 2. 

 

 

Tabela 1 - Concentração máxima permitida no lodo de esgoto (mg kg
-1

, base seca) e quantidade de 

substâncias inorgânicas, contidas no lodo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do SAAE de 

Lagoa Formosa-MG. 2018. 

Substâncias 

inorgânicas 

Concentração máxima permitida no lodo 

de esgoto ou produto derivado (mg kg
-1

, 

base seca) CONAMA* 

Quantidade de substâncias inorgânicas, 

contido no lodo de ETE (mg kg
-1

) 

coletado 

Arsênio 41 < 0,50 

Bário 1300 284,62 

Cádmio 39 0,55 

Chumbo 300 20,70 

Cobre 1500 117,50 

Crômio 1000 45,88 

Mercúrio 17 0,19 

Molibdênio 50 3,01 

Níquel 420 26,93 

Selênio 100 < 0,50 

Zinco 2800 425,05 

Fonte: *BRASIL (2006). 
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Tabela 2 - Resultado da análise de lodo de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do SAAE de 

Lagoa Formosa-MG. 

Nutriente Resultado 

Carbono Orgânico Total                   168,35 g dm
-3

 

Fósforo Mehlich                     83,00 mg dm
-3

 

Nitrogênio Kjedahl              33.572,00 mg kg
-1

 

Nitrogênio Amoniacal                2.223,20 mg kg
-1

 

Nitrato                       9,80 mg kg
-1

 

Nitrito                2.213,40 mg kg
-1

 

pH CaCl 1:2,5                       5,81 

Potássio total                2.493,90 mg kg
-1

 

Sódio total                1.076,72 mg kg
-1

 

Enxofre total              19.141,00 mg kg
-1

 

Cálcio total              11.462,30 mg kg
-1

 

Magnésio total                2.688,90 mg kg
-1

 

Umidade                       5,62 % 

Sólidos totais                     91,86 % 

Sólidos totais voláteis                     11,40 % 

 

 

Foi realizada uma análise do solo, com o intuito de quantificar os macronutrientes e 

micronutrientes contidos (Tabela 3). A cultivar de girassol utilizada foi a “Sungold Dobrado”, com 

ciclo vegetativo anual de 60 dias. O experimento foi conduzido em vasos de PVC, com volume de 

14L e o mesmo foi irrigado todos os dias. 

  

Tabela 3 - Análise química do solo utilizado. Lagoa Formosa-MG. 2018. 

pH P rem. P-meh K
+
 V m 

H2O mg L
-1

 ................mg dm
-3

............... ...............%............... 

6,18 16,72 16,38 204,00 66,67 0,56 

      

Al
+3

 H+Al Ca
2+

 Mg
2+

 SB T t 

.............................................................cmolc dm
-3

............................................................. 

0,03 2,58 3,47 1,37 5,36 8,04 5,39 

       

B Cu Fe Mn Zn S 

...............................................................mg dm
-3

.............................................................. 

0,40 3,30 11,70 11,80 7,30 3,96 
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Foi adotado o delineamento em blocos casualizados, constituído de cinco tratamentos e quatro 

repetições, sendo: T1: Testemunha; T2: adubação química baseado nas Recomendações para o 

uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais-5ª Aproximação, com 20 kg ha-1 de nitrogênio, 

50kg ha-1 de fósforo e 50kg ha-1 de potássio no plantio e na cobertura uma aplicação de 40kg ha-1 

de nitrogênio 45 dias após o período de emergência (RIBEIRO; GUIMARÃES; ALVAREZ, 1999); 

T3: 0,5 t ha-1 de lodo; T4: 1 t ha-1 de lodo; T5: 2 t ha-1 de lodo. 

O lodo de ETE foi misturado ao solo. Posteriormente foram semeadas três sementes por vaso. Foi 

realizado o desbaste seis dias após a emergência, onde foi mantida apenas uma planta por vaso. 

A monitoração do experimento ocorreu todos os dias. 

Ao final do ciclo da cultura, 60 dias após a semeadura, foram avaliados os parâmetros: altura de 

plantas, através do auxílio de uma régua; diâmetro do caule, mediante paquímetro; massa seca 

de raiz e massa seca de parte aérea, por intermedio de uma balança de precisão. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5%, com 

o auxílio o software Sisvar (FERREIRA, 2014). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 4 estão apresentados os valores médios de altura (ALT), diâmetro do caule (DCA), 

massa seca de raiz (MSR) e massa seca de parte área (MSA) para a cultura do girassol 

(Helianthus annuus L.) sob aplicação de adubação química e diferentes doses de lodo de esgoto 

aplicados no solo. Verificou-se que todos os parâmetros avaliados apresentaram efeito 

significativo quando submetidos ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 4 - Adubação química e lodo de esgoto aplicados no solo na cultura do girassol (Helianthus 

annuus L.) sobre altura de plantas (ALT), diâmetro do caule (DCA), massa seca de raiz (MSR) e 

massa seca de parte aérea (MSA). Lagoa Formosa-MG. 2018. 

Tratamento ALT* DCA* MSR* MAS* 

 .......cm....... .......mm....... ....................g................... 

T1   22,750     c   2,450     c     0,443       d     2,765     c 

T2   32,750   bc   3,450     c     2,283     cd     6,033     c 

T3   46,750   bc   8,750    b     9,473   bc   26,918   bc 

T4   55,750   b   9,500    b   14,950   b   59,773 ab 

T5   90,750 a 17,250 a   26,190 a   96,770 a 

CV%   21,690 16,020   36,530   47,400 

Média   49,750   8,280   10,668   38,452 

*Médias seguidas da mesma letra, na vertical não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Verificou-se que para a altura das plantas de girassol, o T5 (2 t ha-1 de lodo) foi estatisticamente 

superior aos demais (90,750 cm). Já o T4 (1 t ha-1 de lodo) com 55,750cm não diferiu de T3 (0,5 t 

ha-1 de lodo) com 46,750 cm e T2 (adubação química) com 32,750 cm, mas foi superior ao T1 

(testemunha) que teve apenas 22,750 cm de altura. Albuquerque (2012) também verificou o 

aumento linear na altura das plantas de girassol com o incremento das doses de lodo, com a 

utilização de até 30 t ha-1. 

Corroborando com este trabalho, Freier, Malavasi e Malvasi (2006) observaram que a 

incorporação de doses crescentes de biossólido no solo com Corymbia citriodora proporcionaram 

aumento da altura, área foliar, diâmetro do coleto, número de folhas e massa seca de parte aérea. 

Backes et al. (2009) também verificaram resposta linear à aplicação de até 32 t ha-1 de lodo de 

esgoto na mamoneira. Trabalhando com mamona também, Zuba Junior et al. (2011), observaram 

um incremento na altura das plantas quando submetidas a dose de 60 t ha-1. 

Scheer Carneiro e Santos (2010), também encontraram resultados positivos ao avaliarem o 

crescimento de mudas de Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (gurucaia) em substratos à base 

de lodo de esgoto e com uso de substrato comercial. Os autores verificaram que as mudas 

submetidas substrato à base de lodo de esgoto cresceram mais quando comparadas às cultivadas 

em substrato comercial (à base de casca de Pinus compostada e vermiculita). Por outro lado, em 

trabalho realizado com pinhão-manso, Prates et al. (2011) não observou diferenças na altura das 

plantas sob doses crescentes de lodo de esgoto até 19,2 t ha-1. 

Para o diâmetro do caule (DCA) o T5 também apresentou resultado estatisticamente superior aos 

demais (17,250 mm). Os tratamentos T4 (9,500 mm) e T3 (8,750 mm) não diferem entre si, mas 

diferiram de T2 (3,450 mm) e T1 (2,450 mm). Albuquerque (2012) observou o aumento linear do 

diâmetro do caule do girassol à medida que houve o aumento da dose de lodo de esgoto. Com a 

dose de 30 t ha-1, o diâmetro alcançado foi de 34,62mm. 

O maior diâmetro do caule de pinhão-manso foi observado por Guimarães, Santos, Beltrão (2009) 

sob a dose de 340kg ha-1 de lodo, quando comparado a diferentes doses e fontes de adubos. 

Trabalhando com mudas de cedro, Morais et al. (1996) também encontraram melhores resultados 

para os parâmetros de altura total de mudas e diâmetro do colo com o uso de biossólido nas 

proporções de 70% de solo sem adubação + 30% biossólido. 

Entretanto, também trabalhando com pinhão-manso, Prates et al. (2011) não verificaram o 

aumento no diâmetro do caule sob doses de até 19,2 t ha-1. O aumento do diâmetro do caule está 

relacionado ao sistema radicular, já que quanto maior a área de solo explorada pelas raízes, 

melhor será sua capacidade nutritiva e resistência ao déficit hídrico (TORRES NETTO; 

CAMPOSTRINI; GOMES, 2006; MODESTO et al., 2009). 
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O maior valor encontrado para massa seca de raízes (MSR) foi sob a aplicação de T5 (26,190 g), 

o qual foi estatisticamente superior aos demais tratamentos. O T4 (14,950 g) não diferiu de T3 

(9,473 g), entretanto é estatisticamente superior a T2 (2,283 g) e T1 (0,443 g). Já o tratamento T3, 

não difere de T2, mas é superior à testemunha, T1. 

No parâmetro massa seca de parte área (MSA), os tratamentos T5 (96,770 g) e T4 59,773 g) não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O T3 (26,918 g) não difere de T4, mas 

difere de T5, e os tratamentos T3, T2 (6,033 g) e T1 (2,765 g) não diferem entre si, apresentando 

as menores médias para esse parâmetro. O aumento da massa pode estar relacionado à 

incorporação de matéria orgânica no solo, com consequente aumento da disponibilidade de água 

e nutrientes provenientes do biossólido. Desta forma há uma melhoria das condições de 

crescimento. 

Em aplicações sucessivas de lodo de esgoto no girassol por dois anos, Lobo, Grassi Filho e 

Kummer (2014), observaram aumento significativo na produção de massa seca após aplicação de 

doses de lodo de esgoto, em especial no primeiro ano de cultivo. Em trabalho realizado por Garcia 

et al. (2010), a massa seca total de plantas de eucalipto aumentou proporcionalmente ao aumento 

das doses crescentes de lodo de esgoto e atingiu o valor máximo próximo à dose aplicada de 75 t 

ha-1.  

Ao avaliarem a influência do lodo de esgoto na recuperação de propriedades físicas de um 

Latossolo Vermelho degradado, Campos e Alves (2008), ao trabalharem com Corymbia citriodora 

e Brachiaria decumbens notaram a melhora das propriedades físicas do solo sob aplicação de 30 

e 60 t.ha-1 de lodo. Como consequência, houve o aumento da massa seca da braquiária e 

estimulou o crescimento das plantas de eucalipto. 

No experimento realizado por Silva et al. (2008) em mudas de Eucalyptus grandis, foram 

aplicadas as doses de 0, 10, 20 e 30 t ha-1 de lodo de esgoto uma semana após a implantação 

das mudas. O autor constatou que houve um aumento significativo no volume das mudas tratadas 

com biossólido em relação à testemunha. Com avaliação aos 18 meses, o aumento foi de 30m3 

por hectare em quase todos os tratamentos. 

Ao avaliarem a produção de massa seca do sorgo, Silva, Mota e Aquino (2003), verificaram que o 

maior valor médio foi obtido sob o tratamento com 50% de adubação química e 50% lodo de 

esgoto aproximadamente de 82,5 t ha-1. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A utilização de 2 t ha de lodo de esgoto proporcionou um maior desenvolvimento na cultura do 

girassol. 
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RESUMO  

 

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito conta com uma ETE que trata cerca de 

130 L/s e descarta em média 12 toneladas de sólidos secos por mês para o aterro sanitário do 

município. O objetivo do trabalho foi apontar se há viabilidade em usar o lodo dos reatores UASB 

da ETE do município, no processo de recuperação de áreas degradadas, depois de passar por 

processo de higienização. Para a higienização do lodo utilizou-se da técnica de calagem que 

foram aplicados 85 kg-1 de alcalinizante CaO3 em 28 m3 de material desaguado, até elevar o pH 

do biossólido para 12. O produto final gerado foi de 2,8 toneladas de produto seco onde foi 

analisado por método de sedimentoscopia e microscopia para determinar presença ou ausência 

de parasitas e ovos de helmintos. Após analisado, o biossólido foi aplicado em área teste e 

plantado sementes de feijão andu e girassol para observar o desenvolvimento das mesmas. O 

processo de calagem do lodo se mostrou eficiente na remoção de patógenos, entretanto, as 

sementes de feijão andu encontraram dificuldades para se desenvolverem na área, com maior 

desenvolvimento nas sementeiras já as sementes de girassol, se desenvolveram com maior 

facilidade tanto na sementeira como na área. 

Palavras-chave: Lodo, UASB, Solos degradados, Itabirito.  
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente necessidade em despoluir os recursos hídricos, tem levado o setor público e privado 

a tratarem seus resíduos líquidos, sejam industriais ou sanitários. E isso pode contribuir para o 

crescimento no número de estações de tratamento de esgotos. A Lei Federal n°11.455 de 2007, 

que institui a Política Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007), pode ser uma das 

principais propulsoras para esse desenvolvimento no setor de saneamento, em específico na área 

de tratamento de esgotos sanitários.  

É sabido que a finalidade de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto é a remoção do 

material orgânico, que, na maioria das vezes, é feita de processos biológicos. O fato dessa 

tecnologia ambiental ser de suma importância para mitigação dos impactos no meio aquático, não 

a isenta de causar impactos de grau significativo durante suas operações, caso seus aspectos, 

por exemplo, os resíduos sólidos, não sejam gerenciados de maneira adequada.  

Algumas questões atreladas aos resíduos de saneamento são contempladas na Agenda 21, onde 

as alternativas de minimização da geração, bem como sua disposição segura e ambientalmente 

aceitável, devem ser buscadas e adotadas (BRASIL, 2019). Na grande maioria dos projetos de 

estações de tratamento de esgotos, costumam não possuir planejamento estratégico para a 

destinação correta desse material, que acaba sendo gerenciado em situações emergenciais pelos 

responsáveis, gerando relevantes custos financeiros e ambientais, comprometendo, em alguns 

casos, os benefícios de todo o sistema de coleta e tratamento de esgotos (ANDREOLI, et.al 

1998).  

De acordo com Andreoli et.al 1998, mais de 90% do lodo produzido no mundo tem sua disposição 

final por meio de três processos, a saber, incineração, disposição em aterros e uso agrícola. 

Outras alternativas de disposição final do lodo tem sido a incorporação em materiais de 

construção civil (SOUZA, 2010) e a aplicação controlada no solo (MOTTA et al., 2005). A forma 

predominante de disposição final desses resíduos é o chamado uso benéfico, adotado para 

aproximadamente 55,5% do lodo produzido nos Estados Unidos, já na Europa, a reciclagem e a 

disposição em aterros sanitários são as alternativas predominantes, onde são direcionados, para 

cada uma delas, cerca de 40% do lodo produzido (Davis & Hall, 1997).  

Para que o lodo de esgoto seja aplicado em solos ao invés de ser lançado como resíduos em 

aterros ou incineradores, o mesmo, deve passar por processos rigorosos de higienização, a fim de 

obter condições sanitárias adequadas.  

Para isso existem algumas formas de higienizar o lodo de esgoto, por exemplo, caleação, 

biodigestão e tratamento térmico. O lodo de esgoto, quando higienizado por processo alcalino, 

além de eliminar patógenos, apresenta um forte potencial corretivo da acidez de solo (SERRAT et 

al., 2011) o que pode ser uma solução economicamente viável e de fácil operação. 
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O presente trabalho tem o objetivo de avaliar a viabilidade da aplicação do lodo de UASB de uma 

estação de tratamento de esgoto em solos ácidos e degradados. Após processo de higienização 

por técnica de calagem, utilizando óxido de cálcio.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram desaguados 28 m3 de lodo do fundo de um dos quatro reatores que a estação possui, o 

que renderam 2,82 toneladas de material seco, isso após todo o processo de desidratação e 

estabilização.  Utilizou o processo de calagem, com 85 kg-1 de alcalinizante CaO3 em um leito de 

secagem com área de 60 m2, a cal foi adicionada até elevar o pH a 12. 

O biossólido permaneceu em descanso e revolvido a cada 5 dias nos primeiros trinta dias, afim de 

homogeneizar o lodo com o óxido de cálcio. Considerando dez dias de descaso, isto é, sem 

revolvimento, antes da coleta para análise em laboratório.    

Para a contagem de ovos de helmintos foi aplicado o método de microscopia direta e 

sedimentoscopia. As analises foram realizadas no Laboratório de Parasitologia Christiano 

Eduardo, no município de Itabirito.  

Para análise de pH do solo foi utilizado método potenciométrico, pHmetro Sension pH 3, aferido a 

partir de amostragens de solubilizado com água destilada. Para o preparo do solubilizado, foi 

separado 100 ml de água destilada e 50 g de solo. Foram coletados 4 amostragem de solo dentro 

da área de pesquisa.  Do mesmo modo para a determinação do pH das amostragens de 

biossólidos. Foram coletados 4 pontos do leito e aferido semanalmente até o prazo de maturação 

do lodo, em sessenta dias.  

Não foi realizado análise para determinar taxa de nitrogênio, fósforo e carbono uma vez que não é 

objetivo da pesquisa. O núcleo investigativo desse trabalho foi higienizar o lodo para utilizá-lo 

como condicionador do fator de pH do solo e favorecer a implantação de espécies, sobre tudo 

leguminosas, para a fixação do nitrogênio atmosférico no solo.   

 Para aplicação do biossólido higienizado utilizou-se de uma retro escavadeira para revolver o 

condicionador com o solo, uma forma de arar a terra. Com descanso de 1 semana, abriu-se covas 

de 0,60 cm -1 e aplicado sementes de Cajanus cajan, alternadas com sementes de Helianthus 

annuus, girassol.   
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Produtos que promovem a melhoria das propriedades físicas, físico-químicas ou da atividade 

biológica do solo, podem ser chamados de condicionadores. O óxido de cálcio enquadra-se como 

condicionador do solo, já que altera algumas propriedades físico-químicas do solo como a acidez, 

a capacidade de troca de cátions e a estrutura do solo, por exemplo.  

O processo de utiliza cal para a higienização do lodo é chamado de calagem que consiste na 

mistura de cal virgem (de construção) ao lodo em proporções que podem variar entre 30 a 50% do 

peso seco em relação ao lodo (PROSAB, 2001). A calagem se reflete sobre o potencial do lodo 

como corretivo da acidez dos solos, que, por outro lado, pode se caracterizar como fator limitantes 

da quantidade a ser aplicada. 

O cal em contato com a água contida no lodo resulta em uma reação exotérmica. Assim, a 

temperatura se eleva durante alguns dias, até a mistura estabilizar-se (SANEPAR, 1997). Sendo 

assim a alteração da temperatura, a mudança do pH da massa e finalmente a ação da amônia 

que será formada a partir do nitrogênio do lodo em condições de temperatura e pH elevados, 

corroboram para o processo de eliminação de parasitas. 

 

 

DAS ESPÉCIES  

A família botânica Leguminosae é uma das mais importantes nos trópicos, com representantes 

herbáceos, arbustivos e arbóreos distribuídos em mais de 650 gêneros (FRANCO et al., 2003). As 

leguminosas exercem importante papel no processo de recuperação de solos degradados já que 

cooperam na incorporação de material vegetal ao solo, cobertura do solo e suprimento de 

nitrogênio nos ecossistemas (RIBEIRO, 1999). 

O Cajanus cajan é um grão de forragem com potencial de adubação verde, pertence à família 

Leguminosae, sendo muito utilizada para recuperação de áreas degradadas por possuir 

características de adaptação ambiental e capacidade de uso e fixação de nitrogênio atmosférico 

na ordem de 168 – 280 Kg/ha/ano (NOGUEIRA et.al, 2012).  

O girassol, Helianthus annuus é originária da América do Norte. No Brasil, a cultura vem se 

expandindo principalmente na região dos Cerrados, como uma opção para o cultivo na época de 

safrinha (BRIGHENTI et. al, 2003). A escolha dessa espécie para as áreas degradadas, está 

atrelada ao potencial paisagístico que a planta pode oferecer.  

Os nutrientes na maioria das vezes são fornecidos ás plantas de forma orgânica ou química. 

Quimicamente os nutrientes são fornecidos pelo solo ou através de adubação foliares. O 

nitrogênio (N), por exemplo, é um elemento praticamente encontrado na matéria viva e é 
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absorvido do solo pelas plantas superiores sendo totalmente oxidado à forma de NO3
-
 (PAIVA, et. 

al. 2000).  

A absorção nas formas NH4 e NH3
+ traz variação no pH, isto é, um consumo na alcalinidade do 

meio. O que leva a necessidade de correção do pH do solo para que ocorra o processo de 

nitrificação e desnitrificação e consequentemente, absorção do nutriente pela planta.  

Diante disso é importante a correção do pH já que é natural o solos do quadrilátero ferrífero 

possuírem pH ácido. Além de contar também com o consumo de alcalinidade no processo 

biogeoquímico do nitrogênio.  

 

CARACTERIZAÇÃO PEDOZÓLICA 

O solo é considerado um ecossistema de grande complexidade por depender de variável de 

ordem física, química e biológica. Além de sofrer alterações direta pelo uso e ocupação das 

atividades antrópicas. A disponibilidade de água, ar e nutrientes nos solos, determina sua 

produtividade e consequentemente seu uso.   

A área de estudo está inserida na província geológica do Quadrilátero Ferrífero, região central de 

Minas Gerais, onde os solos são conhecidos pelo elevado teor de óxidos de ferro em seus perfis, 

resultado direto das propriedades mineralógicas dos materiais de origem (CBHVELHAS, 2013).  

A área de aplicação do biossólido higienizado é um latossolo vermelho-amarelo distrófico 

moderado, textura argilosa, fase cerrado com relevo plano. O latossolo vermelho-amarelo, 

apresenta evolução muito avançada com atuação expressiva de processo de latolização, 

resultando em intemperização intensa dos constituintes minerais primários, secundários menos 

resistentes e concentração relativa de argilominerais resistentes e, ou, óxidos e hidróxidos de ferro 

e alumínio (EMBRAPA, 2006). 

 

ÁREAS DEGRADAS DE ITABIRITO 

Considera-se solos degradados, quando se verifica a perda do horizonte orgânico, ou seja, a 

principal fonte de carbono para utilização microbiana. A recuperação de áreas degradadas com a 

utilização de calagem pode renovar a vegetação (BARBOSA, et, al. 2006.). Sendo que a aplicação 

de lodo de esgoto, pode proporcionar rápido estabelecimento e crescimento de gramíneas e 

leguminosas nessas áreas degradadas (SOPPER,1993). 

Como já dito, o município de Itabirito está inserido na porção central do Quadrilátero Ferrífero, o 

qual possui grande relevância, com destaque para as jazidas de ferro. Haja visto que várias 

minerações atuam desde a década de 1940, cuja intensa extração há várias décadas vem 

impactando e pressionando a qualidade ambiental dos ecossistemas do município (CBHVELHAS, 

2013).  



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 299 

Há várias pressões antrópicas exercida sobre o solo como, loteamentos irregulares, atividade 

intensiva de agrosilvipastoril, comércio e ocupação desordenada. Diante do exposto, torna-se 

relevante a destinação do lodo da ETE no processo de recuperação de áreas degradadas no 

município de Itabirito.  

 

FATORES SANITÁRIOS SOBRE O USO DO LODO 

Um dos fatores que podem limitar o uso do lodo proveniente de reatores UASB, são os patógenos 

presentes no esgoto de origem. Para isso é necessário aplicação de técnicas eficazes na 

eliminação destes (ANDREOLI, 1998). A concentração de microrganismos patogênicos no esgoto 

é reflexo direto do perfil de saúde da população. Mesmo países como Estado Unidos e Inglaterra, 

produzem lodo contendo organismos patogênicos, o que não os impedem de utilizarem o lodo na 

agricultura de forma segura. 

Por outro lado o uso e aplicação do lodo sem higienização adequada, pode ser fonte de 

disseminação e contaminação do solo e lenções freáticos. Abaixo a tabela 1 mostra o resultado 

dos ensaios laboratoriais do lodo higienizado. 

 

Tabela 1 – Média em 4 amostragem dos resultados obtidos no estudo. 

Parâmetro  

Ovos de Helmintos Ovos/gST 

Cisto ou larvas de Helmintos 

Protozoários 

0 

Ausente 

Ausente 

p H do solo da área  5,31 

p H do biossólido estabilizado 9 

p H da área arado com o estabilizado 8,5 

 

  

A tabela mostra que o lote avaliado não constou presença de ovos helmintos e ou parasitas que 

pudessem causar efeitos deletérios a saúde do homem ou dos animais, além de causar alguma 

contaminação dos lenções freáticos e solo.  

O pH médio aferido da área, apontou para acidez. Já que no processo do ciclo biogeoquímico do 

Nitrogênio no solo há demanda de consumo alcalino, corrigir essa acidez pode se mostrar 

relevante para a fixação do nutriente, logo, o desenvolvimento de leguminosa.  

Diante disso, o pH do lodo tratado por técnica de caleação ao ser misturado com o solo da área 

em estudo, contribuiu para alcalinidade do meio. Conforme já dito, o experimento é para verificar 

se o lodo da ETE tem condições de ser utilizado para recuperar solos empobrecidos, ácidos e 
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degradados, em nenhum momento, o estudo aponta para uso do lodo em atividades agrícolas. 

Nesse caso, a alcalinidade se mostra relevante para o processo de fixação do Nitrogênio por 

leguminosas no solo.  

 

APLICAÇÃO DO LODO HIGIENIZADO 

A aplicação do lodo higienizado foi feita em uma área interna da ETE. Essa mesma foi subdividida 

em duas áreas, que chamamos de área 1 e área 2. A área 1 foi destinada para teste com 

sementes de feijão andu, a área 2 para sementes de girassol. 

 Na subdivisão, ficou 60 m2 para cada uma dessas áreas, foram plantada sementes de Cajanus 

cajan e de Helianthus annuus. Foram feitos testes em sementeiras antes de ser lançados no solo. 

A figura 1 mostra células onde há biossólidos misturados com o solo da área, percebe-se maior 

desenvolvimento do girassol.   

 

Figura 1 - sementeira com girassol. 

 

Fonte: Autor 

 

 

O feijão andu, os teste foram feitos diretamente no solo e em alguns béqueres de vidro. O que 

percebeu pouco desenvolvimento da espécie diretamente na área, entretanto, enquanto estavam 

em béqueres de vidro, as mesmas iniciaram o processo de desenvolvimento conforme mostra a 

figura 2.  
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Figura 2 - Desenvolvimento de sementes de feijão Andu. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

A figura 3 mostra o girassol que teve bastante desenvolvimento tanto nas sementeiras quanto na 

área de implantação do estudo após aplicação do biossólido.  

 

 

Figura 3 - Desenvolvimento do girassol na área teste. 

 

Fonte: Autor. 
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A aplicação do biossólido foi feito em proporção de acordo com a área delimitada para o estudo.  

A alta taxa de aplicação do lodo higienizado sobre o solo da área teste, pode elevar demais o pH 

do meio e prejudicar o processo de nutrição mineral de algumas espécies que forem plantadas 

nas futuras áreas a serem recuperadas. 

Nesse caso utilizamos 10 kg para cada metro quadrado, ou seja, 600 kg de lodo seco higienizado 

para as áreas 1 e 2 respectivamente, levando em conta o pH do solo após aplicação. Adotamos 

8,5 de pH para o solo arado, considerando a alcalinidade para a estabilização de NH3
+, em caso 

de fixação de nitrogênio por leguminosa.   

 

Figura 4 - Revolvimento do lodo no solo da área teste. 

 

Fonte: Autor. 

 

Desde o final do século passado sabe-se que a adição de produtos alcalinos tem efeito 

estabilizante no lodo de esgoto (PROSAB, 2001). Isso mostra que realmente o emprego no 

tratamento alcalino, não é nada inovador, entretanto, pode se mostrar uma solução inovadora 

para o município, já que no país somente 46% dos esgotos são tratados e na região sudeste 

67,3% são coletados e 50,4% são tratados (SNIS, 2017).  

É sabido a necessidade de caracterizar o resíduo, para verificar se o mesmo tem potencial de 

aplicação de Nitrogênio, Fósforo e Carbono. Entretanto, o estudo que o SAAE fez, é apenas um 

prelúdio para o uso do lodo em área degradadas do município.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

A necessidade de buscar metodologias que sejam sustentáveis para a destinação adequada do 

lodo é cada vez mais necessário. Para isso o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de 
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Itabirito, busca alternativas para atender de forma aprazível as necessidades da sociedade e do 

meio ambiente.  

O processo de calagem do lodo se mostrou eficiente na remoção de patógenos, além de, 

acessível operação. Entretanto, as sementes de feijão andu encontraram dificuldades para se 

desenvolverem já as sementes de girassol, se desenvolveram com maior facilidade. 

 O emprego da técnica de tratamento alcalino para o lodo da ETE Itabirito, pode evitar de enviar 

12 T do resíduo para o aterro sanitário, o que contribui para o aumento da vida útil do aterro 

sanitário do município além de contribuir para o impacto positivo na área socioambiental, quando 

aliado a reciclagem e a recuperação de áreas degradadas.  

Entretanto, é importante dizer que o SAAE-Itabirito deve prosseguir com as pesquisas para 

caracterizar o lodo e ver a disponibilidade de nutrientes como Nitrogênio, Fósforo e Carbono. 

Sugere-se ainda buscar parcerias com entidades e empresas a fim de estabelecer possíveis 

consórcios e investimentos para instalar planta de higienização de lodo, já que o processo se 

mostrou eficiente na remoção de patógenos e há demanda para o uso do mesmo em áreas 

degradadas.      
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RESUMO 

 

Por meio da Lei nº 12.305/2010, é obrigatório substituir os lixões por aterros sanitários 

regulamentados, por isso foi avaliado no presente trabalho os impactos ao clima relacionados à 

transição do modelo de disposição final de lixões para aterros sanitários e potenciais ações de 

mitigação de emissões que corroboram com a integração das políticas de clima e resíduos no 

Brasil. Com isso foram avaliados dados de disposição final, baseados na massa recebida nos 

aterros sanitários e na relação com as emissões de GEE do setor de resíduos sólidos, de acordo 

com dados do SNIS e do MCTIC. A fim de ressaltar a importância da qualificação dos aterros 

sanitários, foram contabilizados os projetos que realizaram a captação e a posterior destruição do 

gás metano e também dos projetos que realizam a recuperação energética do biogás, segundo a 

CETESB. Concluiu-se que os municípios devem investir em ações de gestão e tecnologias de 

tratamento que contribuam para desviar os resíduos sólidos dos aterros sanitários, sendo que 

adicionalmente é recomendada a adoção de uma política de qualificação de aterros sanitários, 

baseada no porte do empreendimento e focada em ações para o tratamento dos gases gerados 

como a destruição por flares controlados, queima centralizada ou geração de energia. 

 

Palavras-chave: aterro sanitário; emissões de GEE; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; 

Qualificação de aterros sanitários; disposição final; resíduos sólidos urbanos; mudanças climáticas 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos tem impacto direto em questões do saneamento básico 

relacionados à saúde e bem-estar da população, da contaminação do solo e água, e às mudanças 

climáticas. No Brasil, a gestão inadequada de resíduos sólidos onera de forma significativa o 

poder público nas esferas locais, porém com resultados muita aquém das expectativas no que se 

refere à sustentabilidade ambiental, social e econômica.  

Conforme a Política Nacional de Saneamento Básico e o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANSAB) revisado recentemente e em fase de consulta pública, ficou estabelecida a obrigação 

da elaboração de planos municipais de saneamento incluindo o eixo de resíduos sólidos urbanos, 

com o estabelecimento de metas progressivas de eliminação de lixões e aumento da cobertura 

dos serviços para a área rural e urbana. Somado a isso, o Brasil, em sua Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC), Lei nº 12.187/2009, estabeleceu o compromisso nacional de adoção 

de ações de mitigação com vistas a reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), 

implicando na necessidade de implantação de novas soluções tecnológicas de baixas emissões, e 
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consequentemente, da redução da disposição final de resíduos em aterros e lixões, grandes 

fontes de geração de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) no setor de resíduos sólidos 

urbanos (RSU).  

A lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), apresenta as diretrizes para a gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil. O artigo 9º 

da PNRS apresenta a visão integrada da gestão dos resíduos sólidos urbanos, evidencia a 

hierarquia da gestão de RSU, incentiva a utilização de tecnologias para tratamento de RSU e 

determina a integração das políticas a nível federal, estadual e municipal. Também dispõe sobre a 

obrigatoriedade da disposição ambientalmente adequada dos RSU e consequente-mente a 

substituição dos “lixões” por aterros sanitários, além de enfatizar que apenas rejeitos devam ser 

encaminhados para os aterros sanitários.  

O que se observa, contudo, é que a implementação da política e das orientações destacadas pelo 

Artigo 9º, estão longe do desejado e que os esforços de curto prazo geralmente estão 

concentrados no encerramento de lixões e na implementação de aterros sanitários. 

O adensamento populacional em centros urbanos e o consequente incremento na produção e 

disponibilização de materiais descartáveis, aumento do padrão de consumo e a relativa 

abundância de alimentos impactaram diretamente na taxa de geração de resíduos per capita e na 

composição dos resíduos demandando soluções efetivas para seu gerenciamento. Destaca-se 

que a fração orgânica (restos e perdas de alimentos, podas etc.) representa em média 50% dos 

RSU gerados no Brasil (Brasil, 2010). Tradicionalmente, o enfoque dado à gestão de RSU no 

Brasil tem se concentrado apenas nas etapas de coleta e disposição final de resíduos. Por 

exemplo, a reciclagem de matéria orgânica via compostagem ainda é muito incipiente no país, 

representando apenas 0,29% dos resíduos domésticos e públicos coletados (Brasil, 2017). 

Mesmo que haja ações voltadas para minimizar o envio de orgânicos para os aterros, as 

informações sobre o percentual de resíduos recebidos em unidades de processamento (unidades 

de triagem e compostagem) ainda são frágeis e dispersas. 

O gerenciamento dos resíduos baseado na coleta e sua disposição final no solo impacta 

diretamente nas emissões de gases de efeito estufa (GEE). A principal fonte de emissões  do 

setor é o metano (CH4), gerado a partir do aterramento dos resíduos “in natura”, ocorrendo a 

decomposição anaeróbia da fração orgânica. 

Por mais que a hierarquia no gerenciamento de resíduos proposta pelo Artigo 9º da PNRS priorize 

medidas de redução, reciclagem e tratamento, antes da disposição final, o mercado atual 

demonstra que ações em disposição final vem sendo priorizadas, o que impactará diretamente 

nas emissões de gases de efeito estufa do setor. 

As mudanças climáticas e a necessária redução de gases de efeito estufa (GEE) vêm sendo 

tratadas internacionalmente no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
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do Clima (UNFCCC). Durante a 21ª Conferência das Partes (COP21), em 2015, foi aprovado o 

Acordo de Paris com o objetivo de conter o aumento da temperatura média global em menos de  

2°C acima dos níveis pré-industriais, além de aplicar esforços para limitar esse aumento a 1,5°C. 

Os países ratificaram o acordo em 2016 ao comunicarem suas metas de redução até 2030 

mediante sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). Neste contexto, o Brasil ratificou 

sua NDC junto a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) em 

novembro de 2016, quando assumiu o compromisso de adotar medidas para redução das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 37% em 2025 e 43% em 2030, tendo por referência 

o ano de 2005 (Brasil, 2015). 

Para alcançar as metas da NDC brasileira, no que diz respeito ao setor de RSU, entende-se como 

necessária uma transição do modelo atual de gestão para um modelo de baixas emissões de 

GEE.  

O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) é responsável pela 

publicação anual do Inventário Nacional de Emissões Antrópicas e Remoções por Sumidouro de 

Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal. O inventário é disponibilizado 

no Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE), nos termos do Decreto nº 9.172, de 17 

de outubro de 2017. O SIRENE também armazena outras iniciativas de contabilização de 

emissões, tais como as estimativas anuais de emissões de GEE, que servem como parâmetro 

para a tomada de decisão governamental. O tratamento dos resíduos sólidos urbanos contribuiu 

com 2,5% das emissões, enquanto que os efluentes representaram outros 2,5% (Brasil, 2017).  

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) declara, em Waste and climate 

change - global trends and strategy framework 2010, que: 

em escala global, o setor de resíduos é responsável apenas por menores 

contribuições nas emissões de GEE, estimadas em aproximadamente entre 3% 

a 5% do total das emissões antropogênicas. Todavia, o setor de resíduos está 

numa situação única de mudar de uma menor fonte das emissões globais para 

ser um maior compensador de emissões. Mesmo com as inerentes emissões 

menores no tratamento e disposição final, a prevenção e a recuperação de 

resíduos (nas formas de matéria-prima pós-consumo ou energia) evita 

emissões maiores em todos os outros setores da economia (UNEP, 2010, p.1, 

tradução). 

Como mitigador de emissões o setor de resíduos sairia de um potencial poluidor para um 

potencial alavancador de investimentos através de fundos climáticos internacionais e de novos 

modelos de negócios para o Brasil. 

Em contrapartida, comparando-se os dados do Inventário Nacional de Emissões nos anos de  

2005 a 2014 demonstrou que o setor de resíduos aumentou suas emissões em 24%. 
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O setor de resíduos sólidos urbanos apresenta uma relação íntima com o problema global das 

mudanças climáticas ao atuar – a depender das rotas tecnológicas adotadas – ora como emissor 

de GEE, ora como setor estratégico para a redução e mitigação de emissões de GEE.  

Por rotas tecnológicas entende-se: 

 “o conjunto de processos, tecnologias e fluxos dos resíduos desde a sua 

geração até a sua disposição final, envolvendo circuitos de coleta de resíduos 

de forma indiferenciada e diferenciada e contemplando tecnologias de 

tratamento dos resíduos com ou sem valoração energética. Inicia-se na 

geração dos resíduos e encerra-se na com a disposição final (em aterro 

sanitário).” (Reichert, 2019) 

A decomposição da matéria orgânica nos aterros e lixões em condições de ausência de oxigênio 

gera o biogás, composto majoritariamente por metano e dióxido de carbono. O metano é o gás 

mais emitido no setor de resíduos sólidos e possui um potencial de aquecimento 

aproximadamente 28 vezes superior ao do dióxido de carbono (IPCC, 2006). O biogás, contudo, 

tem um potencial energético e pode ser aproveitado como fonte renovável para geração elétrica, 

térmica, ou como substituto ao gás natural, na forma de biometano. Todavia, caso não seja 

aproveitado energeticamente, deve ser destruído, a fim de se reduzir os impactos das emissões 

de gases de efeito estufa na atmosfera. 

Para que novas rotas tecnológicas sejam consideradas, deve-se avaliar o cenário de investi-

mentos do Governo Federal no setor de resíduos. Quando se observa a distribuição geográfica 

dos investimentos realizados no âmbito do PAC no período entre 2007 e 2018, é notória a 

carência de investimentos nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. 

Já em relação aos aterros sanitários financiados pela FUNASA, observa-se que grande parte 

(70,3%) apresentam condições operacionais inadequadas. Dentre os 108 aterros financiados, a 

região Sul é a que possui a maior quantidade de aterros sanitários avaliados e enquadrados como 

adequados (54,05%), seguida pelo Sudeste (35,29%), Nordeste (16,66%), Norte (13,64%) e 

Centro-Oeste (12,5%). Neste contexto, fica claro que a sustentabilidade das obras financiadas 

com recursos públicos merece atenção. (JORGE et al., 2018). 

Segundo o Diagnóstico do SNIS (Brasil, 2017) constata-se que: 

 36,9% dos municípios encaminham os RSU de forma adequada para aterros e o restante 

encaminha para disposição de forma ambientalmente inadequada em lixões ou aterros 

controlados ou não disponibilizaram informações; 

 A despesa total das prefeituras com os serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos 

no ano 2017 resultou no valor de R$ 121,62 por habitante, ou seja, um gasto aproximado 

de R$ 21 bilhões, empregando 343 mil trabalhadores; 
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 Apenas 46% dos municípios realizaram cobrança pelos serviços relativos à gestão 

municipal de resíduos e, o valor arrecadado cobriu somente 54% dos custos. 

Pode-se afirmar que ainda é muito incipiente a implementação de atividades que buscam a 

valorização dos resíduos e, com isso, a redução de seu volume. Sem separação ou tratamento 

prévio, muitos materiais e insumos são perdido nos resíduos e os municípios são onerados pela 

necessidade de dispor corretamente um grande volume de RSU. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa demonstrar os impactos ao clima relacionados à 

transição do modelo de disposição final de lixões para aterros sanitários e potenciais ações de 

mitigação de emissões que corroboram com a integração das políticas de clima e resíduos no 

Brasil. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o cálculo das emissões de GEE no setor de RSU existem diversas ferramentas e 

metodologias, sendo que é a finalidade da quantificação que determinará qual abordagem será a 

mais indicada. As duas metodologias de quantificação das emissões de GEE mais aplicadas no 

setor são a do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e a Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV).  

O modelo do IPCC 2006 é uma metodologia de quantificação de gases de efeito estufa 

estabelecida pelo Intergovernmental Panel on Climate Change – UNFCCC, que quantifica as 

emissões totais de um município, estado ou país, considerando uma rota simplificada com foco na 

disposição final. Sendo assim, uma de suas limitações é a não quantificação das emissões 

geradas ou reduzidas em outros setores, como o de transporte devido a coleta de resíduos 

(contabilizada no setor de transporte), a da reciclagem (setor da indústria) ou recuperação 

energética (setor de energia). Para uma abordagem mais sistêmica e integrada, utiliza-se a 

metodologia de ACV. 

A metodologia ACV apresenta uma visão integrada e é focada no fluxo de materiais, desde a 

extração da matéria prima até a disposição final, e é usualmente aplicada para facilitar a tomada 

de decisões em políticas públicas integradas. Nesse contexto, considera-se todas as emissões 

decorrentes do gerenciamento dos resíduos, independentemente do local e horizonte temporal em 

que as emissões ocorrem. 

No presente artigo, optou-se pela utilização e avaliação da metodologia do IPCC por ser a 

referência internacional adotada nos inventários nacionais de países signatários do Acordo de 

Paris, e pelo setor de resíduos estar atualmente mais focado em ações de disposição final. Além 
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disso, a abordagem de ACV demanda um maior número de dados e informações confiáveis, que 

ainda são pouco confiáveis no setor de resíduos. 

A metodologia do IPCC utiliza o modelo de decaimento de primeira ordem, que considera 

basicamente o carbono orgânico biodegradável, relacionado com a massa de resíduo depositado, 

sua fração de carbono e sua decomposição em condições aeróbias e anaeróbias, inferido através 

do fator de correção de metano (MCF). Neste caso, observa-se que o modelo é mais sensível à 

fração biodegradável dos resíduos. 

A fim de demonstrar como é feita a base para o cálculo das emissões da fração orgânica é 

quantificado o Carbono Orgânico Degradável Decomposto (DDOCm = Decomposable Degradable 

Organic Carbon), esse está definido na equação DDOCm como a parte do carbono orgânico que 

irá degradar sob condições aeróbicas nos depósitos. Ele é definido na planilha do IPCC como 

DDOCm, o subscrito “m” é usado para definir massa. DDOCm é igual ao produto da massa de 

resíduo depositado (W), a fração de carbono degradável depositado (DOC), a fração de carbono 

orgânico degradável que decompõem sob condições anaeróbias (DOCf), e parte deste resíduo 

que irá decompor sob condições aeróbias nos depósitos, na qual é inferida através do fator de 

correção do metano (MCF). 

 

𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚 = 𝑊 ∗ 𝐷𝑂𝐶 ∗ 𝐷𝑂𝐶𝑓 ∗ 𝑀𝐶𝐹 

 

Equação 1 - DOC Carbono Orgânico Degradável Decomposto. 

 

Onde: 

𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚 = Massa decomposta de DOC depositado, Gg 

W = Massa de resíduo depositado, Gg 

DOC = Carbono orgânico degradável no ano de deposição, fração, Gg C/Gg resíduo 

DOCf = fração de DOC que pode ser decomposta (fração) 

MCF = Fator de correção de CH4 para decomposição aeróbica no ano de deposição (fração). 

Em relação ao MCF, é importante salientar que a metodologia do IPCC calcula um valor médio do 

MCF, sendo a média ponderada entre as porcentagens (em valores de massa) da disposição pelo 

coeficiente adequado para cada tipo. Cada tipo de disposição (Lixão, Aterro Controlado ou Aterro 

Sanitário) apresenta um valor entre 0 e 1 que interfere diretamente em quanto se dará as 

emissões de CH4, como está mostrado na tabela 1 os fatores de correção de metano para 

diferentes tipos de disposição final sugeridos pelo IPCC (2006). 
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Tabela 1 – Fator de Correção de Metano (MCF) por tipo de destinação final. 

Lixão Aterro Controlado Aterro Sanitário 
Gerenciado Semi-

Aeróbio 
Não coletado / 
Outra categoria 

0,4 0,8 1 0,5 0,6 

 Fonte: Adaptado de Greenhouse Gas Protocol (2016). 

 

Ao se avaliar o valor padrão IPCC para lixão um MCF de 0,4 e para aterro sanitário um MCF de 

1,0 é possível afirmar, que a ampliação de aterro sanitários irá resultar em maiores emissões de 

CH4. Outro aspecto a ser considerado é que apesar do IPCC 2006 qualificar os lixões com o MCF 

0,4, compreendendo os lixões com profundidade até 5 metros possuem um ambiente mais 

aeróbio, não significa necessáriamente que os lixões na sua integralidade não tenham 

profundidade superior à apontada por essa padronização do IPCC.  

Adicionalmente, foi realizado um levantamento da geração e disposição final dos resíduos por 

região do país, avaliando a quantidade de massa recebida nas unidades de processamento por 

região geográfica. Por apresentarem maior adensamento populacional, naturalmente as regiões 

Sudeste, Nordeste e Sul apresentam maiores impactos proporcionais. Essas regiões realizam 

majoritariamente a disposição em aterros sanitários ou lixões, possuindo poucas ações de 

gerenciamento voltadas para o tratamento da massa de resíduos prévios à disposição final. A 

Figura 2 apresenta a forma de disposição final adotada pelos munícipios, segundo dados do 

SNIS. 

 

Figura 1 - Unidades de disposição final por município, segundo dados do Diagnóstico SNIS 2019. 
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Ao observar na Figura 1, fica evidente que grande parcela dos municípios não informa ou informa 

incorretamente  seus dados sobre sua disposição final. Entretanto, destacam-se as regiões sul e 

sudeste dispõe majoritariamente em instalações ambientalmente adequadas. 

Vale destacar, que devido ao carácter auto declaratório do SNIS, as respostas dos municípios 

apesar de validadas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Secretaria Nacional de 

Saneamento, uma parcela considerável das informações não é confiável. Nesse contexto, apenas 

3.556 respostas foram consideradas válidas, resultando numa taxa de resposta de 63,8%. Ainda 

assim, em termos de população urbana, a representatividade sobe para 83,9%.  

Na sequência, a Figura 2 detalha como está ocorrendo o processamento de resíduos sólidos em 

unidades de tratamento e disposição final em cada uma das regiões brasileiras.   

 

Figura 2 – Massa de resíduos encaminhadas para diferentes tipos de unidade de processamento por 

região do país, segundo dados do Diagnóstico SNIS 2019. 
 

 

Elaborado pelos autores. 
 

 

Realizou-se uma análise detalhada das principais unidades de processamento utilizadas por 

regiões do país, discernindo entre unidade de compostagem, aterro sanitário, aterro controlado, 

lixão e unidade de triagem, segundo dados do diagnóstico Sistema Nacional de Informações 

sobre Resíduos sólidos (Brasil 2019), apresentada na Tabela 2. 

É possível observar uma correlação entre os dados da Figura 1 e 2, por meio da quantidade de 

massa recebida nas unidades corresponde com os dados relacionados a gestão de resíduos nas 

regiões. Já na Tabela 2 é possível relacionar o aumento das emissões de resíduos sólidos 

urbanos no Brasil com o aumento da massa recebida nos aterros sanitários. 
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Tabela 2 - Análise das emissões geradas nos Aterros Sanitários do Brasil no período de 2010-2015. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Massa de resíduos recebido nos Aterros Sanitários  36,4% 46,0% 51,9% 50,2% 52% 60,9% 

Emissão de GEE (Tg CO2eq) pelo método GWP - 
SAR, IPCC 1995 

53 56 57 61 62 63 

Emissões provenientes dos AS (Tg CO2eq (GWP - 
SAR, IPCC 1995)) 

19,3 25,8 29,6 30,6 32,2 38,4 

Aproveitamento de biogás dos AS (Tg CO2eq) 4,6 6,2 7,1 7,3 7,7 9,2 

Fonte: Diagnóstico Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos sólidos (Brasil 2019) / 4° edição das 

Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil / Elaborado pelos autores 

 

Afim de demonstrar a correlação do aumento da massa recebida nos aterros sanitários com o 

aumento das emissões no setor de RS foi utilizada a Equação 2. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑠 𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 𝑥 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐸 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈

= 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑠  

Equação 2 - Cálculo das Emissões provenientes dos AS nos anos de 2010 a 2015. 

Os dados da massa recebida nos aterros são dos Diagnósticos do SNIS-RS de 2010 a 2015, é 

importante considerar que cada edição do SNIS foi realizada uma extrapolação dos dados da 

amostra para o “universo Brasil”, pois como foi possível observar na Figura 1, uma porcentagem 

considerável dos municípios ficam com o status de “sem informação”, essa é uma solução 

estatística para se aproximar mais da realidade brasileira. 

As emissões de GEE do Setor de Resíduos Sólidos foram baseadas nos dados da 4° edição das 

Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, que é uma fonte de 

referência nacional. A Figura 3 retrata o aumento estimado das emissões com o aumento da 

massa recebida nos aterros sanitários.  

 

Figura 3 - Emissões provenientes dos Aterros Sanitários no período de 2010-2015.  

 
Fonte: Diagnóstico Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos sólidos (Brasil 2019) / 4° edição das 

Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil / Elaborado pelos autores. 
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Como forma de substanciar essa análise preliminar foram compilados os projetos de Aterros 

Sanitários no Brasil com aproveitamento energético ou queima de “Gás de Lixo" (GDL) apoiados 

pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), aplicado à redução de emissões de gases 

gerados na disposição final de resíduos sólidos. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), juntamente com a United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) até o ano de 2014, realizou a compilação dos projetos brasileiros, utilizando os dados 

cedidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Dentre os 

60 projetos catalogados pela CETESB, 26 fazem a recuperação energética. Além desses dados, 

foi complementado com atualização de 11 outros projetos de recuperação energética no período 

de 2010 a 2017, que não foram fomentados pelo projeto MDL, registrados pela  Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Como foi mostrado na Figura 3, o modelo de cálculo IPCC, representado na equação 1, indica que 

a transição da disposição final orientada pela PNRS de lixões ou aterros controlados para aterros 

sanitários causará um aumento nas emissões de GEE no setor, caso não sejam implementadas 

ações voltadas à destruição ou recuperação do biogás gerado nos aterros. 

Nota-se o predomínio da disposição dos RSU em aterros sanitários nas regiões Sul e Sudeste, de 

acordo com o SNIS-RS (2017), motivado pela sua concentração populacional e por deter 

instrumentos de gestão relativamente mais avançados do que outras regiões brasileiras. A 

CETESB, foi pioneira no Brasil na inserção de critérios para qualificação de aterros sanitários, no 

que diz respeito a queima centralizada do biogás, demandando a coleta e queima centralizada já 

no processo de licenciamento ambiental de novos empreendimentos. Há regras específicas para 

aterros de menor porte que recebem até 100 t/dia toneladas ou que não tenham supressão de 

vegetação em estado primário ou secundário. Contudo, para aterros que recebem acima de 100 

t/dia, no qual deve ser realizado com base em estudos ambientais (EIA, RAP ou EAS), definidos 

pelas Resoluções CONAMA 01/86, 237/1997, Resolução SMA 49/2014 e Decisão de Diretoria nº 

153/2014/I, é requisito de licenciamento ambiental a queima centralizada do biogás. Sendo São 

Paulo o estado com maior geração e disposição em aterros sanitários uma políticas mais 

restritivas para melhoria da eficiência da captura e destruição do biogás tende a gerar um impacto 

muito positivo em emissões de GEE.  

Já a região Nordeste dispõe apenas 9,1% do RSU para soluções ambientamente adequadas, de 

acordo com o SNIS-RS (2017), por isso deve-se observar que para o cumprimento da PNRS, a 

transição de lixões para aterros sanitários tem o potencial de causar um grande impacto nas 
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emissões caso essa transição não seja acompanhada por uma regulação estadual mais restritiva. 

Tanto sob a ótica do gerenciamento do gás de aterro, como com ações complementares visando 

o aumento progressivo da taxa de desvio de resíduos orgânicos e secos dos aterros sanitários.  

No caso dos aterros, recomenda-se a adoção de uma política de qualificação baseada em seu 

porte, focada em ações para o tratamento dos gases como a destruição por flares controlados, 

queima centralizada ou geração de energia. Como pode ser observado na Figura 4, os projetos 

existentes. 

 

Figura 4 - Projetos de aproveitamento energético ou queima do biogás por regiões no Brasil no 

período de 2002 a 2017, segundo base de dados do MCTIC, EPE e ANEEL. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ao se analisar os 70 aterros sanitários contabilizados 37 realizam a recuperação energética e os 

outros 33 realizam a queima, segundo os dados catalogados pelo MCTIC, EPE e ANEEL.  

O MDL representou um importante mecanismo de incentivo econômico para estimular a mitigação 

de emissões de GEE no segmento, porém, neste momento com a baixa dos preços do mercado 

de carbono, não é mais uma oportunidade para cobrir os investimentos adicionais em mitigação 

em aterros sanitários. Somado a isso, o aproveitamento energético de RSU promove, além da 

geração de energia, a redução da emissão de GEE, por isso deve ser incentivados em aterros que 

apresentem viabilidade técnico-econômica para a geração. 

De acordo com o Documento de Análise do ano de 2018 sobre Emissões de GEE no Brasil 

publicado pelo Observatório do Clima, as emissões baseadas na fração orgânica degradável dos 

resíduos, juntamente com o tipo de disposição final, permitiram a avaliação das emissões de 

metano no período entre 1970 e 2016. Estas informações estão apresentadas na Figura 5, 

salientando-se que os estados que mais emitiram GEE são da região Sudeste. 
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Figura 5  - Contribuição regional no total de emissões de gases de efeito estufa, Relatório de 

Emissões de GEE no Brasil - Observatório do Clima 2018. 

 

 

De acordo com a Figura 5, a região Nordeste, devido ao número de Estados, composição 

gravimétrica e índices populacionais, já é a segunda maior fonte de emissão de GEE no setor de 

resíduos no Brasil. Nota-se também que a região Sul, terceira região em termos de emissão, foi a 

que apresentou a maior queda nas emissões de GEE em 2016 quando comparado à totalidade do 

período analisado. Contudo, ainda possui um grande potencial de qualificação dos aterros 

sanitários, além de estabelecer políticas que visem o desvio da matéria orgânica e seca da 

disposição final em aterros sanitários. 

Para que o setor tenha estratégias que promovam a valorização dos resíduos, a cobrança pelo 

serviço prestado deve ser considerada como uma condição de viabilização de práticas de baixas 

emissõe. Dentre as principais estratégias é recomendável que sejam considerados: 

 Medidas de destruição ou recuperação de metano nos aterros sanitários, no horizonte de 

curto prazo.  

 A integração das políticas de resíduos, saneamento e clima na tomada de decisão, a fim 

de equilibrar a relação custo-benefício das ações no setor, como o direcionamento de 

investimentos, políticas de fomento e regulações voltadas para a captura e queima de 

metano em aterros existentes, associadas à obrigatoriedade deste processo em novas 

instalações, incluindo o monitoramento e reporte da eficiência dos sistemas. 

 Fomento a coleta seletiva em três frações (orgânico, seco e rejeito), visando facilitar o 

gerenciamento do fluxo de orgânicos, possibilitando seu tratamento por meio de 

tecnologias menos onerosas ao poder público, como a compostagem, por exemplo. 

 O desvio progressivo de orgânicos de aterros por meio de ações voltadas para a redução 

da geração e tratamento diferenciado de grandes geradores.  

 O desvio progressivo de resíduos secos de aterros, que mesmo não tendo um impacto 

significativo nas emissões pela metodologia IPCC, tem um impacto relevante considerando 
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a Análise do Ciclo de Vida e tem seu papel estratégico no fortalecimento de mercado local, 

geração de emprego e renda por meio de seu papel social. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A implementação da PNRS deve estar integrada com a política de clima e suas metas, para que a 

gestão de resíduos seja mais sustentável. Ficou evidente que a transição de lixões para aterro 

sanitários, apesar de fundamental do ponto de vista ambiental, vai necessariamente refletir em um 

aumento das emissões de GEE, caso políticas públicas de qualificação dos aterros sanitários não 

sejam implementadas no horizonte de curto prazo. 

De um modo geral, as estratégias que visam a implementação efetiva da hierarquia de gestão de 

RSU apresentada na PNRS também apresentam potencial de contribuição para a redução das 

emissões de GEE e devem servir de direcionadores estratégicos para o setor.  

Pela metodologia IPCC avaliada tem-se como as ações mais efetivas para redução das emissões 

de GEE do setor a qualificação e o desvio da fração orgânica de aterros sanitários. 

As particularidades regionais devem ser consideradas dentro do planejamento e da definição das 

estratégias de qualificação dos aterros sanitários, como marco regulatório para eficienti-zação da 

captura, queima ou aproveitamento do biogás gerado, como para ações relaciona-das ao desvio 

da fração orgânica de aterros sanitários.  

Para o avanço das ações e adoção de metas de desvio das frações orgânicas da disposição final 

é essencial que os municípios revisem e/ou estruturem seus planos municipais estabelecendo 

metas efetivas para este fim, bem como da qualificação de aterros sanitários.  

A integração de políticas é fundamental, para se equilibrar a relação custo-benefício das ações no 

setor em prol da agenda do clima, regulação estadual mais progressiva em relação a 

obrigatoriedade da queima centralizada de biogás, gerará oportunidades de negócio e  acesso a 

recursos internacionais voltados ao desenvolvimento de projetos de alto impacto. 

Apesar de não haver uma meta específica do setor de resíduos estabelecidas na NDC Brasileira, 

é fundamental o estabelecimento mecanismos de controle e a implementação de ações voltadas 

ao monitoramento, reporte e verificação de emissões do setor. O setor de resíduos tem papel 

relevante para o cumprimento da meta da NDC principalmente em 2030.  

Por outro lado, de forma mais pragmática, quando avaliamos as políticas de resíduos sob uma 

ótica de transversalidade, reconhecemos seu papel não somente no âmbito das mudanças 

climáticas, mas na busca por metas globais de saneamento, energia acessível e limpa, inovação e 

infraestrutura, cidades sustentáveis, produção e consumo responsáveis – todos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A perspectiva de 
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políticas mais amplas e integradas abre novos caminhos, rumo a uma economia pautada na 

circularidade e no baixo carbono. 
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RESUMO  

 

Hoje no Brasil os aterros sanitários são a forma mais viável de disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Entretanto os aterros 

sanitários ainda apresentam desafios ambientais, devido a produção do lixiviado (chorume), que 

se disposto sem tratamento, podem provocar danos irreparáveis ao meio ambiente e também 

econômicos, no que tange ao encontro de soluções eficazes e economicamente viáveis, no seu 

tratamento e disposição final. No presente trabalho buscou-se contribuir para a solução deste 

problema, realizando testes monitorados, avaliando aos parâmetros: Temperatura, pH, Nitrogênio 

Amoniacal Total, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO), Óleos Vegetais e Gordura Animal e Sulfeto, em escala real, para determinar o efeito da 

aplicação da tecnologia Aditivo Microbiológico Eficaz (AME), produto natural probiótico, que 

acelera a decomposição da matéria orgânica, no chorume proveniente do aterro sanitário do 

município de Tangará da Serra - MT. 

 

Palavras-chave: Chorume, aditivo microbiológico, tratamento biológico, adição de 

microrganismos, aterro sanitário. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia básica desta colaboração foi realizar testes monitorados em escala real para determinar o 

efeito da aplicação da tecnologia Aditivo Microbiológico Eficaz (AME) no chorume proveniente do 

aterro sanitário do Município de Tangará da Serra - MT. O AME é um produto natural probiótico 

que acelera a decomposição da matéria orgânica. Os microrganismos contidos no AME são 

altamente eficientes e não causam riscos à saúde humana e nem mesmo ao ambiente, não sendo 

patogênicos, nem geneticamente modificados. São leveduras e lactobacilos que aceleram a 

decomposição da matéria orgânica através de uma fermentação antioxidante. Aceleram a quebra 

de açúcares, proteínas, gorduras e fibras. Promovem uma rápida decomposição de matéria 

orgânica. Possuem grande utilidade na remoção de odores, redução de matéria orgânica, 

remoção de lodo sedimentado e auxiliam na descontaminação de rios e lagos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O chorume proveniente do aterro sanitário do Município de Tangará da Serra - MT é armazenado 

em sistemas de lagoas, contendo ao todo duas estruturas distintas interligadas, onde a primeira 

recebe o liquido lixiviado (chorume) in natura e que após um período de retenção efetua a 

transposição do lixiviado superior ao decantado, para a segunda lagoa, conforme apresentado na 

Figura 1 e Figura 2. 

 

Figura1 – Sistemas de lagoas do chorume do município de Tangará da Serra - MT. 
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Figura 2 – Lagoa do lixiviado (chorume) do município de Tangará da Serra - MT. 

 

 

Foi adicionado, na primeira lagoa, o produto AME, ativado anteriormente com melaço, para iniciar 

o processo de decomposição da matéria orgânica (Figura 3). 

 

Figura 3 – Adição de AME na lagoa do lixiviado (chorume) do município de Tangará da Serra - MT. 
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Trabalhou-se com as seguintes alíquotas, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Métodos de aplicação do AME - programa de tratamento de choque, tratamento 

estabilização/tratamento manutenção. 

AME 1 L / 0,5 m
3
 de Lagoa 1 L / 1 m

3
 de Lagoa 

Período de Aplicação 1 dia 3 meses 

Local de Aplicação Diretamente na Lagoa Na entrada da Lagoa 

Frequência Única Diária 

Volume por Aplicação 6.500 L 100 L/dia 

Volume parcial 6500 L 9.000 L 

Volume Total 29.000 L 
 

 

 

O acompanhamento das alterações foi feito medindo-se os seguintes parâmetros: Temperatura, 

pH, Nitrogênio Amoniacal Total, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Óleos Vegetais e Gordura Animal e Sulfeto. Os ensaios foram realizados antes 

do início da adição de AME e também tendo transcorrido intervalo aproximados de 15 dias médio, 

após a aplicação do AME ativado. 

Os parâmetros monitorados foram realizados por um único laboratório externo, devidamente 

credenciado e que suas medidas se encontravam padronizadas pelos métodos de analises de 

acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23o edition; APHA, 

WEF, AWWA e ICR Microbial Laboratory Manual, U.S EPA, 1996. 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados das análises realizadas nas datas subsequentes: 15/02/2019, 

análise realizada para parâmetros de branco, antes da aplicação do AME no sistema, que teve 

início de dosagem dia 18/02/2019; 01/03/2019, 12 dias após a primeira dosagem e 18/03/2019, 29 

dias após o início dos testes de dosagem. 
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Tabela 2 - Resultados laboratoriais obtidos a partir do experimento realizado. Fonte: Equipe de 

laboratório Analítica Ciência e Tecnologia (fevereiro e março de 2019). 

Parâmetro Unidade 

Resultados 

Chorume 

(15/02/2019) 

Resultados 

Chorume + EM 

(01/03/2019) 

Resultados 

Chorume + EM 

(18/03/2019) 

V.M.P
(1)

 

Temperatura °C 28,50 26,80 30,00 < 40ºC 

pH – 7,32 7,86 8,10 5 a 9 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 60,62 118,00 138,00 20 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 950,00 737,00 1177,00 – 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5,20) 
mg/L 338,00 251,00 389,00 – 

Óleos Vegetais e Gordura Animal mg/L 43,00 37,00 28,00 50 

Sulfeto mg/L 0,19 0,22 0,17 1,00 

(1)
 VMP = Valor Máximo Permitido, Conforme Resolução CONAMA N

o
 430, de 13 de Maio de 2.011 – Seção 

II, Artigo 16 – Inciso I e II; condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 

 

Verifica-se que os parâmetros Nitrogênio Amoniacal Total Kjeldahl (NTK), Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) apresentaram tendências de 

elevação, demostrando possível correlação entre dados e efeitos possíveis, em virtude da adição 

de AME (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Gráficos de evolução ao longo do tempo X concentração dos parâmetros de Nitrogênio 

Amoniacal Total Kjeldahl (NTK), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO). 
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A Temperatura, ação apenas de monitoramento desta pesquisa, para garantia de proximidade dos 

seus valores em evitar influencias significativas desta variável nos resultados, se manteve 

relativamente constante, atingindo o objetivo necessário (Figura 5). 

 

Figura 5 – Gráficos de evolução ao longo do tempo X concentração do parâmetro Temperatura. 

 

 

 

Foi possível observar também uma redução representativa nos parâmetros Óleos Vegetais e 

Gordura Animal e Sulfeto. Esta redução demostrada pode representar ação de interferência da 

aplicação do AME (Figura 6). 

 

Figura 6 – Gráficos de evolução ao longo do tempo X concentração dos parâmetros Óleos Vegetais e 

Gordura Animal e Sulfeto. 
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A aplicação da tecnologia AME (microrganismos eficazes) mostrou-se parcialmente positiva no 

tratamento do chorume. Apesar de apresentar uma elevação do pH como também dos 

parâmetros, Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), que podem ter ocorrido mediante a correlação da dosagem de 

choque aplicada inicialmente, houve uma redução presente nos Óleos Vegetais e Gordura Animal 

e Sulfeto, do chorume. Isto ficou comprovado pela redução verificada nos parâmetros Tendo 

transcorrido 29 dias do teste inicial, verificou-se uma expressiva redução, o que, sem dúvida, 

promove melhorias em termos de qualidade no chorume, diminuindo impactos ambientais 

associados a esse efluente líquido proveniente do aterro sanitário. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho inicial realizado (experimento “chorume + tecnologia AME”, em escala real) 

demonstrou que a aplicação do AME ativado ao chorume proveniente do aterro sanitário do 

município de Tangará da Serra – MT, corresponde a uma estratégia de tratamento, que pode ser 

efetiva, para este efluente. Este processo de tratamento pode ser utilizado como complementar e 

até em substituição ao tratamento químico, em alguns casos. Contudo, os resultados deste 

trabalho inicial são preliminares. Entretanto, para corroborar, consolidar e validar este teste inicial 

é necessário prolongar o período de dosagem, analise e monitoramento, para uma amplitude de 

12 meses ou mais, e assim verificar se estes testes experimentais em escala real, validam e 

confirmam o uso da tecnologia AME em escala contínua e seus efeitos a longo prazo, nos 

principais parâmetros analíticos. 

Portanto, é necessário desenvolver um novo protocolo experimental, elaborar um projeto mais 

denso e de longo prazo, para a partir disso, solicitar o aval da SAMAE (Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto), Autarquia Municipal de Tangará da Serra – MT, responsável pela 

gestão e administração do aterro sanitário à iniciar o programa de forma mais consistente e 

robusta. Estas são as próximas etapas deste trabalho. 
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RESUMO  

 

O trabalho teve como objetivo realizar o diagnóstico social, econômico e ambiental do sistema de 

coleta seletiva realizada no município de Nova Mutum, Mato Grosso, a partir de dados da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

entrevistas informais com os agentes envolvidos no sistema de coleta seletiva e visitas in loco. O 

modelo do sistema empregado no município é o porta a porta que abrange 100% da área urbana, 

onde a população separa os resíduos em “seco” e “molhado”, que são coletados 1 vez por 

semana por caminhões compactadores. Os executores da coleta seletiva em Nova Mutum são o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) fornecendo os caminhões e motoristas e a 

Associação dos Coletores e Selecionadores de Materiais Recicláveis, sendo que a última possui 

19 colaboradores. Estima-se que o sistema aproveite cerca de 60% dos resíduos coletados, com 

custo total de R$ R$ 1.573,08 por tonelada de resíduos. Um dos destaques do sistema de coleta 

seletiva do município são os investimentos por parte do poder publico, em ações de educação 

ambiental. Portanto, o diagnóstico realizado nesse estudo, apresenta-se como um excelente 
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instrumento, para o planejamento de atividades de melhoria da eficiência e redução de custos do 

sistema. 

 

Palavras-chave: Coleta Seletiva, Resíduos Sólidos, Nova Mutum 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A coleta seletiva é um sistema de recolhimento dos resíduos recicláveis inertes, segregados 

anteriormente nas próprias fontes geradoras, que possui como objetivo o reaproveitamento e 

reintrodução no ciclo produtivo. A coleta seletiva é importante, pois, colabora para a redução da 

poluição causada pelos resíduos, além de proporcionar a economia de recursos naturais e, em 

alguns casos, pode representar um potencial econômico através da obtenção de recursos pela 

comercialização do material (SOUZA et al., 2017). 

De acordo com ABRELPE (2017), 3.923 municípios apresentam alguma iniciativa de coleta 

seletiva, sendo apenas 42% na região Centro-Oeste. No entanto, em muitos municípios, as 

atividades de coleta seletiva não abrangem a totalidade de sua área urbana.  

O diagnóstico da coleta seletiva é importante, pois permite elaborar diretrizes para ampliar o 

programa, além de possibilitar a melhoria da eficiência do sistema. Assim, o trabalho teve como 

objetivo realizar o diagnóstico social, econômico e ambiental do sistema de coleta seletiva 

realizada no município de Nova Mutum, em especial, o realizado com apoio da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

Nova Mutum (Figura ) é um município brasileiro no interior do estado de Mato Grosso, Região 

Centro-Oeste do país, distante 242 km a norte de Cuiabá, capital estadual. Sua população foi 

estimada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 42.607 habitantes. O 

município possui o 3º melhor (IDH) do estado, tendo a 8° maior economia com PIB de R$ 

2.564.804,04 mil. As principais fontes da economia são agricultura, com enfoque para produção 

de soja, milho e algodão, além de frigoríficos e indústrias, como esmagadora de soja, biodiesel e 

processamento de milho (SEBRAE, 2018). 
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Figura 1 - Localização do município de Nova Mutum, MT. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019 / Prefeitura Municipal de Nova Mutum. 

 

Coleta de dados 

O estudo foi desenvolvido com base na bibliografia pertinente à gestão de resíduos tais como 

artigos e revistas científicas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, e também o 

levantamento da legislação aplicável aos resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva, notoriamente 

a Lei n° 12.305/2010, além do Plano Municipal de Saneamento Básico de Nova Mutum. 

Os dados financeiros da coleta seletiva no ano de 2018 e as informações do planejamento das 

políticas públicas na Prefeitura Municipal de Nova Mutum, foram obtidos na Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que é a autarquia 

que administra a gestão e o gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares no 

município. 

Por último com o objetivo de complementar as informações obtidas foram realizadas entrevistas 

informais sem a utilização de questionário, com os agentes envolvidos com os serviços 

administrativos e operacionais; tais como motoristas de caminhão da coleta seletiva, 

encarregados de coleta e cooperados da associação de reciclagem. Não menos importante houve 

observação in loco, com registros fotográficos, dos processos de trabalho desenvolvidos pelos 

mesmos. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Separação na fonte e coleta 

A coleta seletiva no município teve sua criação através de um projeto piloto em 2009 atendendo 

aproximadamente 800 casas em apenas um bairro, e somente em 2017 a cobertura alcançou 

100% na área urbana (equivalente 10.235 domicílios), segundo estimativa IBGE (2015). Também 

há a prestação deste serviço no distrito de Ranchão, distante 50 km da sede. 
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Em Nova Mutum, o modelo da coleta seletiva utilizada é de porta a porta, sendo o modelo mais 

empregado no Brasil. Segundo o CEMPRE (2012), 88% dos municípios oferecem essa 

modalidade de coleta, já o SNIS de 2012 (BRASIL, 2014) diz que 86% utilizam esse modelo. 

A modalidade de coleta seletiva porta a porta, permite mensurar a participação da população pela 

facilidade de identificação dos domicílios e estabelecimentos participantes, além de agilizar a 

descarga do material coletado no centro de triagem, porém, apresenta maior custo de transporte, 

de infraestrutura de coleta e de recursos humanos (Grimberg e Blauth, 1998 apud Bringhenti, 

2004). 

A coleta no município é realizada por veículos coletores (Figura 2), que distribuem as sacolas 

especiais do RECICLO (nome da coleta seletiva institucionalizada pela Prefeitura), de cor cinza, 

próprias para a separação dos resíduos sólidos recicláveis. Estas são deixadas nas residências 

dos bairros uma vez por semana, em dia distinto da coleta convencional, já nos comércios, a 

coleta é feita sob demanda e agendamento. A coleta seletiva realizada apenas 1 vez por semana 

pode representar um aspecto negativo no sistema, já que exige da população a necessidade de 

armazenar os resíduos secos durante dias, podendo gerar inconvenientes, desconfortos e, 

consequentemente, redução da adesão à coleta seletiva por parte da população. 

Os veículos utilizados são os denominados caminhões compactadores, que possuem como 

vantagem a redução do número de viagens e, consequentemente, o combustível utilizado no 

processo, porém podem interferir negativamente no índice de rejeitos, fazendo os resíduos 

perderem o seu valor comercial pois favorecem a aglomeração dos materiais, potencializando a 

contaminação e dificultando sua posterior triagem (MATOS et al., 2010). Há ainda um veículo de 

apoio, para fiscalização e eventuais coletas sob demanda. Entre combustível e manutenção o 

custo foi de R$ 59.323,09 em 2018. 

 

Figura 2 - Coleta dos resíduos recicláveis. 
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A tarefa dos moradores é separar o lixo em “seco” e “molhado”. Caso seja identificado que o 

resíduo não é do tipo reciclável, a equipe de notificação vai até o domicílio para instruir ou mesmo 

notificar o proprietário, sendo este, um ponto positivo na coleta seletiva de Nova Mutum.  

Vale ressaltar que no município, não há pontos de entrega voluntários (PEV’s), que possibilitaria a  

redução  de  custos  de coleta  e  transporte,  e permitiria  a separação  e  o  descarte  de  

recicláveis, por tipos, facilitando a triagem posterior. Porém como desvantagens, não possibilita  a  

identificação  dos  domicílios e estabelecimentos participantes e exige manutenção e limpeza 

periódicas (LIMA, 2006). Assim sendo, uma associação entre as duas modalidades com alguns 

PEV’s em zonas de maior desnsidade populacional seria interessante ao município.  

 

Armazenamento, triagem e acondicionamento 

Após a chegada do material no centro de triagem (Figura 3) os resíduos são depositados no pátio, 

que é totalmente concretado (Figura 4). O galpão possui área de 1.100 m², composto por cozinha, 

banheiro e escritório e é coberto por telhas de zinco. Possui suas laterais parcialmente abertas 

para que assim o mau cheiro seja dissipado rapidamente. O espaço onde é localizado o centro de 

triagem foi cedido pela Prefeitura Municipal para a Associação dos Coletores e Selecionadores de 

Materiais Recicláveis mediante contrato. 

 

Figura 3 - Centro de Triagem de Nova Mutum. Figura 4-  Descarga do material coletado. 

    

 

Segundo o IBGE (2012) e BRASIL (2014), respectivamente 48% e 49% dos municípios com 

coleta seletiva possuem alguma parceria (formal ou informal) com cooperativas ou associações.  

De acordo com a BRASIL (2010), uma das condições para os municípios terem acesso aos 

recursos da União é implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda.  
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Para Monteiro (2001) após a implantação de uma cooperativa de catadores é importante que o 

poder público continue fornecendo apoio institucional para a cooperativa de colaboradores como: 

- Ajuda administrativa e contábil a partir da contratação de profissional que ficará 

responsável pela gestão da cooperativa;  

- Criação de serviço social com a atuação de assistentes sociais junto aos colaboradores;  

- Fornecimento de uniformes e EPIs;  

- Implantação de cursos de alfabetização;  

- Implementação de programas de educação ambiental. 

 

Atualmente, a associação possui 19 colaboradores, e com o apoio do poder público, há ainda, 02 

prenseiros, 01 auxiliar, 01 coordenador geral e 2 motoristas para o veículo coletor, totalizando um 

custo de R$ 208.462,57 em folha de pagamento. Os equipamentos fornecidos são: 01 prensa 

horizontal, 02 prensas verticais, 01 empilhadeira e 01 máquina que reduz o volume do isopor. Não 

há esteira no local e nem balança, o que pode representar um fator negativo pois não é possível 

comprovar o efetivo percentual de produtividade de cada associado e do índice de rejeitos, além 

de ficar sujeito a pesagem do comprador. Menciona-se que está previsto para 2019, a aquisição 

de um triturador de vidro. Ao final de cada dia de trabalho é realizada a limpeza do barracão, a fim 

de evitar a proliferação de vetores. 

No contrato entre o SAAE e a associação de coletores, há um valor base salarial (com adicional 

por insalubridade) para prover um rendimento mínimo a cada associado, esse contrato também 

inclui as sacolas para separação de resíduos na fonte, uniformes e EPIs. Em 2018, o total 

dispendido neste contrato foi de R$ 499.183,80. O restante dos rendimentos financeiros dos 

associados da cooperativa é da venda dos resíduos recicláveis coletados e beneficiados 

(aproximadamente 530 toneladas). Com isto, a renda mensal de cada colaborador fica em torno 

de R$ 2.400,00, sendo essa renda um ponto positivo no sistema de coleta seletiva da cidade. 

Além dos associados, existem comerciantes autônomos (sucateiros) que tampouco possuem 

qualquer tipo de registro, mas são bastante atuantes no mercado de coleta e reciclagem 

desviando parte do material reciclável, em especial alumínio e metais que deveriam chegar ao 

centro de triagem. 

Em suma, a triagem (Figura 6) no centro de triagem é realizada de forma manual pelos 

colaborados, a partir da separação dos materiais em: a) plástico rígido; b) plástico filme; c) PET; d) 

papelão; e) papel; f) embalagens do tipo Tetra Park; g) alumínio; h) metais tais como cobre e ferro; 

i) isopor e; j) vidro (sem distinção de coloração). 
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Figura 5 - Processo de Triagem. 

 

 

Os materiais enfardados (Figura 7 e Figura 8) são acondicionados dentro do galpão sobre pallets, 

até que seja obtido um volume adequado para a comercialização.  

 

Figura 6 – Fardos de Plástico. 

 

Figura 7 -  Empilhadeira e Papelão. 

 
 

As despesas correntes do centro de triagem como energia elétrica, pequenos reparos na 

infraestrutura, e internet ficaram na ordem de R$ 22 mil reais. Há ainda passivos não relacionadas 

como peças de reposição proveniente de licitações em conjunto com outros veículos, combustível 

do caminhão coletor que é fornecido pela Prefeitura Municipal e eventuais serviços de locação de 

caminhão reserva. 

 

Aproveitamento dos recicláveis e custo final do sistema 

Em 2018, a média de resíduos enviados para o Aterro Sanitário foi na ordem de 34,19 

toneladas/dia, com peso específico de aproximadamente 530 kg/m³, conforme planilha de 

pesagem fornecida pela Prefeitura Municipal. Este valor foi exatamente o mesmo estimado pelo 

Plano Municipal de Saneamento Básico, realizado em 2016. Segundo o mesmo documento, 

houveram 12,55 ton/dia de resíduos secos, representando 36,7% de massa produzida. A 
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estimativa para 2018 do índice per capita de geração de resíduos em Nova Mutum é de 0,955 

kg/hab.dia (PMSB, 2017). Todavia, conforme o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico 

pondera, é necessária a realização de um estudo de composição gravimétrica mais recente e que 

abrange diferentes épocas do ano. O único realizado até o momento no município é de 2015 e foi 

feito de forma amostral em 4 setores distintos da área urbana. (Figura 8). 

 

Figura 8 - Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares de Nova Mutum. 

 

 

No Brasil, a matéria orgânica representa mais de 50% do total de resíduos domiciliares. Em 

relação aos recicláveis secos, quase 80% do material recolhido são compostos de papel, papelão 

e plástico (Conke e Nascimento, 2018). Em Nova Mutum, esse índice chegou a 95%, conforme 

planilha de vendas da Associação de Coletores e Selecionadores. 

Observa-se que há um grande descompasso entre a potencial geração de resíduos recicláveis 

(4580 toneladas) com a efetiva coleta destes (742 toneladas – estimado, pois como citado 

anteriormente, não há balança no local). Este valor de 16% é ligeiramente acima do que consta no 

SNIS, que é a coleta de 10% do total de resíduos potencialmente recicláveis (Conke e 

Nascimento, 2018). Um dos motivos é a falta de uma legislação responsabilizando os infratores e 

a aplicação de multa, caso não haja a separação no domicílio dos resíduos “secos” e “molhados”, 

a exemplo do município de Campo Mourão, no Paraná e de Santos-SP. Tornando deste modo o 

sucesso do programa dependente da consciência ambiental dos geradores (BORTOLON, 2014). 

Em relação aos resíduos que são coletados, estima-se que o índice de rejeitos é na ordem de 

40%, portanto 212 toneladas em 2018. Para a Pesquisa Nacional Cempre (2016), a média de 

rejeito coletado por sistemas de coleta seletiva é de 35%. Em Lajes, Santa Catarina, este índice é 

cerca de 50%, semelhante também ao de Santos – SP. Já em um estudo de caso realizado em 

Itaúna-MG, o índice de rejeitos que chega a cooperativa local é de 43% (FELDMANN, 2017; 

PIMENTEL, 2018; HOMSE, 2018).  
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Acredita-se que uma das razões do índice de rejeitos em Nova Mutum estar maior que a média, é 

que nem todos os resíduos considerados “secos” são recicláveis. De acordo com Matos et al. 

(2010), a separação entre seco e molhado pode facilitar, por um lado, a mobilização da 

população, porém pode induzir equívocos, pois nem todos os materiais secos são recicláveis, por 

exemplo, os resíduos proveniente do banheiro, resíduos de podas e varrição (folhas secas, 

grama, etc.), os resíduos da construção civil (azulejos, areia, etc.), além de roupas, calçados e 

bolsas. Não existe também política específica para resíduos volumosos, (sofás, móveis velhos, 

etc.), em que preze uma coleta regular ou destinação adequada; 

Nesse caso, acredita-se que atividades de educação ambiental que apresentem as diferenças 

entre resíduos recicláveis e não recicláveis, para a população do município, podem reduzir o 

índice de resíduos não recicláveis, que vão para o centro de triagem, e consequentemente, 

reduzir os custos do sistema de coleta seletiva. 

Dados do SNIS de 2017 apontam que entre os municípios que declararam ao menos 90% de taxa 

de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta em relação à população urbana do 

município a média de massa é de 67,56 per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta 

seletiva. Convém realçar que como o SNIS é autodeclaratório, podem haver falhas nas 

informações fornecidas, como em Vargem Grande Paulista/SP e Mampituba/RS. Adotando-se a 

população urbana de 50 mil hab, valor considerado pela Prefeitura Municipal em suas políticas 

públicas, tem-se 10,6 quilos per capita. Importante salientar, que esta população é – muito acima 

daquela estipulada pelo IBGE de 43.919 hab, sendo que 36.014 estariam de fato na área urbana. 

Caso seja usado esta população, o índice de quilo per capita sobe para 14,72. 

O poder público também tem sua parcela de culpa pois não elaborou até o momento o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – instrumento que tem como objetivo 

promover um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados (não somente dos recicláveis), 

contemplando possibilidades de implantação de soluções integradas (Monterosso, 2017). 

Cabendo tão somente ao planejamento realizado pelo SAAE de Nova Mutum (executor do 

processo). Assim como as atividades da estação de transbordo e o centro de triagem ainda não 

possuem licenciamento ambiental inviabilizando repasses de recursos federais. 

Nova Mutum possui a chamada “taxa do lixo”, porém muito aquém de sua sustentabilidade 

econômica financeira, pois cobre apenas cerca de 17% das despesas totais (inclui-se também 

gastos com o resíduo orgânico e rejeitos). O fator determinante é a sua base de cálculo, por 

testada do imóvel e não por potencial geração de resíduos por domicílio ou frequência de coleta. 

O transporte e a disposição final dos resíduos no Aterro Sanitário representam 50% deste custo. 

Por fim tem-se que o custo total da coleta seletiva em Nova Mutum é de R$ R$ 1.573,08 por 

tonelada enquanto que para os resíduos orgânicos e rejeitos é de R$ 338,95. Esta relação (4,64) 

está em consonância com o levantamento da Pesquisa Ciclosoft realizada pelo CEMPRE - 
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Compromisso Empresarial para Reciclagem de 2018, onde o custo da coleta seletiva é 4,6 vezes 

maior que o custo da coleta convencional. 

Os principais motivos para estes valores tão elevados são o repasse mensal feito para a 

Associação dos Coletores e Selecionadores, o alto custo por tonelada da disposição final e a 

necessidade de seu transporte rodoviário (distante 130 km da sede municipal), e a terceirização 

dos coletores/garis em que pesa a eficiência na coleta e qualidade do serviço, porém com 

volumosos desembolsos. Não menos importante, ações de compostagem por parte do poder 

público reduziriam sensivelmente o montante em peso dos resíduos enviados a disposição final. 

Conforme dados do SNIS de 2017, apenas 2 municípios em todo o Brasil, com pelo menos 10 mil 

habitantes, possuem dados em que foram possível o cálculo dos índices CS058 e CS060 (valor 

contratual do serviço de coleta seletiva porta a porta e de triagem dos materiais recicláveis 

respectivamente por associações de catadores), com um valor médio de R$ 901,48 por tonelada. 

Porém, não é possível montar um quadro comparativo, com as informações pormenorizadas de 

custos de outros municípios, pois essas informações são coletadas a partir de diferentes 

metodologias. 

 

Educação ambiental 

A educação ambiental no município configura-se como um fator positivo no sistema de coleta 

seletiva, a partir do poder público de Nova Mutum, que investe sistematicamente em campanhas 

de educação ambiental com palestras, teatro de fantoches (Figura 9), fornecimento de folders 

(Figura 10), divulgação de campanhas na rádio e televisão, além da presença dessas campanhas 

nas redes sociais, totalizando investimentos de R$ 44.570,00 no ano de 2018. 

 

 

Figura 9 - Ações de educação ambiental. 

 

Figura 10 - Folder da Coleta Seletiva. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho apresentou o diagnóstico do sistema de coleta seletiva de Nova Mutum – MT. 

O sistema de utilizado no município é o denominado porta a porta e engloba 100% da área 

urbana, além do Distrito de Ranchão, onde os moradores separam os resíduos em “seco” e 

“molhados”. Esses resíduos são recolhidos 1 vez por semana por um caminhão compactador que 

os descarrega no centro de triagem. O sistema é executado pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) e a Associação dos Coletores e Selecionadores de Materiais Recicláveis, que 

possui 19 colaboradores. 

Estima-se que 40% dos resíduos coletados são rejeitos. Uma das razões desse índice de é que 

nem todos os resíduos considerados “secos” são recicláveis. Nesse caso, acredita-se que 

atividades de educação ambiental que apresentem para a população, as diferenças entre resíduos 

recicláveis e não recicláveis, possam colaborar para a redução desse índice e consequentemente, 

reduzir os custos do sistema de coleta seletiva. 

Os custos do sistema de coleta seletiva em 2018 foram da ordem de R$ R$ 1.573,08 por tonelada 

de resíduos, enquanto que para os resíduos orgânicos e rejeitos de R$ 338,95. Apesar dos 

custos, para avaliar um sistema de coleta seletiva, é necessário considerar as vantagens sociais e 

ambientais obtidas pelos sistemas de coleta seletiva e reciclagem, como a geração de emprego, 

redução de resíduos nos aterros sanitários, redução da exploração de recursos naturais, melhoria 

da qualidade de vida da população e aumento da conscientização ambiental, entre outros. 

Destaca-se no sistema de coleta do município de Nova Mutum, a presença de ações de educação 

ambiental, aumentando assim, a conscientização da população em relação aos resíduos sólidos, 

e importância da não geração, redução, reutilização e reciclagem. 

Portanto, o diagnóstico realizado no estudo, forneceu informações sobre o atual sistema de coleta 

seletiva empregado no município de Nova Mutum (MT), sendo um excelente instrumento para 

analisar a possibilidade de melhoria da eficiência e redução de custos do sistema. 
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RESUMO  

 

A coleta seletiva é um meio de gerenciamento que vem sendo aplicado em diversos municípios 

brasileiros. No entanto, sua aplicação apresenta alguns intemperes como as dificuldades na 

implantação, regularidade, continuidade e funcionalidade do sistema, além dos custos com a 

implantação e manutenção do sistema. Deste modo, além da preocupação com as exigências 

ambientais e culturais, os gestores relacionados a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

municipais, devem atentar-se para a questão orçamentária, no que diz respeito ao controle dos 

seus custos, objetivando-se identificar as melhores possibilidades de otimização dos recursos. 

Este trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica de custos dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos urbanos tendo como base o sistema de coleta seletiva mecanizada implantado 

no município de Lucas do Rio Verde-MT. Os dados foram cedidos pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto do município e pelo Presidente da Associação de Coletores de Materiais 

Recicláveis de Lucas do Rio Verde, além de serem realizadas pesquisas em campo. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos. Coleta seletiva. Gestão de resíduos urbanos. Custos 

orçamentários de resíduos sólidos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante do crescimento da população mundial, e aumento das áreas urbanas aliados a 

diversificação de atividades desenvolvidas nestes espaços, o volume de resíduos gerados tem 
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aumentado de maneira substancial, tornando o planejamento e operação adequada dos serviços 

de manejo de resíduos um desafio grandioso. (MARTINS et al. ,2016).  

E nesse aspecto que se foi criada a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que dispõe, 

com detalhes, sobre os princípios, objetivos e instrumentos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis, 

gerando um grande avanço no âmbito do meio ambiente nacional (PNRS, 2010). Além da 

preocupação com as exigências ambientais, as adequações a PNRS fizeram com que os gestores 

dos serviços de saneamento relacionados à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

municipais, atentassem para a questão orçamentária tendo em vista que os gastos pelo município 

com o gerenciamento de resíduos são bastantes onerosos (RODRIGUES et al., 2015).  

O município de Lucas do Rio Verde, localizada no médio norte do estado de Mato Grosso, 

distante da capital Cuiabá em 355 km, visando adequar-se a PNRS, adotou em seu modelo de 

gestão a coleta seletiva e mecanizado dos resíduos sólidos urbanos. 

Deste modo, um conhecimento dos custos relacionados à coleta seletiva dos resíduos sólidos 

urbanos dá suporte ao planejamento de estratégias econômicas sustentáveis e ambientalmente 

seguros, de forma a se sugerir as melhores alternativas para essa gestão, além de ser uma 

ferramenta que dá suporte aos mecanismos de inclusão social para pessoas de baixa renda e 

diminuição do volume de resíduos enviados para a disposição final (CAMPANA, 2014). 

Neste contexto, o objetivo do trabalho é avaliar o custo total com os serviços de resíduos sólidos 

urbanos no município de Lucas do Rio Verde – MT, entre os anos de 2014 a 2017, assim como 

analisar se a taxa cobrada pelos serviços e suficiente para cobrir esses gastos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado seguindo os preceitos do estudo exploratório, por meio de pesquisa 

bibliográfica que é desenvolvida a partir de material já elaborado como livros e artigos cientifícos 

(GIL,2010) . 

O trabalho foi dividido em três etapas, a primeira foi a seleção das fontes que seriam utilizadas, a 

segunda etapa consistiu na coleta de dados, que foi feita analisando as fontes selecionadas e 

também foram obtidos com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), órgão responsável 

pela gestão dos resíduos de Lucas do Rio Verde. A terceira etapa foi a analise e interpretação 

desses dados, foram construídas planilhas, utilizando-se do editor de planilhas Excel, que 

possibilitaram a analise e o cálculo de cobertura do sistema. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Lucas do Rio Verde conta atualmente com um sistema de coleta de resíduos seletiva e 

mecanizada, a responsabilidade administrativa e operacional desses serviços é do Serviço 

Autonomo de Agua e Esgoto (SAAE). 

A primeira etapa desse sistema diz respeito ao acondicionamento dos resíduos que é feito em 

contentores de PEAD de 1000 litros, divididos em contentores laranjas para resíduos úmidos e 

contentores azuis para resíduos recicláveis. O município conta com cerca de 3600 contentores 

dispostos geralmente em dupla, de acordo com a demanda do local. Os grupos de contentores 

são espaçados em 80 metros, evitando grandes deslocamentos da população para o acondicionar 

o resíduo.  

A próxima etapa é a coleta, que é feita de forma mecanizada, através do içamento dos 

contentores pelos caminhões. Os serviços de coleta de resíduos domiciliares e assemelhados 

atendem 100% dos domicílios residenciais e não residenciais. O município conta com um frota de 

9 caminhões compactadores, dos quais 6 atuam diariamente nas rotas de coleta, trabalhando em 

esquipes de 3 pessoas, um motorista e 2 garis responsáveis por acoplar o contentor ao caminhão 

para seu içamento (LIMA et al, 2018). 

Para cumprir o plano de coleta o município foi dividido em rotas de coleta, parte do município é 

atendido segunda, quarta e sexta-feira e o restante terça, quinta-feira e sábado. Os resíduos 

úmidos e recicláveis são coleletados no mesmo dia, no entanto as coletas são feitas por 

caminhões diferentes. O SAAE conta ainda com dois caminhões higenizadores, para a limpeza 

dos contentores. 

Depois da coleta os resíduos são encaminhados ao Ecoponto, onde se localiza a balança de 

pesagem, o barracão de triagem e a estação de transbordo.  Os caminhões com resíduos 

reciclados são pesados na entrada e tem sem conteúdo liberado no barracão de triagem, onde a 

Associação de coletadores de materiais reciclaveis de Lucas do Rio Verde (ACORLUCAS) faz a 

separação do material (LIMA et al, 2018). A própria associação é responsável pela venda dos 

recicláveis e o lucro obtido é dividido entre os associados. 

O material restante da separação, juntamente com os resíduos úmidos são depositados na 

Estação de transbordo em conteiners metálicos que posteriormente serão encaminhados ao 

aterro sanitário (LIMA et al, 2018). 

O sistema de coleta de resíduos, como pode se observar, engloba diversas atividades e cada uma 

delas possui um valor atrelado para sua execução. Os principais gastos do sistema são com o 

combustível utilizado pela frota ao realizar a coleta e o transporte até o Aterro Sanitário; a 

manutenção da frota e dos containers; o pagamento dos funcionários envolvidos no sistema e a 

parcela paga à SANORTE para deposição dos resíduos em seu aterro. 
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O valor gasto per capita com os serviços de manejo de resíduos em Lucas do rio Verde é de R$ 

71,28. Com o objetivo de internalização desse custo e não comprometimento da receita receita 

orçamentária total, o município instituiu a taxa pelos serviços de coleta de resíduos.  

Ela foi definida no Código Tributário Municipal (Lei complementar nº 46/2006) e é cobrada 

juntamente com a taxa de consumo de água, aparecendo de forma explícita e individualizada na 

conta mensal. A taxa de Resíduos, assim como qualquer importância devida aos cofres públicos 

municipais, tem como base os múltiplos e submúltiplos de uma unidade denominada de 

“UNIDADE FISCAL DE LUCAS. Para os anos analisados, o valor da UFL variou de forma 

crescente indo de R$9,97 em 2014 a R$12,25 em 2017 . 

A arrecadação de tributos específicos relacionados a sistemas de limpeza urbana não guarda 

proporcionalidade com o custo dos serviços prestados, e não assegura o atendimento de um 

planejamento econômico que permita estabelecer reservas adequadas às necessidades contínuas 

de ampliações dos serviços, renovações e manutenções e conservação de equipamentos da frota 

de veículos e de outros bens patrimoniais (Figura 1). Em Lucas do Rio Verde não há um 

acompanhamento exclusivo das despesas com resíduos sólidos e as possíveis consequências 

que a divergência entre os valores arrecadados e gastos pode ocasionar para os serviços de 

resíduos e os demais setores de saneamento. 

 

Figura 1 – Comparação ano a ano entre o valor gasto com o manejo de resíduos e o valor arrecadado 

pela taxa de coleta. 
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CONCLUSÃO 

 

Os serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos são um tema complexo, por contarem com 

várias etapas, tendo custos geralmente altos, fato este que levou os governos locais a fontes 

específicas de receita para a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Uma questão essencial que 

deve ser desenvolvida para uma correta administração do sistema de manejo de resíduos é o 

monitoramento constante e eficaz de todas as despesas. O não conhecimento dos custos totais 

da coleta até a disposição final dos resíduos torna muito difícil a defesa da cobrança de taxas ou 

tarifas específicas.  

Poranto faz-se necessário a implantação do controle das despesas e a construção de uma base 

de dados que torna possível melhorar a qualidade, ampliar o monitoramento e cobertura dos 

serviços e controlar seus custos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Lei N° 12.305 de 02 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

CAMPANA, H. A. Guia de apropriação de custos nos serviços de manejo dos resíduos sólidos 

urbanos municipais. Trabalho de Conclusão de Curso. 55 p.Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Instituto de Pesquisas Hidráulicas e Escola de Engenharia. Porto Alegre, 2014.  

LIMA, E. B. N. R.; MODESTO FILHO, P ; PALMA, R. M. (Org.). Plano Municipal de Saneamento 

Básico: Lucas do Rio Verde/MT. Cuiabá- Mt: Edufmt, 2018. 685 p. 

LUCAS DO RIO VERDE. Lei complementar nº 046 de 28 de dezembro de 2006. Código Tributário 

Municipal. 

MARTINS, K. N.; CRUZ, C. S.; COUTO, M. C. L. Composição de custos de implantação e 

operação de centrais de valorização de resíduos sólidos urbanos secos. Revista Científica 

Faesa. Vitória, ES, v. 12, n. 1, p. 23-30. ISSUE DOI: 10.5008/1809.7367.097, 2016. 

RODRIGUES, W.; FILHO, L. N. L. M.; PEREIRA, R. S. Análise dos Determinantes dos custos de 

resíduos sólidos urbanos nas capitais estaduais brasileiras. Revista Brasileira de Gestão 

Urbana (Brazilian Journal of Urban Management). ISSN 2175-3369, 2015. 

 

 

 

 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 347 

O IMPACTO DA COMPOSTAGEM NA REDUÇÃO DE RESÍDUOS 

DISPOSTOS EM ATERRO SANITÁRIO: ESTUDO DE CASO DO 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO 

 

 

Alice Borges Maestri(1) 

Engenheira Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Bruna Baggio Giordani 

Graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Dieter Wartchow 

Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre em Hidrologia 

e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutor em 

Engenharia pela Universidade de Stuttgart. 

Édina Thomé 

Graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Gabriel Scholl Roballo 

Graduando em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

Endereço(1): Rua Teixeira de Carvalho, 94 – Medianeira – Porto Alegre – Rio Grande do Sul – 

CEP: 90880-300 – Brasil – Tel: +55 (51) 99805-0818 – e-mail: alice.maestri@ufrgs.br. 

 

 

RESUMO  

 

Previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, os sistemas de compostagem constituem uma 

alternativa adequada para destinação de resíduos orgânicos e acarretam na redução de resíduos 

dispostos em aterros sanitários. Sendo assim, o município objeto deste estudo de caso, localizado 

na região norte do Rio Grande do Sul, desenvolveu um projeto de implantação de práticas para o 

correto destino de resíduos sólidos domésticos. O referido projeto buscou alternativas para 

melhorar a gestão e o manejo dos resíduos sólidos gerados em Liberato Salzano, uma vez que o 

respectivo eixo foi identificado como sendo o mais crítico na ocasião da elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. A implantação de composteiras em residências e escolas, e de 

um sistema de compostagem coletiva, constituem duas das alternativas adotadas e previstas pelo 

projeto. Logo, objetivou-se avaliar o impacto das alternativas executadas na quantidade de 

resíduo encaminhada para disposição final no aterro sanitário gerido pelo Consórcio 
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Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Através dos registros de resíduo encaminhado ao 

aterro nos anos de 2017 e 2018 verificou-se a redução de até 57% de resíduo disposto em um 

determinado mês, porém a análise do impacto financeiro gerado aos cofres públicos não foi 

significativa. 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos, compostagem domiciliar, mobilização social.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A melhora da qualidade de vida e o aumento gradual do poder aquisitivo da população brasileira 

vêm acompanhados por um aumento no consumo de produtos naturais e manufaturados, o que 

se traduz em um notável aumento da geração de resíduos sólidos e acaba por se tornar um 

grande problema para o poder público municipal que não possui uma gestão eficiente dos 

resíduos sólidos domésticos gerados pelos munícipes. Segundo o Panorama dos Resíduos 

Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2017) a geração de resíduos por dia na região sul teve um 

acréscimo de 1,36%, resultando em uma produção de 22.429 toneladas diárias no ano de 2017. 

Quanto a geração de resíduos, estima-se que aproximadamente 50% dos resíduos gerados são 

resíduos orgânicos, porém, conforme estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2012), apenas 1,6% dos resíduos orgânicos é levado ao tratamento por compostagem. 

Além disso, de acordo com o banco de dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio 

Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2014), apenas 24% dos municípios do Estado utilizam a 

compostagem como tratamento da fração orgânica de resíduos sólidos, diminuindo a vida útil em 

lixões e em aterros sanitários. A compostagem é um processo biológico natural, que visa obter, no 

mais curto espaço de tempo, a estabilização ou humificação da matéria orgânica que na natureza 

se dá em tempo indeterminado. É um processo controlado de decomposição microbiana de uma 

massa heterogênea de resíduos no estado sólido e úmido (NUNES, 2009). O resultado final do 

processo de decomposição é um composto rico em micronutrientes essenciais para o 

desenvolvimento de plantas. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê, em seu artigo 36, inciso V, que o titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos deve implantar sistema de 

compostagem para resíduos sólidos urbanos, além de articular com os agentes econômicos e 

sociais formas de utilização do composto produzido (BRASIL, 2010). Esta política também definiu, 

dentre as diversas exigências, a necessidade da elaboração dos planos municipais de gestão 

integrados de resíduos sólidos (PMGIRS), que, de acordo com o Artigo 19 §1 podem estar 
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contidos no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), caso o município possua menos de 

20.000 habitantes. 

No caso específico do município de Liberato Salzano, durante a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (WARTCHOW, D. et al., 2014), foram constatados problemas que, de certa 

forma, são comuns em diversos municípios. Haviam diversas localidades com disposição irregular 

de resíduos domésticos, de construção civil, assim como restos de poda. Além disso, era comum 

a não prática de separação dos resíduos sólidos por parte da população e o processo de coleta, 

transporte, transbordo e triagem não necessariamente estavam enquadrados nas melhores 

condições de operação, evidenciando assim, a necessidade de iniciativas de educação ambiental 

para a população através de políticas públicas. 

Com o objetivo de melhorar a gestão dos resíduos sólidos, ocorreu uma mobilização por parte da 

prefeitura municipal para realizar atividades e projetos que vinham ao encontro da meta de tornar 

o processo mais eficiente e sustentável. Ainda quanto a realização do projeto, ocorreu um 

considerável envolvimento entre os servidores municipais, a sociedade civil e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, executora do PMSB, o que possibilitou viabilizar a execução do 

plano e promoveu a apropriação da população frente às possibilidades e alternativas relativas aos 

serviços de saneamento básico. A mobilização social em torno de práticas de sustentabilidade em 

prol do saneamento básico em relação ao eixo de gerenciamento de resíduos sólidos deu origem 

ao projeto de implantação de composteiras no município que será objeto de estudo deste trabalho. 

O referido projeto é dotado de várias metas, estas incluem diversas ações relacionadas a logística 

dos resíduos, desde a sua geração até disposição final. Entre elas, um dos principais objetivos 

busca incentivar a prática da compostagem no município. Ou seja, busca-se através da 

mobilização e da participação ativa das lideranças e dos habitantes da comunidade, garantir o 

controle social e ter como resultado final a eliminação da disposição final dos resíduos orgânicos 

no aterro sanitário, por meio de composteiras domésticas e uma municipal. 

A partir dos resultados obtidos no município após a implantação do projeto pretende-se verificar a 

redução da quantidade de resíduos encaminhados ao aterro sanitário, bem como analisar os 

custos do projeto, para que, desta forma, se possa incentivar a replicabilidade de iniciativas 

semelhantes em outros municípios. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Município de Liberato Salzano situa-se no Norte do Estado do Rio Grande do Sul na Região do 

Alto Uruguai, localizando-se a 324,47 km da capital do Estado, Porto Alegre. A localização do 

município está apresentada na Figura 1.  
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Figura 1 - Localização do município de Liberato Salzano.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com dados do Censo Demográfico do ano de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a população de Liberato Salzano era de 5.780 habitantes e destes, 1.297 

eram residentes na zona urbana do município, representando 22,4% da população. Liberato 

Salzano é um dos 31 municípios que dispõe o resíduo sólido gerado pelos munícipes no aterro 

sanitário instalado em Seberi/RS, o qual é administrado pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão 

de Resíduos Sólidos (CIGRES). 

Este trabalho teve como metodologia o levantamento das informações relativas à produção e 

destinação final dos resíduos orgânicos, antes e após a implantação do “Projeto de Implantação 

de Práticas para o Correto Destino de Resíduos Sólidos Domésticos, produzidos pelo Município 

de Liberato Salzano”. Para isso foi necessária a verificação dos relatórios que discriminam a 

quantidade de resíduos sólidos destinada ao aterro sanitário de Seberi/RS pelo município de 

Liberato Salzano antes do início do projeto de incentivo à compostagem e após a sua execução, 

para verificar as mudanças do material depositado no aterro. A avaliação financeira envolvida na 

disposição dos resíduos sólidos foi baseada no Contrato de Prestação de Serviço firmado entre o 

poder público municipal e o CIGRES nos anos de 2017 e 2018.  
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Uma das primeiras ações do projeto constituiu-se na formação de uma Comissão Municipal de 

Resíduos Sólidos, integrando representantes de diversas Secretarias Municipais, EMATER/RS e 

associação de citricultores. Esta comissão, responsável pela organização e atuação durante todo 

o processo de implantação do projeto, também corroborou para a avaliação realizada no presente 

estudo. Na Tabela 1 podem ser verificadas as diversas fases do projeto em estudo. 

 

Tabela 1 – Etapas do projeto aplicado em Liberato Salzano. 

Fase Descrição Data/Período 

Criação da Comissão Municipal de 

Resíduos Sólidos 

Responsável pela coordenação e atuação durante 

todo o processo de implantação do Projeto 
Agosto 2017 

Reuniões da Comissão 
Reuniões periódicas para construção do projeto 

municipal de Resíduos Sólidos 

Agosto a Dezembro 

de 2017 

Lançamento do Projeto para 

servidores públicos municipais 

Projeto piloto abrangendo apenas municipários 

para verificação de possíveis imprevistos 
Dezembro 2017 

Roteiro de palestras de divulgação 

do Projeto com caráter de 

educação ambiental 

Realização de palestras para professores, escolas 

municipais e estaduais, funcionários do parque de 

máquinas e agentes de saúde 

Março 2018 

Laçamento da Lei Municipal Nº 

3.556 

Dispõe sobre o sistema de coleta seletiva de 

resíduos sólidos no município de Liberato 

Salzano-RS e dá outras providências 

Maio 2018 

 

Após a aprovação da Lei Municipal N° 3.556 que dispõe especificamente sobre o sistema de 

coleta de resíduos sólidos, deu-se partida na instalação de composteiras domésticas individuais e 

da composteira coletiva do município. Os munícipes podem optar pela modalidade de composteira 

que melhor se enquadra cotidianamente em seus domicílios. 

Para a modalidade de composteiras individuais, são utilizadas bombonas, sem fundo, semi-

enterradas onde os resíduos orgânicos são depositados de acordo com a produção de cada 

domicílio, conforme pode ser conferido na Figura 2. Após o preenchimento total do recipiente, 

retira-se a bombona e faz-se a instalação da mesma em outra área da residência. Cada uma das 

100 residências que aderiram a esta modalidade conta com uma bombona de 50 litros, enquanto 

que 7 escolas do município foram equipadas com bombonas de 200 litros cada. As bombonas 
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foram repassadas aos moradores pelo preço unitário de R$25,00, enquanto que o frete das 

mesmas, as quais foram adquiridas no Município de Ijuí (distante aproximadamente 200 

quilômetros de Liberato Salzano), foi arcado pelo governo municipal.  

A composteira coletiva utiliza a técnica de compostagem aeróbia, na qual o processo de 

decomposição do resíduo orgânico ocorre através da ação de microorganismos que se 

desenvolvem na presença de oxigênio. A composteira coletiva do município possui duas unidades 

de compostagem de 97 m³ cada, que somaram um custo de instalação de R$35.000,00. É 

importante salientar que algumas infraestruturas da composteira coletiva, como a lagoa de 

decantação para o chorume e uma cobertura para as unidades de compostagem ainda estão em 

processo de construção. Caso opte por utilizar a composteira coletiva, o morador deve dispor o 

seu resíduo orgânico em frente a sua residência nos dias de coleta previamente estabelecidos, 

utilizando sacolas biodegradáveis, as quais são recolhidas e transportadas até as composteiras 

coletivas por um triciclo da prefeitura.  

Para a execução e manutenção da composteira coletiva e estruturas do projeto, o gasto mensal 

do município é de aproximadamente R$1.500,00 e o valor total investido pelo município no projeto 

foi de R$65.000,00. A Figura 2 mostra as bombonas utilizadas na composteira individual e as 

unidades de compostagem da composteira coletiva em funcionamento.  

A utilização de cada uma das valas da composteira coletiva é intercalada com um período de 

utilização de 6 meses, e o composto gerado é utilizado principalmente no projeto de Produção 

Agroecológica, Integrada e Sustentável (Projeto PAIS), que foi inaugurado em junho de 2018 e 

acontece no espaço da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Dias. O projeto PAIS 

tem como principal objetivo produzir alimentos sadios e agroecológicos para abastecer as escolas 

municipais, além de promover o desenvolvimento sustentável, mostrando aos alunos experiências 

nas áreas ambiental, social e produtiva (GIRARDI, 2018). Os alimentos produzidos que não são 

consumidos são vendidos na escola e na feira de agricultura familiar do município, e o composto 

excedente é utilizado nos canteiros públicos municipais de flores e paisagismo. 
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Figura 2 - A. Bombonas utilizadas na compostagem individual; B. Sistema de drenagem do chorume 

da composteira coletiva; C. Composteira coletiva em funcionamento.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Liberato Salzano. 
 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 

De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB de Liberato Salzano, executado no 

ano de 2014, o percentual de resíduos orgânicos e rejeitos em relação ao total de resíduos sólidos 

destinados ao aterro sanitário era de 78%. Após a implantação do projeto de incentivo ao correto 

destino de resíduos sólidos domésticos, este percentual diminuiu para 53,43% (CIGRES, 2018), o 

que caracteriza um decréscimo de 31,5% no total de resíduos orgânicos e rejeitos destinados ao 

aterro sanitário que atende o município.  

Além disso, o projeto impactou na diminuição da quantidade total de resíduos sólidos dispostos no 

aterro sanitário. Conforme é possível observar na Figura 3, a quantidade de resíduos sólidos 

encaminhados ao consórcio começou a reduzir no mês de abril, após o início do roteiro de 

palestras de divulgação do projeto com caráter de educação ambiental. Nos meses seguintes, a 

quantidade de resíduos seguiu menor que a disposta no mesmo período do ano anterior, apesar 

de não apresentar um percentual de redução constante. 
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No mês de junho de 2017, antes da implantação do projeto, o município destinou ao aterro 

sanitário um total de 41,65 toneladas de resíduos sólidos. Em junho de 2018, após a aprovação 

da lei e o início da implantação das composteiras, a quantidade total de resíduos sólidos 

destinada ao aterro foi de 17,83 toneladas, o que representou uma redução de 57,19%, o maior 

percentual registrado no período em que o projeto foi desenvolvido no ano de 2018, quando 

realizada uma comparação com a série histórica de 2017, mês a mês. 

Considerando as metas progressivas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos para 

a região sul e adotadas pelo PERS-RS, a expectativa de recuperação média da fração orgânica 

do RSU por meio de compostagem no Estado até ano de 2019, é de 50%.  Ao compararmos com 

a redução de 24,6% de resíduos encaminhados ao CIGRES, do ano de 2017 (370,81 toneladas) 

para 2018 (279,62 toneladas), observa-se que o município de Liberato Salzano já atingiu metade 

da meta prevista. 

 

Figura 3 - Produção mensal de resíduos encaminhados ao CIGRES, em toneladas. 

 

Fonte: Adaptado de CIGRES, 2018. 

 

Estabelecido no contrato de rateio firmado entre o município de Liberato Salzano e o CIGRES, o 

custo mensal com a destinação final de resíduos sólidos para o município está associado a 

valores inerentes a operacionalização do Consórcio e receitas auferidas da usina de tratamento 

de resíduos sólidos. Dessa forma, cada município integrante do Consórcio, tem a sua parcela de 

despesas e receitas definidas com base no percentual da população representada pelo município 

consorciado. O município de Liberato Salzano é representado por 1,8987%, este percentual 

permanece constante nos anos de 2017 e 2018. Considerando os contratos de rateio dos 
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referidos anos, a Tabela 2 apresenta as despesas totais previstas para o ano vigente, bem como 

as receitas totais. As despesas são oriundas de pessoal e encargos sociais, investimentos e 

outras despesas correntes. A tabela também demonstra os valores arcados pelo município de 

Liberato Salzano, estabelecidos a partir do percentual que o representa. 

 

Tabela 2 – Demonstrativo das despesas e receitas registradas nos anos de 2017 e 2018 pelo CIGRES 

e município de Liberato Salzano. 

 CIGRES Liberato Salzano 

 2017 2018 2017 2018 

Pessoal e encargos Sociais 2.402.000,00 2.600.000,00 45.606,77 49.366,20 

Investimentos 100.000,00 150.000,00 1.898,70 2.848,05 

Outras Despesas Correntes 2.098.000,00 2.250.000,00 39.834,73 42.720,75 

Valor Total das Despesas 4.600.000,00 5.000.000,00 87.340,20 94.935,00 

Valor Total das Receitas 1.200.000,00 1.200.000,00 22.784,40 22.784,40 

Fonte: Contratos de Rateio N° 14/2017 e N° 14/2018. 

 

Os valores expressos no contrato de rateio ainda podem sofrer variação, para mais ou para 

menos em função da execução orçamentária verificada durante o ano de vigência do contrato. No 

ano de 2018, o valor a ser pago por tonelada de resíduo disposto no aterro correspondeu a R$ 

40,00, logo, o CIGRES garante o controle da entrada de resíduos no aterro e é responsável pelo 

envio de planilhas demonstrativas mensais, visando o acompanhamento e controle dos valores 

arcados pelo município consorciado.  

Conforme apresentado na Tabela 2, verifica-se que o custo inerente a destinação final de resíduos 

não apresenta um decréscimo no ano de 2018, o fato é justificado pelo aumento das despesas 

associadas à gestão e sustentabilidade do Consórcio, somado ao valor constante da receita 

oriunda do tratamento dos resíduos recicláveis.  

Se considerarmos que 53,43% dos resíduos domésticos produzidos no município de Liberato 

Salzano são rejeito (CIGRES, 2018), e uma redução de 91,19 toneladas de resíduos 

encaminhados ao CIGRES, 48,72 toneladas não foram aterradas, contribuindo para aumento do 

tempo de vida útil do mesmo e uma redução dos custos com disposição final. Sendo o valor por 

tonelada de resíduo disposto no aterro igual a R$ 40,00, obteremos uma redução de 

aproximadamente 1.900 reais anuais para os cofres públicos. 
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O desenvolvimento da análise dos impactos financeiros gerados pelo presente projeto aos cofres 

públicos resultou valores pouco representativos. A análise considera a forma que origina os custos 

decorrentes da disposição final de resíduos e verifica a inexistência de informações relevantes, 

como a composição gravimétrica dos resíduos sólidos encaminhados ao aterro após a 

implantação do projeto. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto posto em prática em Liberato Salzano pode ser enquadrado como uma importante 

medida para solucionar um dos grandes problemas de saneamento básico pois, além de diminuir 

a quantidade de resíduos sólidos dispostos no aterro sanitário que atende o respectivo município, 

qualifica o quadro de funcionários do município e dissemina conhecimentos relativos à 

sustentabilidade para toda a população. Ainda, é possível verificar a viabilidade da aplicação do 

projeto em diversos outros municípios de outras regiões, visto que o custo associado à execução 

e manutenção é relativamente baixo. 

O engajamento da sociedade civil frente o planejamento dos serviços de saneamento básico no 

município de Liberato Salzano foi um dos principais fatores que corroborou para a execução de 

proposições relacionadas à gestão de resíduos sólidos, reconhecido como um dos eixos mais 

críticos no âmbito municipal e dotado de alternativas financeiramente viáveis. 

É interessante destacar também que a forma como é realizado o sistema de cobrança para a 

destinação de resíduos sólidos no aterro sanitário do CIGRES ocasiona a falta de incentivo ao 

governo municipal para realização de projetos que contribuam para iniciativas de redução da 

quantidade de resíduo destinada ao aterro sanitário, demonstrado pela baixa redução no valor 

despendido em disposição final no aterro. Este cenário demonstra a necessidade de haver 

distinções nos custos arcados por municípios consorciados que investem em alternativas para 

destinar adequadamente resíduos orgânicos e também sustentam sistemas de coleta seletiva, os 

quais garantem a destinação de resíduos recicláveis de maior valor agregado. 

Por fim, evidencia-se a importância do desenvolvimento de alternativas que garantam o correto 

tratamento dos resíduos sólidos e um alcance universal na região onde as mesmas são 

executadas. Sendo assim, é possível verificar o caráter complementar das alternativas adotadas 

no projeto desenvolvido no município de Liberato Salzano, visto que os munícipes residentes em 

domicílios dotados de espaço no seu terreno podem optar pela instalação de bombonas semi-

enterradas, enquanto que moradores de residências com espaço restrito podem fazer uso do 

serviço de coleta de resíduos orgânicos que são posteriormente dispostos no sistema de 

compostagem municipal. 
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RESUMO  

 

No Brasil, recentemente, foi promulgada a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, com um conteúdo que valoriza a importância do trabalho dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis organizados por meio das cooperativas. Nesse contexto, o 

estado da Bahia também promulgou a Lei nº 12.932/2014, da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos e o município de Salvador a Lei nº 8.915/2015, que institui a Política Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com conteúdos similares a Lei Nacional. Nesse 

sentido, com o objetivo de verificar a experiência da coleta seletiva do município de Salvador por 

meio dos Postos de Entrega Voluntária (PEVs), foram obtidas informações da gestão municipal 

sobre as cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis do Município que estavam recebendo 
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os resíduos dos PEVs em 2018. As condições de trabalho verificadas das instituições 

supracitadas são bastante variáveis, o reaproveitamento dos resíduos originários dos PEVs é de 

40% em média, de forma que a renda é complementada por meio de parcerias firmadas com 

instituições públicas e privadas. Mediante os resultados encontrados, foi possível afirmar que a 

coleta seletiva praticada hoje, em Salvador, não recebe apoio satisfatório do Poder Público 

Municipal conforme preconizado na Lei nº 8.915/2015.  

 

Palavras-chave: Salvador, coleta seletiva, postos de entrega voluntária, cooperativas de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) vigente há mais de oito anos no 

Brasil e regulamentada pelo Decreto n º 7.404/2010, estabelece princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos a fim de orientar à União, aos Estados e Municípios acerca de suas obrigações para 

a gestão e o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, em seu território de competência 

(BRASIL, 2019). 

É Importante destacar  que  dentre  os  objetivos  e  diretrizes  da  Lei  nº 12.305/2010, a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos é apresentada como ordem de prioridade a ser observada 

na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, nacionalmente. Dentre os princípios 

preconizados pela Lei n º 12.305/2010 em seu art. 6º., tem-se os incisos III que propõe a visão 

sistêmica na gestão de resíduos sólidos que considere variáveis ambientais, sociais, culturais e de 

saúde pública; o VIII que aborda o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como 

um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; e o X 

que enfatiza o direito da sociedade à informação e ao controle social (BRASIL, 2010a). 

Uma análise criteriosa da Lei nº 12.305/2010 permite observar que a coleta seletiva, a indústria da 

reciclagem e os catadores de materiais reutilizáveis recebem destaque, tanto nos objetivos como 

nos instrumentos, devido a importância que representam para sociedade e o meio ambiente, em 

um contexto de conservação dos recursos naturais e geração de trabalho e renda. Sendo assim, 

pode-se observar no art. 7º. o inciso VI que recomenda o incentivo à indústria da reciclagem, tendo 

em vista fomentar o u o de matérias-primas e insumos deriva dos de materiais recicláveis e 

reciclado e o inciso XII que objetiva integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis nas ações que envolva m a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos. Já em relação aos instrumentos, é observado no art. 8º. o inciso III que estabelece a 
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coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e o inciso IV 

que incentiva à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010a). 

Em relação ao Poder Público, a Lei Nacional orienta que haja uma articulação entre as diferentes 

esferas com o setor empresarial e os diferentes segmentos da sociedade, com vistas à 

cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. Além disso, indica 

que nas aquisições governamentais, se dê prioridade a produtos reciclados e recicláveis; bens, 

serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 

ambientalmente sustentáveis. Por fim, recomenda-se a elaboração dos planos de resíduos sólidos 

em nível nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, municipal de gestão integrada e de 

gerenciamento para os grandes geradores (BRASIL, 2010a). 

No estado da Bahia, em 2014, foi promulgada a Lei nº 12.932/2014, que institui a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos, porém até o presente momento não foi regulamentada. Ressalta-se que há 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos consonantes à Lei Federal e que a coleta seletiva, 

os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, além das instituições e empresas do 

segmento de reciclagem são destacados de forma similar a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BAHIA, 2014). 

Em âmbito Municipal, em 2015 foi promulgada a Lei no 8.915/2015 que dispõe sobre a Política 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável cujo capítulo III refere-se à gestão 

dos resíduos sólidos com vinte e quatro artigos específicos. Nessa Lei, também se observa uma 

abordagem sobre a coleta seletiva, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e a indústria 

da reciclagem, no mesmo sentido que a lei federal e estadual. Além do caráter inclusivo para os 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e apoio a formação de cooperativas ou 

associações de trabalho que devem receber prioridade para realização do serviço de coleta na 

Cidade, o inciso II do art. 55 destaca que o serviço de coleta seletiva deverá ser universalizado no 

município de Salvador. Sendo assim, verifica-se um arcabouço jurídico-legal que reconhece a 

importância dessa temática para sociedade, em geral (SALVADOR, 2015). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do Poder Público 

Municipal de Salvador em relação ao desenvolvimento da coleta seletiva na Cidade e o trabalho 

das cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis com os materiais recolhidos 

nos Postos de Entrega Voluntária (PEVs). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, realizou-se uma revisão do marco legal existente 

sobre coleta seletiva e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Em 

seguida, contatou-se a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), responsável pelo 

gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana de Salvador, e a 

Secretaria de Cidade Sustentável, Inovação e Resiliência (Secis), responsável pela coleta seletiva 

municipal, a fim de obter informações sobre o panorama da coleta seletiva no município de 

Salvador. Dessa forma, se obteve o conhecimento sobre a coleta dos resíduos dos Postos de 

Entrega Voluntária (PEVs) distribuídos na Cidade, das cooperativas de materiais reutilizáveis e 

recicláveis que estavam recebendo os materiais recolhidos nos PEVs e da atuação na coleta 

seletiva do grupo Neoenergia.  

Também, aplicou-se um roteiro de entrevista, por meio de ligação telefônica, aos representantes 

das oito cooperativas de materiais recicláveis e reutilizáveis de Salvador apontadas pela Secis, 

como as instituições destinatárias dos resíduos coletados dos PEVs, cujos questionamentos 

objetivaram: conhecer a situação e o tipo de resíduos que chegavam dos PEVs às organizações 

formadas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; destinação final dos resíduos; 

etapas de reciclagem executadas; número de cooperados; existência de parceria ou convênio com 

alguma instituição ou condomínio; tempo de atuação no mercado; remuneração do serviço de 

coleta seletiva; participação em editais públicos; tipo de apoio fornecido pela Prefeitura Municipal 

de Salvador (PMS) e se as associações de cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis têm 

reivindicado pelo direito de prestação do serviço de coleta seletiva no Município. Os respondentes 

das cooperativas que atenderam as chamadas, responderam às questões formuladas que 

quiseram e com total liberdade, não sendo utilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

com os mesmos. Além disso, buscou-se conhecer, por meio de documentos e sítio na web, o 

projeto do grupo Neoenergia voltado para a coleta seletiva, desenvolvido em Salvador. Ressalta-

se que o presente estudo foi desenvolvido por meio de uma demanda institucional do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

É importante destacar inicialmente sobre a importância de um marco legal, no Brasil, que valoriza 

as atividades desenvolvidas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e que estimula a 

organização coletiva desses trabalhadores, por meio de associações ou cooperativas, e o serviço 

público de coleta seletiva. Nesse sentido, pode-se afirmar que a instituição das políticas públicas 
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de resíduos sólidos, em distintos níveis da federação, representou um significativo avanço para os 

aspectos socioeconômicos, ambientais, saúde e segurança do trabalho, gestão e gerenciamento 

dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para sociedade, principalmente àqueles que 

trabalham diretamente com a catação. 

 Atualmente, em Salvador, a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência 

(Secis) é responsável pelo planejamento e a Limpurb pela operacionalização da coleta seletiva 

no Município. De acordo com informações da Secis, em 2018, o número de Postos de Entrega 

Voluntária (PEVs) foi reduzido de 150 para 93, os quais atenderam somente 50 bairros do 

universo de 163 existentes no Município, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010). A justificativa para essa redução está atribuída a atos de vandalismo 

em que muitos PEVs foram queimados no local de implantação. 

A logística da coleta seletiva em 2018 funcionava da seguinte forma: diariamente são realizados 

três roteiros em que três caminhões, disponibilizados pela Limpurb, recolhem o material de 10 a 

11 PEVs, que são encaminhados para as cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis 

cadastradas na Limpurb. As cooperativas ao receberem os resíduos recicláveis realizam a triagem 

e comercializam os mesmos com algumas empresas. 

Segundo informações da Secis, em 2018, eram dezessete cooperativas cadastradas na Limpurb, 

mas que somente oito recebiam os materiais reutilizáveis e recicláveis devido às condições de 

estrutura interna para atender a demanda da Secis, sendo elas a Canore, Coopcicla, Cooperes, 

Cooperlix, Cooperbari, Cooperbrava, Recicoop e Caec, às quais também, aplicou-se o roteiro de 

entrevista ao representante que atendeu a ligação telefônica. Em 2019, Ribeiro (2019) aponta que 

somente cinco cooperativas permanecem recebendo os resíduos dos PEVs, em Salvador. 

Entretanto, os quadros 1 e 2 apresentam informações vigentes em 2018, referente aos dados 

institucionais e as condições dos resíduos dos PEV’s enviados às cooperativas de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. 

 

Quadro 1 - Informações institucionais das cooperativas que receberam os resíduos dos PEVs, 2018. 

Cooperativa Tempo de atuação 

no mercado 

Número de 

cooperativados 

Área total (m²) Parcerias firmadas 

Recicoop 14 

 

11 

 

90 

 

Sim 

 Cooperbrava 

 

16 

 

29 

 

Não informado 

 

Sim 

 Coopcicla 

 

22 

 

15 1.200 Sim 

Cooperbari 

 

20 17 7.200 Sim 

Cooperlix 22 18 Não informado Sim 

Caec 15 76 11.000 Sim 

Canore 

Cooperes 

12 16 Não informado Sim 

Cooperes 11 20 Não informado Sim 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Conforme pode ser observado no quadro 1, as instituições investigadas apresentam um tempo de 

atuação variável como também de cooperativados. As áreas totais das cooperativas são 

bastantes diferentes, algumas com melhores condições de trabalho e outras em condições 

precárias tanto em relação ao espaço disponível para o trabalho como o número de equipamentos 

próprios, sendo que a maioria possui balança e prensa, e apenas a cooperativa Canore possui 

esteira. Além disso, os galpões são alugados ou cedidos pela Prefeitura Municipal de Salvador ou 

pelo Governo do Estado da Bahia.  

As parcerias firmadas com diversas instituições públicas e privadas são fundamentais para 

composição da receita das cooperativas, já que os percentuais de reaproveitamento dos resíduos 

dos PEV’s são pouco significativos, conforme observado no quadro 2. Sendo assim, as 

cooperativas recolhem os resíduos de supermercados, hospitais, condomínios, empreendimentos 

comerciais e de eventos, órgãos da PMS e do Governo Estadual, dentre outros.  

É importante destacar que do total das cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis que 

recebem os resíduos dos PEV’s, somente duas possuem veículos próprios para realização da 

coleta seletiva, a saber: a Coopcicla e a Cooperbrava, sendo as demais dependentes de veículo 

(caminhão) cedido pela PMS, por meio da Limpurb, dois a três dias por semana. Ressalta-se que 

a disponibilização do veículo foi o único apoio apontado pela maioria das instituições entrevistadas 

e apenas a Canore informou que recebe luvas e botas quando solicita à Limpurb.  

Ou seja, constata-se que a Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) não tem cumprido o 

estabelecido na Lei nº 8.915/2015, visto que as ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal 

têm sido insuficientes para o fortalecimento das cooperativas de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, conforme previsto no referido marco legal. Além disso, faz-se necessário uma 

mobilização social a favor da temática supracitada, visto que as reuniões com o Ministério Público 

do Estado da Bahia, segundo relato de algumas cooperativas, não tem avançado nas 

negociações referente a realização da coleta seletiva no Município e, segundo Ribeiro (2019), o 

controle social municipal não tem discutido e nem acompanhado a implementação da Lei nº 

8.915/2015. 
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Quadro 2 - Manejo da massa de resíduos reutilizáveis e recicláveis que foram enviados às 

cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis em 2018. 

Cooperativa Reaproveitamento 
dos resíduos (%) 

Etapas da 
reciclagem 

Destinação final dos 
resíduos 

reaproveitados 

Destinação final 
dos resíduos não 

reaproveitados 

Recicoop 30 
 

Triagem Indústria da reciclagem Coleta convencional 

Cooperbrava 
 

20 Triagem Indústria da reciclagem Coleta convencional 

Coopcicla 
 

40 Triagem e prensagem Indústria da reciclagem Coleta convencional 

Cooperbari 
 

45 Triagem e prensagem Indústria da reciclagem Coleta convencional 

Cooperlix 70 Triagem Indústria da reciclagem Coleta convencional 

Caec Suspendeu o 
recebimento 

- - - 

Canore 
 

10 Triagem, pesagem e 
prensagem 

Indústria da reciclagem Coleta convencional 

Cooperes 
 

40 Triagem e pesagem Indústria da reciclagem Coleta convencional 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Diante dos resultados apresentados no quadro 2, verifica-se a ineficiência da coleta seletiva por 

meio dos PEVs em Salvador, tendo em vista os percentuais pouco representativos de 

reaproveitamento da massa de resíduos que são direcionados às cooperativas de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. A justificativa para esse cenário, segundo as instituições entrevistadas, 

está associado à quantidade significativa de vidro, materiais perfurocortantes, remédios, resíduos 

de banheiro ou a forma que os resíduos chegam misturados, de maneira que são disponibilizados 

para a coleta convencional realizada no Município cuja disposição final é o Aterro Metropolitano 

Centro (AMC), localizado na estrada do Cia-Aeroporto. Nesse contexto, a cooperativa Caec 

aponta que o principal motivo para suspensão do recebimento dos resíduos sólidos oriundos dos 

PEV’s no ano de 2018, deve-se ao péssimo estado desses materiais para o encaminhamento à 

indústria da reciclagem que é a destinação final da massa reaproveitada pelas cooperativas de 

materiais reutilizáveis e recicláveis.  

Outro fator que merece destaque sobre a variação dos percentuais de reaproveitamento dos 

resíduos originários dos PEVs está relacionado a análise realizada por um representante da 

cooperativa Cooperbari, ao afirmar que a depender da região do Município, se for de baixa renda, 

o percentual não ultrapassa 30%, porém em bairros com maior renda per capita, chega-se a 80%. 

Sendo assim, pode-se inferir que existe uma relação entre a renda, grau de escolaridade e 

segregação dos resíduos, já que segundo o IBGE (2010b), populações com maiores rendimentos 

mensais possuem também um maior grau de escolaridade. Além disso, de maneira geral, verifica-

se que os PEVs dispostos na Cidade não cumprem a função da coleta seletiva e nem de 
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educação ambiental, visto que a maioria da população dispõe diversos tipos de resíduos 

misturados nesses coletores e mesmo ao redor deles.  

Também, destaca-se o manejo dos resíduos reutilizáveis e reaproveitáveis executado pelas 

cooperativas, em que a maioria não possuem o controle dos materiais que chegam dos PEVs e a 

justificativa, de acordo com algumas cooperativas, está associada ao tempo gasto para a 

realização manual da triagem, ou é realizada uma pesagem global e não por categoria. Porém, a 

Coopcicla apesar de informar que a pesagem é realizada antes da triagem, não repassou tais 

informações. É importante destacar que a pesquisa foi desenvolvida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e a metodologia utilizada, possivelmente, não 

favoreceu a obtenção para maiores informações, além de que notou-se uma resistência de vários 

representantes das cooperativas entrevistadas em repassar os dados por via telefônica e 

solicitaram uma visita à cooperativa, o que representou um fator limitante desse estudo.    

Em relação a assistência técnica para submissão de projetos a editais públicos, verificou-se que a 

maioria das cooperativas não dispõe de pessoal capacitado para submeter propostas que 

possibilitem melhorias para o trabalho desenvolvido nas mesmas. Apenas duas cooperativas 

(Cooperbrava e Cooperes) informaram que são assistidas com o trabalho voluntário de técnicos 

especializados e, dessa forma, a cooperativa Cooperes afirma que por esse meio, a prensa e o 

caminhão foram obtidos. 

Em relação aos ecopontos, que são locais para recebimento de entulho, pilhas, baterias, pneus e 

os recicláveis (vidro, papel, papelão e plástico), em 2018, de acordo com a Limpurb, havia em 

funcionamento somente um localizado no bairro Itaigara, atrás do Hiper Posto. O ecoponto do 

Vale da Muriçoca estaria em processo de requalificação e a meta da Limpurb era instalar oito 

ecopontos para esse ano e oito no ano de 2019, porém a meta para o ano de 2018 não foi 

atingida, de acordo com Ribeiro (2019). Vale ressaltar que a Limpurb trabalha com uma divisão 

administrativa da Cidade por meio dos Núcleos de Limpeza (NLs), que congrega um conjunto de 

bairros, num total de 18 NLs. É importante destacar que, para uma cooperativa de material 

reutilizável e reciclável desenvolver o trabalho, faz-se necessário o cadastro na Limpurb, para fins 

de controle administrativo. 

Quanto ao grupo Neoenergia, foi desenvolvido um projeto de coleta seletiva em Salvador com os 

condomínios, intitulado como Vale Luz, do Programa de Eficiência Energética que promove 

descontos na conta de energia pela troca de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, como: 

metais (latas de alumínio e sucatas de ferro); papéis (papéis brancos, revistas, jornais, panfletos); 

papelões; plásticos (garrafas pet, embalagens de detergente e produtos de higiene, águas 

sanitárias); e óleo de cozinha. Como critérios para o condomínio participar do projeto Vale Luz, é 

desejável que o mesmo possua prática da coleta seletiva implantada e não possua parceria ou 

convênio com cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis. Em relação à logística do 
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projeto, é necessário que o condomínio separe e armazene os materiais reutilizáveis e recicláveis 

aceitos pelo projeto que devem estar limpos e secos (COELBA, 2018). 

O Projeto Vale Luz da Coelba também contempla pessoas físicas, por meio do atendimento em 

postos fixos localizados no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Além disso, é 

disponibilizado uma unidade móvel em Salvador, cuja programação com localização, data e 

horário pode ser acessada no site do Projeto. Para receber o desconto na conta de energia, o 

indivíduo deve portar o RG e a conta de energia. No aplicativo Vale Luz cliente tem os valores 

disponíveis dos materiais recicláveis por quilograma de peso. A ação “Merrecas”, associada ao 

projeto Vale Luz, tem por objetivo estimular a entrega das latas de alumínio e proporcionar aos 

consumidores da classe residencial e baixa renda a troca das latas de alumínio por crédito na 

conta de energia ou brindes/produtos nos pontos determinados pelos parceiros. Em 2018, as 

cooperativas que receberam os resíduos recicláveis foram a Coopmarc, em Camaçari e a 

Camapet em Salvador (COELBA, 2018). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As cooperativas organizadas pela sociedade civil em Salvador são as maiores responsáveis pelas 

iniciativas de práticas de reaproveitamento e reciclagem de materiais provenientes de pessoas 

físicas, recebendo apoios tímidos do Poder Público Municipal, como se pôde observar nas 

consultas realizadas aos gestores municipais. Essa iniciativa tem relação direta com a atividade 

econômica associada aos materiais que possuem maior valor de mercado, a exemplo do alumínio 

e o papelão, e que garantem a geração de renda para as famílias de catadores. 

A coleta seletiva praticada hoje, em Salvador, não recebe apoio satisfatório do Poder Público 

Municipal conforme preconizado na Lei nº 8.915/2015. O ciclo observado posiciona a Prefeitura 

Municipal como um ponto na cadeia, enquanto o dever de implementar o estabelecido na Política 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável não tem acontecido. Não se verifica 

nenhum tipo de programa que incentive a inclusão dos catadores de materiais recicláveis e o 

apoio fornecido às cooperativas de materiais recicláveis é o mínimo apontado pelas instituições. 

Ou seja, apesar de existência de Lei Municipal que prioriza a contratação das cooperativas para 

execução da coleta seletiva em todo território municipal, inexistem medidas públicas para a 

implementação dos dispositivos da Lei nº 8.915/2015. 

Os PEVs distribuídos na Cidade para recebimento dos materiais recicláveis dos cidadãos de 

forma voluntária, subsidiada pela Limpurb e atribuída a Secis, tem sido insuficientes para a 

promoção do acesso universal, uma vez que houve redução do número de PEVs distribuídos pela 

Cidade, segundo a Prefeitura Municipal, devido à atos de vandalismo, que podem estar 
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associados à falta de educação sanitária e ambiental, que também é preconizada na legislação 

municipal e não tem sido implementada adequadamente no Município.  

A Prefeitura Municipal não tem desenvolvido ações de educação sanitária e ambiental no 

Município, conforme estabelece a Lei nº 8.915/2015, visto que, de um total de oito cooperativas 

cadastradas na Limpurb, as quais recebiam os resíduos dos PEVs, sete recebiam em 2018 e em 

2019, o número foi reduzido para cinco o que representa um enfraquecimento da atuação do 

Poder Público Municipal que não busca estratégias para superar as dificuldades associadas à 

coleta seletiva realizada por meio dos PEVs, como também para alcançar as metas previstas para 

instalação de ecopontos. Nesse sentido, verifica-se o desinteresse da Prefeitura Municipal em 

avançar nessas questões, ao tempo em que a coleta convencional contínua sendo praticada em 

todo o território, o que atende a uma outra lógica e às empresas contratadas. 

 A iniciativa da Coelba por meio do Projeto Vale Luz tem-se apresentado de forma complementar 

à atuação da Secis, pois atende às pessoas física e jurídicas no território municipal, inclusive no 

recebimento de óleos em condomínios. 

Por fim, conclui-se que a coleta seletiva desenvolvida no Município não é estruturada como uma 

política pública e sim como um faz de conta devido a promulgação da legislação de resíduos 

sólidos que aborda essa temática no País. Dessa maneira, são os atores da sociedade civil que 

têm contribuído para a conservação ambiental, por meio de benefícios econômicos à população 

que contribui para a coleta seletiva em Salvador. 
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RESUMO  

  

A sociedade contemporânea é cada vez mais desafiada no tratamento, destinação e disposição 

final adequada dos resíduos sólidos urbanos, pois estes configuram uma das maiores e mais 

complexas dificuldades de tomada de decisão. Em face disso, esta pesquisa tem como objetivo 

aplicar um modelo de otimização de rotas à coleta de resíduos sólidos urbanos no Município do 

Crato. Para a realização desta pesquisa, foram consideradas as rotas dos caminhões de coleta 

convencional, que é realizado em dias e horários alternados da semana, preestabelecidos pela 
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equipe de trabalho. O processo heurístico do estudo de caso foi desenvolvido pelo Problema do 

Carteiro Chinês Não Orientado, que possui como característica fazer o emparelhamento de nós 

de um grafo não direcionado. O resultado obtido é oriundo da associação do trabalho de campo e 

do modelo do Problema do Carteiro Chinês, com cuja limitação da quantidade de nós e arestas o 

modelo se tornou não dirigido. Quanto às rotas otimizadas, ao serem comparadas com as 

realizadas, proporcionam uma redução na distância total percorrida pelo veículo, o que pode 

acarretar uma economia significativa.  

  

Palavras-chave: Problema do Carteiro Chinês; Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta Convencional. 

  

 

INTRODUÇÃO 

  

O tema resíduo sólido se expressa como um crescente desafio da sociedade contemporânea, 

particularmente, quando se trata da destinação dos resíduos e sua disposição final adequada, 

visto que há ausência de políticas e de ações de gerenciamento responsável compartilhado. 

Nessa perspectiva, a sociedade defronta o desafio do equacionamento entre geração de resíduos 

e disposição final ambientalmente segura. Desse modo, o equilíbrio há de ocorrer como resposta 

ao crescimento da produção e de práticas inadequadas de resíduos sólidos, assim como a falta de 

áreas para disposição final na maioria das cidades. 

Os impactos sociais, ambientais e econômicos gerados com a gestão e a disposição 

inapropriadas dos resíduos sólidos poderiam ser revertidos com a apropriação de padrões de 

produção e de consumo sustentáveis e de um gerenciamento adequado de resíduos sólidos que 

minimizariam os impactos ao ambiente e à saúde pública. 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABELPRE, 2017) a quantidade de RSU gerada e a quantidade coletada em 2016 foram de 78,3 

milhões de toneladas de lixo urbano, com um índice de cobertura de coleta de 90,8% em todo 

País, ficando 7,3 milhões de toneladas de resíduos sem coleta, e com destino incerto e impróprio, 

expondo ao risco a saúde do meio ambiente e da população. Quanto à disposição final, registrou-

se um aumento no volume de resíduos enviados para destinação inadequada, com quase 30 

milhões de toneladas de resíduos dispostas em lixões de baixa segurança ou aterros controlados, 

que não possuem o conjunto de sistemas e medidas para proteção do meio ambiente contra 

danos e degradações. 

O quadro que se instala com relação aos RSU no Brasil é: redução da coleta de lixo, menos 

recursos para essa área e aumento do número de lixões, dados preocupantes destacados do 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2016, lançado pela ABRELPE. Destaca-se que o 
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brasileiro produziu no ano passado 1,040 kg de lixo por dia, uma queda de 2,9% quando 

comparado ao ano anterior. Esse dado, no entanto, não veio acompanhado com uma eficiência na 

gestão da coleta, na destinação e nos recursos investidos nessa área (ABELPRE, 2017).  

A coleta de lixo domiciliar na cidade do Crato/CE é um serviço realizado pela Prefeitura Municipal. 

A coleta de resíduos recicláveis é efetivada pela Associação dos Agentes Recicladores do Crato 

(AARC). Pessoas cadastradas fazem a coleta dos materiais recicláveis, separam e comercializam 

na sede da Associação. Muitos materiais que seriam para reciclagem, no entanto, ainda são 

coletados pelo caminhão compactador de lixo e lançados no lixão da cidade. Esses resíduos são 

separados por catadores não cadastrados e comercializados diretamente no lixão.  

Quanto à otimização de rotas de coleta, não há um direcionamento efetivo, causando problemas 

no seu gerenciamento, isto é, necessidade de minimizar rotas por meio do planejamento e 

execução das operações. 

A pesquisa tem o objetivo de minimizar as distâncias percorridas pelo veículo de coleta e de 

transporte dos resíduos sólidos urbanos pelos responsáveis de realizar a coleta de lixo, que 

devem percorrer todas as ruas (arcos) do bairro Centro, no município do Crato/CE. Para a 

realização desta pesquisa, foram consideradas as rotas dos caminhões de coleta convencional, 

que é realizado em dias e horários alternados da semana, pré-estabelecidos pela equipe de 

trabalho. O processo heurístico do estudo de caso será desenvolvido pelo Problema do Carteiro 

Chinês Não Orientado, que possui como característica fazer o emparelhamento de nós de um 

grafo não direcionado. O resultado foi bastante expressivo porque, geralmente, os municípios não 

possuem qualquer instrumento de controle de rotas para as coletas de lixo convencional, como é 

o caso do município em estudo, em se há uma sobreposição de percursos. 

  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

O município do Crato tem uma população de 121.428 habitantes, distribuídos em uma área total 

de 1.176,467 km², com densidade demográfica de 94,05 hab./km². 

Para a realização desta pesquisa, foram consideradas as rotas dos caminhões de coleta 

convencional no bairro Centro da cidade. Este trabalho é realizado em dias e horários alternados 

da semana, pré-estabelecidos pela equipe de trabalho e, para isso, a empresa se utiliza de dois 

caminhões compactadores homogêneos (cada um com capacidade entre 9 a 12 toneladas). 

O processo heurístico do estudo de caso será desenvolvido para o Problema do Carteiro Chinês 

Não Orientado, que possui como característica fazer o emparelhamento de nós de um grafo não 

direcionado. 
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O estudo foi realizado quanto à coleta de RSU no bairro Centro do município do Crato, em que o 

caminhão de coleta passa por todos os pontos de coleta de resíduos que estão situados nas ruas, 

de modo que há mais de um ponto de coleta em uma determinada rua, conforme a Figura 1 

mostra a disposição das ruas no mapa. 

 

Figura 1 - Ruas dispostas no mapa. 

 
 
 

A Figura 1 demonstra o grafo após a animação do percurso que foi tomado para resolver o 

problema. Trata-se de um grafo não euleriano, de modo que será necessário realizar as devidas 

operações para determinar um percurso ótimo para o grafo.  

  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

  

Após o trajeto com o caminhão a solução da rota é composta por rotas ótimas, uma para cada 

viagem/dia. Cada rota realizada tem início na garagem, mas ela de fato se inicia na entrada do 

bairro (nó 1) e término na saída do bairro (nó 140) com destino ao lixão que se encontra a 

aproximadamente 6 km de distância do nó número 36.  

O grafo que constitui a rota pesquisada é composto por 140 nós e 270 arestas, que são 

percorridas pelo caminhão de coleta de resíduos sólidos urbanos, perfazendo uma distância de 

19.241 m. 
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Todos os pontos de coleta foram visitados e todo resíduo disposto coletado (por um único 

caminhão em cada dia e horário), como não há balança na entrada do lixão, o quantitativo 

estimado de coleta de RSU por viagem é pela capacidade do caminhão compactador. 

Na Figura 2 pode-se observar as rotas geradas pelo caminhão no bairro Centro, através do grafo. 

 

Figura 2 - Grafo Final do Estudo de Caso. 

 

 

O grafo possui todos os vértices e arestas coloridos, pois todos foram visitados durante o percurso 

do caminhão de coleta dos RSU. 

Os números representam os vértices e arestas que formam os arcos a serem atravessados pelo 

veículo de coleta de resíduos sólidos no bairro Centro, Município do Crato. 
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Quanto aos dados da distância atual da rota se tem 36.680 metros, aproximadamente 40 km em 

um percurso realizado pelo caminhão de coleta convencional de resíduos sólidos urbanos. 

Enquanto à distância otimizada 19.241 metros, aproximadamente 20km. Assim, para a economia 

entre a distância otimizada e a distância atual é de aproximadamente 48%. 

Fazendo uma simulação de valores, segue o seguinte raciocínio: considerando o preço médio de 

venda do diesel por litro de R$ 4,02 segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo entre os dias 

20/05 a 26/05/2018, no município do Crato tem-se: 

 

Tabela 1 -  Simulação do Consumo de Combustível da Rota Centro. 

Item Atual Otimizado 

Rota (Km) 36,68 19,24 

Consumo (Km/L) 4 4 

Preço do Diesel dia (R$) * 4,02 4,02 

Valor da rota dia (R$) 589,81 309,38 

Valor da rota ano (R$) *** 215.280,65 112.923,70 

Nota: * ANP; ** 30 dias; *** 365 dias 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O resultado foi bastante expressivo porque, geralmente, os municípios não possuem qualquer 

instrumento de controle de rotas para as coletas de lixo convencional, como é o caso do município 

em estudo, em se há uma sobreposição de percursos. 

Desse modo, por meio da metodologia do PCC, se otimiza a rota para passar o mínimo de vezes 

em cada rua. 

  

 

CONCLUSÃO 

  

O modelo do PCC, baseado no modelo de Edmonds (1973), construi uma arborescência, em que 

o circuito euleriano consiste uma tarefa trivial, embora com abordagem diferente de Euler. O 

resultado obtido é oriundo da associação do trabalho de campo e do modelo do PCC, cuja 

limitação da quantidade de nós e arestas o modelo se tornou não-dirigido. Quanto as rotas 

otimizadas ao serem comparadas com a atual proporcionam uma redução na distância total 

percorrida pelo veículo, o que pode acarretar uma economia aos cofres públicos, ao meio 

ambiente e a sociedade como um todo.  

 

  

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 374 

REFERÊNCIAS 

ABRELPE (2017) – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 

Panorama dos resíduos sólidos no Brasil, Disponível em 

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2017/key_stats_2017.pdf. Acesso em: 27 dez 2017. 

ANP (2018) – Agência Nacional do Petróleo. Sistema de Levantamento de Preços, Disponível em 

http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp. Acesso em: 30 de maio 2018. 

ASSAD, A. A.; GOLDEN, B. L. (1995)Arc routing methods and applications. Handbooks in 

Operations Research and Management Science, v. 8, p. 375 – 483. 

BODIN, L. D.; GOLDEN. B.; ASSAD, A.; BALL, M. Routing and scheduling of vehicles and crews: 

the state of the art. Computers and Operations Research, v.10, n.2, p.63-211,  1983.  

BRÄYSY, O.; DULLAERT, W.; NAKARI, P. (2009) The potential of optimization in communal 

routing problems: case studies from Finland. Journal of transport geography. v. 17, n6, p.484-

490. 

EDMONDS, J.; JOHNSON, E. L. (1973). Matching, Euler Tours and the Chinese Postman 

Problem, Math. Program. n.5, p. 88-124. 

GHOSE, M. K.; DIKSHIT, A. K.; SHARMA, S. K. A (2006). Gis based transportation model for solid 

waste disposal – A case study on Asansol municipality. Waste Management, v.26, n11, p. 

1287-1293. 

IBGE (2016). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014/ 2016). Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 30 nov. 2016. 

KHAN, D.; SAMADDER, S.R. (2016). Allocation of solid waste collection bins and route 

optimisation using geographical information system: A case study of Dhanbad City, India. 

Waste Management & Research, v.34, n.7, p.666-676. 

KIM, B.; KIM, S.; SAHOO, S. (2006). Waste collection vehicle routing problem with time windows. 

Computers & Operations Research. v.33, n.12, p. 36. 

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2017/key_stats_2017.pdf


 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 375 

QUANTIFICAÇÃO DO VOLUME COLETADO E DA RECICLAGEM DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE – MT 

 

 

Naiana Schultz Arisi(1) 

Engenheira Sanitárista e Ambiental 

 

Endereço(1): Rua/Av. Primaveras, 371-W - Bandeirantes – Lucas do Rio Verde - MT - CEP: 

78455-000 - Brasil - Tel: +55 (65) 999966-1864 - e-mail: naiana.arisi@gmail.com. 

 

 

RESUMO  

 

A coleta seletiva é um meio de gerenciamento que vem sendo aplicado em diversos municípios 

brasileiros por possibilitar a redução do volume de lixo disposto em aterros sanitários. Além disso, 

contribui para a redução do uso de matéria prima virgem, o que está relacionado à diminuição de 

impactos ambientais decorrentes.O município de Lucas do Rio Verde - MT adotou em 2014 a 

coleta seletiva como uma forma de minimizar os impactos ambientais causados pela produção de 

resíduo sólido urbano. Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar a dinâmica da coleta 

seletiva mecanizada, tendo como base a experiência de Lucas do Rio Verde - MT na implantação 

do sistema de coleta desenvolvido no município e sua influência na reciclagem dos resíduos 

sólidos. 

 

Palavras-chave: coleta seletiva; reciclagem; lixo urbano 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento acelerado das cidades, sobretudo nos países em desenvolvimento (ARABY, 2002), 

associado ao crescimento econômico (LEÃO et al., 2001) e populacional (SRIVASTAVA et al., 

2015) impactaram num aumento considerável da geração de resíduos sólidos. Estes resíduos, se 

manejados de forma inadequada, podem oferecer riscos à saúde coletiva e ao meio ambiente 

(MOHAMMED & ELIAS, 2017). Segundo o relatório da ABRELPE (2017), 40,9% dos resíduos 

coletados no Brasil foram despejados em locais inadequados, tais como lixões e aterros 
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controlados, o que totaliza mais de 29 millhões de toneladas. Ao mesmo tempo que existem vários 

problemas relacionados aos resíduos urbanos, existem muitas oportunidades positivas para 

mitigar seus aspectos negativos (SRIVASTAVA et al., 2015). 

A coleta seletiva, caracterizada pela separação de materiais recicláveis, como plásticos, vidros, 

papéis, metais e outros (RIBEIRO & BESEN, 2007),  possibilita a redução do volume de lixo 

disposto em aterros sanitários (WAITE, 1995). Além disso, contribui para a redução do uso de 

matéria prima virgem, o que está relacionado à diminuição de impactos ambientais decorrentes 

(WAITE, 1995). Conforme Ribeiro & Besen (2007), a coleta seletiva possibilita a comercialização 

de materiais recicláveis, podendo gerar trabalho e renda para a população local. 

O município de Lucas do Rio Verde - MT adotou em 2014 a coleta seletiva como uma forma de 

minimizar os impactos ambientais causados pela produção de resíduo sólido urbano. Isto ocorreu 

com a utilização de coleta mecanizada atrelada ao uso de contêntores, o que, segundo Santos e 

Dias (2012) apresenta o benefício de proporcionar maior agilidade ao processo, além de reduzir 

os riscos de acidentes com os coletores. Todavia, estudos são necessários para caracterizar a 

variação no volume de resíduos produzidos, assim como a quantidade de materiais reciclados. 

 Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar a dinâmica da coleta seletiva mecanizada, tendo 

como base a experiência de Lucas do Rio Verde - MT na implantação do sistema de coleta 

desenvolvido no município e sua influência na reciclagem dos resíduos sólidos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no município de Lucas do Rio Verde, localizado na região centro-norte do 

estado do Mato Grosso, distante 355 km da capital Cuiabá. Sua extensão territorial é de 3.675.221 

km2 e sua população foi estimada em 63.411 habitantes (IBGE, 2017). Conforme o mesmo autor, 

a densidade demográfica é de 12,43 hab/km2 e 45,9% da população possui esgoto sanitário 

adequado. 

Os componentes avaliados nesse trabalho foram a forma de implantação da coleta mecanizada, 

coleta mensal e anual de resíduos sólidos entre os anos de 2016 a 2018, assim como a 

percentagem reciclada dos mesmos. Os dados foram obtidos com o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE), órgão responsável pela gestão dos resíduos de Lucas do Rio Verde. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Ocorreu grande variação na coleta mensal de resíduo urbano durante o ano de 2016 em 

comparação com os anos de 2017 e 2018 (Figura 1). A amplitude máxima observada em 2016 

ocorreu durante os meses de fevereiro e maio (respectivamente 1095,54 Ton e 2585,03 Ton), o 

que provavelmente está associado à transferência de resíduos do lixão municipal para um aterro 

sanitário. Já em 2017, a variação entre os meses com maior e menor volume de coleta foi 

observada em dezembro (1699,42 Ton) e novembro (1285,42), cuja amplitude foi de apenas 414 

Ton. Segundo Gomes et al. (2012), em estudo realizado no município de Passo Fundo – RS, 

existe uma tendência de aumento na produção de resíduos durante dezembro devido ao aumento 

de consumo associado às festas de final de ano. 

Em 2018, pode-se observar também que não ocorrem grandes flutuações nos volumes coletados 

mensalmente, cuja média anual foi de 1614,11 Ton/mês e variação máxima de 353,07 Ton. De 

modo geral, esta pequena variação mensal pode ser interpretada como um ponto positivo, já que 

auxilia o planejamento municipal, principalmente quanto ao dimensionamento do número de 

contêntores e da frota de veículos necessária para o transporte destes resíduos. 

 

Figura 1 – Coleta mensal de resíduos sólidos urbanos de Lucas do Rio Verde – MT. 

 

 

O volume total de resíduos coletados em 2016 foi de aproximadamente 18864,38 Ton (Figura 2a), 

o qual representou o primeiro ano cuja coleta mecanizada foi realizada em 100% dos domicílios 

residenciais e não residenciais das áreas urbanas do município. Este número foi superior ao ano 

de 2017 (18060,47 Ton) e inferior ao de 2018, cujo volume total coletado foi de 19369,34 Ton. 
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Em relação ao volume total de resíduos reciclados (Figura 2b), pode-se observar um crescimento 

constante ao longo dos anos, independentemente das oscilações nos volumes totais anuais. Em 

2016, 476 Ton foram recicladas, o que representou 2,52% do volume total. Já nos anos 

posteriores houve acréscimo no volume reciclado, sendo 675,3 Ton em 2017 e 1096,1 Ton em 

2018, respectivamente 3,74% e 5,65% do volume total coletado. Provavelmente, este crescimento 

está associado às campanhas de conscientização realizadas pela SAAE no município e à 

familiarização da população local com a correta disposição dos resíduos nos contêntores, os quais 

são distribuídos por toda a cidade para receber separadamente apenas resíduos recicláveis ou 

não recicláveis. 

Conforme Simões et al. (2011) em estudo realizado na cidade de Sorocaba, pode-se evidenciar 

um aumento de 87% no índice de entrada de material reciclável nas cooperativas devido à 

ampliação da coleta mecanizada. Além disso, o mesmo autor afirma que este aumento 

proporcionou incremento de 55% na renda média mensal dos cooperados num período de 2 anos. 

 

Figura 2  – Volume total coletado anualmente de resíduos sólidos urbanos (A) e volume total de 

resíduos reciclados do município de Lucas do Rio Verde – MT (B) durante o período de 2016 a 2018. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que houve aumento no volume de resíduos sólidos urbanos coletados entre o 

período de 2016 a 2018 em Lucas do Rio Verde – MT, bem como observou-se que o processo de 

coleta seletiva mecanizada influenciou positivamente no aumento de resíduos sólidos reciclados 

ao longo dos anos estudados. Entretanto, apesar das ações de educação ambiental que já são 

desenvolvidas no município o percentual de reciclados é baixo, quando comparado com o volume 

total de resíduos coletados, isso demonstra a necessidade de continuar investindo em campanhas 

educativas junto à população. 
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RESUMO  

 

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde representa um fator que influencia na saúde e 

no ambiente pelos riscos que representam se não realizado adequadamente. O presente trabalho 

apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa realizada com o objetivo de analisar as 

percepções dos trabalhadores de uma universidade pública sobre o manejo dos RSS no hospital 

veterinário dessa instituição e as percepções sobre os riscos ao ambiente e à saúde. Os dados do 

estudo foram obtidos com a realização de duas reuniões de grupos focais, uma com nove 

trabalhadores estatutários da carreira de técnico administrativo em educação e outro com oito 

trabalhadores terceirizados e analisados por análise de conteúdo. Verificou-se que os 

trabalhadores não conhecem o PGRSS, a classificação nem do volume de RSS gerados na 

instituição e nem a legislação sobre RSS, o que representa dificuldade para um adequado 

gerenciamento de RSS. A percepção dos riscos ambientais foi observada nos dois grupos de 

trabalhadores que reconhecem os possíveis prejuízos para o meio ambiente em um manejo 
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inadequado de RSS. Os riscos à saúde são percebidos pelos trabalhadores, mas os terceirizados, 

que estão mais expostos aos riscos, reconhecem que não têm treinamento suficiente para 

trabalhar em hospital veterinário e que podem ter consequências graves para a sua saúde.  

 

Palavras-chave: resíduos de serviços de saúde de hospital veterinário, riscos, percepção dos 

trabalhadores.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Resíduos de serviços de saúde (RSS) são aqueles resultantes das atividades exercidas pelos 

serviços relacionados com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de 

assistência domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços de embalsamamento e de medicina legal; drogarias, farmácias e distribuidores de 

produtos farmacêuticos, materiais e controles para diagnóstico in vitro; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; unidades móveis de 

atendimento à saúde; serviços de acupuntura, piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, 

dentre outros afins (BRASIL, 2018). 

Os RSS são reconhecidos por sua periculosidade e consequências associadas ao manejo 

inadequado, apesar de representarem uma pequena parcela dos resíduos sólidos gerados. 

Mosquera et al. (2014) consideram que a parcela perigosa é pequena, entretanto todos os 

profissionais envolvidos em manejo devem saber realizar adequadamente a sua segregação.  

O manejo dos RSS é o conjunto de atividades de manuseio dos resíduos de serviços de saúde, 

cujas etapas são a segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, 

armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, 

destinação final ambientalmente adequada dos mesmos e disposição ambientalmente adequada 

dos rejeitos (BRASIL, 2018). 

Diferente da preocupação com os riscos dos RSS de contaminação por vírus da hepatite ou por 

HIV, não se observa preocupação com os RSS gerados em estabelecimentos veterinários, onde 

as diversas espécies animais podem apresentar patologias zoonóticas que podem afetar o ser 

humano. O manejo dos RSS também pode trazer consequências para o meio ambiente, 

promovendo desequilíbrio se negligenciado em qualquer de suas etapas, e representa um perigo 

para a saúde pública. 

O gerenciamento adequado de RSS pode ser influenciado pelo nível de conhecimentos e 

habilidades, falta de envolvimento de profissionais e de investimentos. Para Takayanagui (1993) o 
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comprometimento da pessoa em uma questão específica é responsável direto por seus 

resultados. Antes de uma mudança de comportamento de um trabalhador, a reflexão sobre as 

importância desta mudança é fundamental. 

Acrescenta-se a estas questões subjetivas para um gerenciamento adequado, a necessidade e 

obrigatoriedade da elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) que se trata de um documento que reúne as exigências técnicas para o manejo 

dos RSS com proteção do ambiente, da saúde do trabalhador, dos pacientes e da comunidade. 

Alguns estudos realizados em hospitais veterinários, como o de Pilger e Schenato (2007), 

observaram que os RSS não eram segregados e eram misturados resíduos comuns e infectantes. 

Roeder-Ferrari, Andriguetto Filho e Ferrari (2008) também constataram o problema de 

segregação. Problemas nesta etapa do manejo representam maiores riscos, aumento de custos e 

evidenciam falta de conhecimento dos trabalhadores. 

A necessidade de mais estudos sobre o tema, a importância de conhecimentos sobre o manejo de 

RSS em estabelecimentos veterinários, os riscos para a saúde e para o ambiente justificam a 

realização deste trabalho. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as percepções dos trabalhadores de hospital 

veterinário de uma universidade pública sobre o manejo de RSS e os riscos envolvidos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória. O estudo foi realizado no 

hospital veterinário de uma universidade federal pública (HUMV) no interior do estado da Bahia. A 

população de referência foi constituída por trabalhadores do HUMV que foram divididos em dois 

grupos, com 8 (oito) trabalhadores terceirizados e 9 (nove) trabalhadores estatutários. O grupo de 

trabalhadores terceirizados compõe-se daqueles da limpeza e conservação e tratadores de 

animais, identificados pelas letras TER e o grupo dos trabalhadores estatutários (EST) foi 

composto por médicos veterinários, técnicos em agropecuária, técnicos em laboratório, técnicos 

em radiologia e técnicos de anatomia e necropsia. 

Os dados foram coletados a partir de documentos como o PGRSS da Instituição e da realização 

de grupos focais com os dois grupos de trabalhadores. Para desenvolver a análise de dados se 

fizeram necessários o conteúdo relevante e consistente coletado dos documentos analisados e 

transcrições dos grupos focais. Para analisar os dados foi utilizada a técnica de análise conteúdo, 

o estudo da comunicação a partir de procedimentos sistemáticos e objetivos do conteúdo das 

mensagens. A análise foi realizada a partir de categorização por análise temática ou investigação 

de temas (BARDIN, 2011). 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O hospital veterinário (HUMV) tem por objetivo atuar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão do curso de Medicina Veterinária e outros cursos da Instituição pesquisada; promover o 

desenvolvimento teórico e prático de disciplinas do curso de Medicina Veterinária; executar 

programas de saúde pública e de sanidade animal; e fornecer auxílio clínico-cirúrgico aos setores 

de produção animal da Instituição. 

 A unidade hospitalar possui área construída de 3.442m2, distribuídos entre os seguintes 

setores/serviços: 04 consultórios de clínica médica de animais de companhia; 03 salas de cirurgia 

de animais de companhia; laboratórios de parasitologia, diagnóstico clínico, doenças infecciosas e 

patologia; sala de ultrassom e sala de raio X; clínica médica de animais de produção; clínica 

cirúrgica de animais de produção; e setores administrativos. 

O PGRSS da instituição identifica e quantifica os RSS gerados mensalmente no Hospital, RSS do 

grupo A: 2700kg (subgrupo A1: 80kg; subgrupo A2: 2045kg; subgrupo A4: 60kg; subgrupo A5: 

515kg); grupo B: 400kg; grupo D: 500kg; e do grupo E: 80kg. O total estimado de RSS gerados no 

HUMV é 3.680kg/mês. O grupo A corresponde a 73,37%, o grupo B a 10,87%, o grupo D a 

13,59% e o grupo E a 2,17%. Não são gerados RSS do subgrupo A3, estes se referem às peças 

anatômicas humanas e do grupo C, visto que o equipamento de raio X, é um equipamento digital 

e não são feitas revelações. Percentualmente, a quantidade de RSS predominante na estimativa 

do HUMV difere de outros locais onde o que se espera é predominância de RSS do grupo D.  

Os trabalhadores que participaram do estudo revelaram que não conheciam a classificação dos 

RSS e tinham pouca noção da quantidade gerada, como também revelaram desconhecer o 

PGRSS e legislações sobre o tema. Semelhança verificada em estudo de Reis et al. (2013), no 

qual os participantes não conheciam a classificação do RSS gerados nos estabelecimentos 

veterinários, o que dificultava o manejo adequado deles e as ações para minimização da geração. 

O quantitativo é muito variado, depende do procedimento que a gente esta 

fazendo, então ter uma noção fica bastante complicado, vai depender muito da 

demanda que a gente tem, eu não tenho estimativa. Os tipos de resíduos como eu 

falei são medicamentos, luvas, gazes, que a gente utiliza, atadura, algodão, luvas. 

O pessoal que faz a retirada tem uma dimensão, pelo menos, eu não sei quando 

vem o carro para fazer a coleta mais ou menos a dimensão do quantitativo que é 

por setor. (EST 9) 

Não. Aqui tem um plano. Uma responsável que estava até vendo isso, sentaram 

para fazer mesmo o plano daqui, mas fica entre o pessoal lá da biossegurança. 

(EST 8) 

De acordo com Brasil (2005), os RSS são classificados nos grupos A (biológicos), B (químicos), C 

(radioativos), D (comuns) e E (perfurocortantes). Este conhecimento é importante para realizar 
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uma segregação adequada, evitar mistura de resíduos, acondicionamento inadequado, que 

aumentam os riscos que podem extrapolar os limites da unidade, principalmente por disposição de 

resíduos dos grupos A, B e E como resíduos comuns. 

A geração de RSS no HUMV não é mensurada, não foram verificados documentos que 

comprovassem, contrariando a legislação que determina a obrigatoriedade da análise de geração 

como parte da avaliação e monitorização do gerenciamento. Faz-se necessário elaborar e 

implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde, documento 

imprescindível para normatização das etapas do manejo, com detalhes de cada procedimento, 

incluindo ações de saúde do trabalhador e educação continuada (BRASIL, 2004). 

O PGRSS foi elaborado em 2016, é muito sintético e desconhecido do grupo de trabalhadores e 

não foi ainda implementado, constatação baseada no que foi dito pelos participantes nas reuniões, 

por não conhecerem o Plano, legislações, os tipos de RSS nem detalhes sobre o manejo. 

Em relação aos riscos ambientais, os participantes tem compreensão dos riscos provocados ao 

meio ambiente pelo manejo inadequado dos RSS.  

No meu setor, pode causar uma infinidade de problemas, desde contaminação de 

solo, lençol freático, vegetação, ser humano, outros animais, por isso toda uma 

preocupação, tanto no transporte como no manejo, até o destino final desse 

resíduo. (EST 4) 

A parte do formol mesmo, ... , a gente faz o manuseio para poder colocar lá no 

fundo, acho que não está no lugar adequado para colocar ele, está em um local 

muito quente, eu não sei se tem risco de explosão. (TER 3) 

O manejo inadequado dos RSS pode provocar uma contaminação em cadeia, sendo que todas as 

etapas são importantes. A mistura de RSS por segregação inadequada, resíduos infectantes, 

perfurocortantes e/ou químicos descartados como comuns, compostos e partículas geradas no 

tratamento de RSS e disposição de resíduos provenientes das misturas podem afetar solo, ar, 

água, contaminar fauna e flora, e retornar ao homem. O estudo de Sawalen, Selic e Herbell (2009) 

considerou grave a mistura de resíduos comuns e infectantes, estas práticas podem contaminar o 

ambiente. 

Os trabalhadores cosideram importantes alguns fatores que influenciam o manejo adequado de 

RSS, relataram que a Instituição não fornece de forma equânime as condições de trabalho para 

todos trabalhadores no que se refere ao fornecimento de EPIs que não são usados por todos que 

deveriam, além de treinamento para o trabalho em hospital e para o manejo adequado de RSS. 

Na verdade, que aqui, todos nós, os tratadores, as meninas da limpeza, o pessoal 

da manutenção não estão adequado com o EPI completo.( TER 5) 

Não adianta fazer o treinamento e deixar em vão. Porque falou, falou e não 

adiantou nada. Na necropsia, a gente entra com essa roupa e fica o dia todo com 
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essa roupa. A única coisa que a gente tem é a luva, a touca e a máscara, porque 

máscara não protege nada, e a bota. (TER 4) 

Como teve um dia mesmo, que teve na necropsia teve um cavalo com raiva e 

ninguém era vacinado, só quem era vacinado era os mais antigos. (TER 4) 

A respeito dos riscos à saúde, os participantes reconheceram estes nas rotinas em que 

manipulam os RSS, sendo maximizados pela falta de treinamentos, de conhecimentos específicos 

e de EPIs. Também consideraram possibilidade de contaminação e adoecimento pelo contato 

com os resíduos. Num hospital veterinário, pela diversidade de espécies atendidas são variadas 

as patologias. No setor de clínica de animais de companhia, atendimento predominante de cães e 

gatos, que podem ser acometidos por dermatofitoses, leptospirose, tuberculose, zoonoses que 

podem acometer o ser humano a partir de pelos, urina, sangue e aerossóis, respectivamente. 

 O participante TER 7 compreende os riscos relacionados ao manejo dos RSS. 

A gente corre risco ao entrar, lá na frente a gente já corre risco, aqui, tudo  a gente 

corre risco. No laboratório, no Centro cirúrgico, ..., cachorro com micose. Isso tudo 

tem risco para nossa saúde, tipo os animais com raiva que chegam aí, a gente 

tem contato, querendo ou não, direta ou indiretamente a gente tem contato com 

ele porque a gente põe a mão no lixo, tudo isso a gente corre risco. (TER 7) 

Os participantes relataram possíveis consequências dos riscos químicos, biológicos e de 

acidentes relacionados ao manejo dos RSS.    

Queimadura de pele, dessas áreas superiores, queimadura de córnea e 

contaminação também dessas áreas superiores, com falta de ar e parada 

cardiorrespiratória, os resíduos biológicos podem causar infecções por bactérias, 

por vírus. E o físico, pode provocar cortes, lesões e amputações. (EST 2) 

O reconhecimento dos riscos à saúde pelos trabalhadores são fatores que estão relacionados 

para adoção de medidas preventivas, maior atenção no trabalho e pode contribuir para redução 

de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Esta identificação de riscos neste estudo 

também foi verificada por Reis et al. (2013). Segundo Enwere e Diwe (2014), os riscos 

relacionados aos RSS referem-se à possibilidade de lesões por agulhas, transmissão de 

infecções, reutilização de alguns tipos de resíduos, poluição ou degradação ambiental.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Constatou-se que os trabalhadores, no geral, não tinham conhecimentos sobre RSS no que se 

refere à classificação, estimativa de geração de resíduos em sua unidade de trabalho, nem de 

legislação aplicada, o que representa um problema, interfere no gerenciamento, na minimização 
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na geração dos RSS, contribui para ocorrência de falhas no processo, aumento de custos e para a 

longitudinalidade dos riscos para a saúde e o ambiente.  

Os participantes da pesquisa compreendem os riscos e possíveis impactos provocados ao 

ambiente pelo manejo inadequado dos RSS, como a poluição do ar, água, solo e riscos à fauna e 

flora locais, possibilitados por imprudência ou imperícia no manejo, desde as etapas de 

segregação até o tratamento e disposição final dos RSS.  

Os trabalhadores terceirizados relataram preocupação pelo contato com os RSS no trabalho, com 

o risco de contrair doenças, infecções, pela falta de condições para o trabalho, evidenciadas na 

cobertura de vacinação, EPIs insuficientes ou inadequados e ausência de treinamentos. Os 

participantes do grupo de estatutários observaram os riscos envolvidos em seu trabalho, como 

biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes, destacaram os riscos de zoonoses pelo 

contato direto com os animais e seus fluidos biológicos. 

O desconhecimento da legislação, dos tipos e quantidades de RSS gerados pode ser superado 

com instituição de um programa de educação continuada, treinamento dos trabalhadores e 

envolvimento coletivo. Estas medidas associadas de aquisição de EPIs representam o início de 

um processo de gerenciamento adequado que possibilitará minimização de riscos à saúde e ao 

ambiente. Torna-se necessário que a Instituição priorize a formação dos trabalhadores em 

demandas relacionadas ao manejo de RSS, faça investimentos de capacitação dos gestores e 

trabalhadores das diversas funções, estruture o setor responsável pelo gerenciamento, 

compartilhe informações sobre riscos, zoonoses, prevenção de agravos e manejo dos RSS nos 

setores de trabalho, realize um estudo quantitativo da geração de RSS, inventários, mantenha 

arquivo dos registros de tratamento dos RSS, atualize e amplie o PGRSS, detalhando os 

procedimentos e de fato, implemente as ações descritas no Plano, bem como realize a 

monitorização das ações, como previstona legislação. 
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RESUMO  

 

O saneamento básico é previsto pela Lei n° 11445/2007 e objetiva a qualidade de vida das 

pessoas por uma série de benefícios que traz a população. Por meio dessa Lei está prevista a 

elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e de acordo com ela deve ser 

revisado a cada quatro anos. Com base nisso, o Plansab foi revisado em 2019 e contemplou a 
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análise situacional dos quatro componentes do saneamento básico. Esse artigo realizou uma 

análise da situação do manejo de resíduos sólidos no Brasil e em suas regiões na área urbana e 

rural, no período de 2010 a 2017, de acordo com a base de dados do IBGE, SNIS e SINIR. Essa 

análise foi feita com base no conceito de atendimento e déficit, sendo atendimento adequado, e o 

déficit foi subdivido em precário ou sem atendimento. A análise foi feita com relação ao tipo de 

coleta e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. Observou-se que os maiores déficits 

com relação a coleta ocorrem nas regiões Norte e Nordeste principalmente na área rural. Com 

relação a disposição final, notou-se que o percentual de muncipios que enviam seus resíduos para 

aterro sanitário aumentou, bem como o número de municípios que possuem coleta seletiva. 

 

Palavras-chave: manejo de resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos domiciliares, Plansab 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico previsto na Lei nº 11445/2007 visa preservar qualidade de vida do ser 

humano, prevenir doenças, garantir a preservação do meio ambiente, a partir do acesso à água 

potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e transporte de águas pluviais e manejo 

dos resíduos sólidos. Além disso, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição 

de 1988. A Lei nº 11445/2007 prevê a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab), para regular a condução das políticas públicas de saneamento básico, com metas e 

estratégias de governo para o setor, cujo objetivo é universalizar o acesso aos serviços de 

saneamento básico.  

O Plansab resultou de um processo planejado e coordenado pela Secretaria Nacional de 

Saneamento (SNS), órgão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sua versão original foi 

aprovada pelo Decreto Presencial n° 8141/2013 e de acordo com a Lei nº 11445/2007, o Plano 

dever ser revisado periodicamente, em um prazo não superior a quatro anos. Na versão revisada 

do Plansab de 2019 foi feita uma análise situacional de todos os componentes do saneamento 

básico no Brasil no período de 2010 a 2017.  

O crescimento do consumo de produtos industrializados e descartáveis resulta no aumento 

excessivo no volume de resíduos sólidos gerados nos domicílios urbanos e rurais, como por 

exemplo, restos de comida, garrafas, papelão, galhos de árvore, produtos de higiene, entre outros. 

Diante dos problemas de saneamento, é importante que a coleta e a destinação final 

ambientalmente adequada desses resíduos sólidos sejam uma realidade no Brasil para contribuir 

na universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. Para observar a situação da 

disposição final de resíduos sólidos domiciliares, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE) realiza uma pesquisa a cada dez anos por meio do Censo, e anualmente pela Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD-Contínua). Esses dados estão disponíveis no Banco 

Multidimensional de Estatísticas (BME) e no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) 

até o ano de 2015.  

Há ainda o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) que é o maior e mais 

importante sistema de informações do setor de saneamento brasileiro e fornece um banco de 

dados com informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade sobre a 

prestação de serviços de água e de esgotos, bem como de manejo de resíduos sólidos (Brasil, 

2016).  

Com relação ao exposto, objetivo desse artigo é apresentar as diversas formas de destinação final 

dos resíduos sólidos domiciliares na área urbana e rural do Brasil bem como a forma de 

disposição final desse tipo de resíduo nos municípios do Brasil e em cada região, nos anos de 

2010 a 2017. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A análise da situação sobre o manejo resíduos sólidos urbanos na áre urbana e rural foi feita para 

o período de 2010 a 2017. Foram utilizadas informações do Censo de 2010 (IBGE, 2010), bem 

como do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR) e do 

SNIS, referente ao ano de 2016, e da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2008 

(IBGE, 2008)  

Com relação aos dados de 2017, o IBGE disponibilizou os dados da PNAD-Contínua referente ao 

manejo de resíduos urbanos de 2017 da área urbana e rural. Esses dados foram sumarizados e 

estão apresentados na Tabela .  

 

Tabela 1 – Informações disponibilizadas pelo IBGE. 

Situação do 
domicilio 

Unidade territorial Destinação  

Total/Urbano/Rural Brasil/N/NE/SE/S/CO 

Coletado diretamente por serviços de limpeza 

Coletado em caçamba de serviços de limpeza 

Queimado (na propriedade) 

Enterrado (na propriedade) 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 

Outro destino 

Fonte: (IBGE, 2017). 
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Todos os dados foram analisados para cada tipo de destinação final em relação ao total da 

amostra com o objetivo de confeccionar os gráficos informativos do Brasil e de cada região. Por 

meio disso, foi possível fazer a análise situacional do país em relação o manejo de resíduos 

sólidos urbanos. 

Com o intuito de caracterizar a destinação final dos resíduos sólidos em atendimento adequado e 

déficit adotou-se a mesma metodologia utilizada no Plansab revisado (Brasil, 2019), conforme 

mostra a Tabela 2.  

 

 

Tabela 2 – Caracterização do atendimento e do déficit para o manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Componente
(1)

 Atendimento adequado 

Déficit 

Atendimento precário Sem atendimento 

Manejo de 
resíduos sólidos 

Coleta direta ou indireta 
com frequência mínima 
de uma vez por semana 
e destinação final 
ambientalmente 
adequada dos resíduos. 

 
Coleta direta ou indireta: 
 
- com frequência que não 
seja de, pelo menos, 
uma vez por semana; 
 
- com destinação final 
ambientalmente 
inadequada dos 
resíduos. 

Todas as situações não 
enquadradas nas 
definições de 
atendimento e que se 
constituem em práticas 
consideradas 
inadequadas

(1)
. 

(1)
 Ausência de coleta, com resíduos queimados ou enterrados, jogados em terreno baldio, logradouro, rio, lago ou mar ou outro destino 

pela unidade domiciliar. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Figura  apresenta o acesso à coleta de resíduos sólidos na área urbana no País e nas regiões, 

nos anos de 2010 e 2017, segundo os dados do Censo e da PNAD-Contínua. De acordo com os 

dados, no Brasil, 82,9% dos domicílios são atendidos por coleta direta dos resíduos sólidos 

domiciliares, 7,9% dos domicílios são atendidos por coleta indireta e os demais domicílios (9,2%) 

não são atendidos por serviço de coleta regular de resíduos sólidos, o que corresponde a 

aproximadamente 6 milhões de domicílios (Figura ). Nesse contexto, entende-se que a coleta 

direta representa a parcela de resíduos sólidos urbanos que são coletados diretamente por 

serviço de limpeza e coleta indireta os resíduos sólidos urbanos que são coletados em caçamba 

de serviços de limpeza.  

Com relação à subdivisão dos dados de acordo com as regiões, o serviço de coleta aumentou nas 

regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro Oeste, durante o período estudado (Figura 1). No que 

diz respeito ao déficit do atendimento, os percentuais permanecem mais elevados nas regiões 
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Norte e Nordeste, nas quais 2,9% dos domicílios não são atendidos com coleta de resíduos 

sólidos domiciliares (Figura 1). Esse percentual corresponde a aproximadamente 115 mil 

domicílios na região Norte e 412 mil domicílios na região Nordeste.  

Destaca-se a situação da região Sul, em que 95,5% dos domicílios urbanos dispunham de coleta 

direta em 2010, com uma redução, em 2017, para 92,2% (Figura 1). Entretanto, o número de 

domicílios atendidos por coleta indireta na região Sul aumentou nesse período, chegando a 7,5%. 

(Figura 1). O percentual de domicílios nessa região sem nenhum tipo de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares é o menor entre as macrorregiões, apenas 0,3% (Figura 1). 

 

Figura 1 - Percentual de domicílios com coleta de resíduos sólidos domiciliares na área urbana, no 

País e nas regiões, em 2010 e 2017, segundo dados do Censo e da PNAD-Contínua. 

 

 

O acesso a coleta de resíduos sólidos domiciliares na área rural, no país e nas regiões nos anos 

de 2010 e 2017, é apresentado na Figura 2. Observa-se que a coleta aumentou e, 

consequentemente, o déficit diminuiu nesse período em todas as regiões. Com relação a redução 

do déficit, a região Nordeste apresentou a maior durante o período analisado. Os domicílios rurais 

sem nenhum tipo de coleta representavam 81,3% no ano de 2010, e em 2017, esse valor reduziu 

para 66,8%, isso significa que ainda mais de 2,9 milhões de domicílios rurais não possuem coleta.  

A região Norte possui o maior déficit de atendimento, apesar da redução de 86,2%, em 2010, para 

81,0% em 2017. Isso significa que mais de 3,8 milhões de domicílios não possuem coleta de 

resíduos sólidos. A região Sul apresenta o maior percentual de atendimento adequado dentre 

todas as regiões no ano de 2017, com 60,4%, entretanto, mais de 800 mil domicílios apresentam 

déficit.  
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Figura 2 - Percentual de domicílios com coleta de resíduos sólidos domiciliares na área rural, no País 

e nas regiões, em 2010 e 2017, segundo dados do Censo e da PNAD-Contínua. 

 

 

A Figura  apresenta o percentual de municípios do Brasil e suas regiões que destinam seus 

resíduos sólidos domiciliares para lixão/aterro controlado e aterro sanitário, nos anos de 2010 e 

2016. Observa-se que o percentual de atendimento adequado evoluiu neste período. Houve 

diminuição no percentual de municípios que destinam seus resíduos sólidos de maneira 

ambientalmente inadequada no período analisado (Figura 3). No ano de 2010, 70,8% dos 

municípios brasileiros destinavam seus resíduos sólidos domiciliares em lixões/aterro controlado, 

em 2016, esse percentual diminuiu para 59,3% (Figura 3). Com relação às regiões, a Sul 

apresentou maior redução no percentual, passando de 34,5% para 13,8%. 

Com relação aos municípios que destinam seus resíduos de maneira ambientalmente adequada 

no Brasil, em 2010, o percentual era de apenas 29,2% e, em 2016, esse valor progrediu para 

40,7% (Figura 3). No que diz respeito às regiões, a Sul apresentou o maior aumento desse 

percentual, de 65,5% para 86,2% (Figura 3). 

Nota-se que a maioria dos municípios do Brasil ainda destina seus resíduos sólidos em lixões e 

aterros controlados, no entanto, esse número reduziu durante o período analisado. Em 2010, 

3.939 municipios encaminhavam seus resíduos sólidos para lixões ou aterros controlados e em 

2016, esse número diminuiu para 3.301. O número de municípios que dispõem seus resíduos 

sólidos em aterro controlado aumentou nesse período, de 1.626 para 2.269 municípios. 
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Figura 3 - Percentual de municípios que destinam seus resíduos sólidos domiciliares para 

lixão/aterro controlado e aterro sanitário no País e nas regiões, em 2010 e 2016, segundo dados da 

PNSB, do SNIS e do SINIR. 

 

 

 

Na Figura 4 é possível observar a população urbana que destina seus resíduos sólidos em 

lixão/aterro controlado e aterro sanitário, nos anos de 2010 e 2016, de acordo com os dados do 

IBGE, SNIS e SNIR. Observa-se que o atendimento adequado aumentou durante esse período e 

que mais de 123,8 milhões de brasileiros destinaram seus resíduos para o aterro sanitário em 

2016, e no ano de 2010 foram cerca de 94,5 milhões (Figura 4) Consequentemente, o déficit 

diminui, isso siginifca que mais municípios passaram a destinar seus resíduos sólidos para aterro 

sanitário.   
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Figura 4 - População urbana que destina seus resíduos sólidos em lixão/aterro contolado e aterro 

sanitário, nos anos de 2010 e 2016, segundo dados do IBGE,SNIS e SNIR. 
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A região Nordeste possui o maior índice de atendimento precário, ou seja, o maior número de 

pessoas que destinaramm seus resíduos para lixão ou aterro controlado. Em 2010, esse valor foi 

cerca de 22,1 milhões e em 2016, foi de aproximadamente 21,1 milhões (Figura 4). Essa redução 

é pouco expressiva quando se compara com a redução de outras regiões, como por exemplo o 

Sul e o Sudeste (Figura 4). 

Com relação ao atendimento adequado, constata-se que aumentou para todas as regiões, isso 

significa que mais municípios passaram a destinar seus resíduos sólidos de maneira 

ambientalmente correta. O maior aumento foi na região Sudeste em que cerca de 69,1 milhões de 

pessoas destinaram seus resíduos em aterro sanitário em 2017, e em 2010 foram de 

aproximadamente 54,1 milhões (Figura 4). 

A Figura 5 expõe o número de municípios que possuem coleta seletiva de resíduos sólidos 

domiciliares no Brasil e em suas regiões, de acordo com os dados do SNIS, nos anos de 2010 e 

2017. Observa-se o número de municípios que possuem coleta seletiva aumentou no País e 

consequentemente, nas macrorregiões durante o período analisado. Dentre os 3.556 municípios 

brasileiros da amostra do SNIS de 2017, apenas 1.259 possuem coleta seletiva e isso não 

significa dizer que o serviço atende a todo o limite do município (Figura 5).  

 

Figura 5 – Número de municípios com coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares no Brasil e 

nas regiões, nos anos de 2010 e 2017, segundo dados do SNIS. 
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A região Sudeste possui o maior número de muncipios, da amostra do SNIS (de 1.266 

municípios), que tem serviço de coleta seletiva, seguido da região Sul no ano de 2017 (Figura 5). 

Dentre os 806 municípios do Nordeste da amostra do SNIS de 2017, apenas 67 possuem coleta 

seletiva. De acordo com os dados do SNIS, observa-se que a região Centro-Oeste está em uma 

posição intermediária, em que apenas 68 de 292 mucípios possuem coleta seletiva (Figura 5).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao apresentar os dados sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos, verificou-se que embora o 

atendimento adequado tenha aumentado o déficit ainda é relevante principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste do país, especialmente na área rural. Oberva-se que o número de domicílios 

que não possuem atendimento é muito significativo nessa área nas duas regiões. Isso significa 

que cerca de 6 milhões de domicílios nesses locais não tem nenhum tipo de coleta de seus 

resíduos sólidos e por isso, queimam, enterram na propriedade, jogam em rio ou mar. Nesse 

sentido, confirma-se a desigualdade entre as regiões do Brasil quanto à situação do manejo de 

resíduos sólidos e por isso, devem ser tratadas como prioridade em relação à melhoria nesse tipo 

de serviço. 

Notou-se também uma redução do percentual de municípios que destinam seus resíduos sólidos 

domiciliares para lixão/aterro controlado e consequentemente o aumento do percentual de 

muncipios que enviam para aterro sanitário. Em termos de população urbana, observa-se que o a 

maioria dos brasileiros enviam seus resíduos sólidos em aterro sanitário, em decorrência dos 

municípios destinarem seus resíduos para os aterros sanitários. Apesar dos avanços em relação 

aos resíduos sólidos, muito ainda deve ser feito com relação a melhoria de serviços, acesso da 

população a esses serviços, para que a qualidade de vida da população e o meio ambiente sejam 

preservados. 
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RESUMO 

 

Paoletti, Sanfilippo & Becciu (2011) citam que há uma gama de problemas relacionados ao 

escoamento causado pela água de chuvas no corpo receptor, tais como: o acúmulo de poluentes 

na época de estiagem; a lavagem dos poluentes acumulados e o escoamento para as redes de 

esgoto a montante, o qual se mistura com águas residuais, o que pode ocasionar em possível 

ressuspensão de materiais que estavam previamente sedimentados e a desordem ambiental nos 

corpos hídricos, relacionados com a sua vulnerabilidade ecológica e à diluição, advecção, 

dispersão, zonas mortas e reações bioquímicas a jusante dos pontos de entrega das descargas 

poluídas. Portanto, a importância deste estudo é identificar e quantificar as cargas poluidoras que 

adentram no manancial, para avaliar o seu potencial poluidor, os impactos que podem causar e 

também para dar suporte a um planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica. Foi realizado 

a caracterização do comportamento da poluição das águas do Córrego Botafogo, situ região 

metropolitana de Goiânia, ao longo de eventos de cheias e durante as secas, com monitoramento 

contínuo de variáveis durante eventos de precipitação. Quando comparados os resultados médios 

de um evento chuvoso e de seca, foi possível perceber que houve uma grande deterioração da 

qualidade da água após o primeiro evento de chuva. Há grande interferência do escoamento 

superficial sob a qualidade da água dos cursos d´água, sobretudo em eventos chuvosos 

posteriores a longos períodos de seca.  

 

Palavras-chave: polutograma, água, poluição 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Monitorar a qualidade da água constitui-se uma ferramenta básica, para avaliar alterações 

ambientais causadas pela ação antrópica. Os índices de qualidade da água podem ser 

empregados na interpretação de dados, auxiliando na avaliação dos resultados e permitindo a 

comparação das condições da água, ao longo do tempo e em várias localizações geográficas 

(CHEBBO, 1994; EGHBALL & GILLEY, 1999; NOVOTNY & OLEM, 2004). 

Segundo Derísio (2000), Novotny (2005) e Bitzer & Sims (1988), a qualidade da água de 

determinado corpo hídrico pode ser representada através de parâmetros que traduzem as suas 

características físicas, químicas e biológicas. Essas características podem ou não se alterar ao 

longo de efeitos chuvosos, determinando assim parâmetros diferentes de qualidade da água para 

um mesmo corpo hídrico. 
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Os poluentes estão conectados ao ciclo hidrológico, assim podem ser transportados pelo vento ou 

pela água até grandes distâncias. Apesar de os poluentes serem diluídos em grandes quantidades 

de água, há um pensamento errôneo de que esses não representam um risco à saúde do corpo 

hídrico e da população. A maior parte destes poluentes tem uma grande dispersão espacial 

podendo afetar corpos receptores e assim causar um desequilíbrio no ecossistema aquático 

(RAMÍSIO & FERREIRA, 2011). 

As fontes de poluição pontuais, a qual se conhece a carga, a natureza e a frequência com que os 

poluentes são lançados no corpo receptor (ex: esgotos industriais e domésticos) e as fontes 

difusas de poluição, a qual não se conhece a origem, sua carga, natureza e duração do evento e 

que se encontram espalhadas por grandes áreas na bacia de drenagem (ex: drenagem pluvial 

urbana e rural) são dois grandes fatores responsáveis pela degradação do corpo hídrico (VIEIRA, 

2008).  

Uma importante fonte de poluição difusa é o escoamento superficial em áreas urbanas, que 

carreiam para o corpo hídrico elevadas cargas de poluentes, que favorecem para a degradação 

do mesmo. À medida que ocorre o processo de urbanização das cidades, os seguintes impactos 

podem ocorrer com os eventos de precipitação: aumento das vazões máximas, devido ao 

aumento da capacidade de escoamento através de condutos e impermeabilização das superfícies; 

aumento da produção de sedimentos, uma vez que quanto maior a população, maior a quantidade 

de resíduos produzidos; degradação da qualidade de águas superficiais e subterrâneas, devido a 

lavagem de ruas, transporte de materiais sólidos e ligações clandestinas de esgotos, dentre outras 

(TUCCI, 2008 e 2005). 

A poluição gerada pelo escoamento superficial apresenta-se grandemente diversificada e 

depende de alguns fatores, bem como: uso e ocupação do solo, densidade populacional, 

sazonalidade do ciclo hidrológico, topografia, geologia, características e frequência das 

precipitações. A concentração de poluentes neste escoamento depende da acumulação no 

período de estiagem e a exposição ao escoamento durante os eventos de chuva (PIMENTEL, 

2009).  

Lee et al.(2004) afirma que condições climáticas como um período longo de estiagem ou períodos 

úmidos pode afetar grandemente as emissões de poluentes nas descargas de águas pluviais 

urbanas. Em regiões onde há um longo período sem chuvas, há um grande acúmulo de poluentes 

e que a chuva inicial da estação pode ter maiores concentrações de poluentes do que as chuvas 

que virão posteriormente, o qual denomina de carga de lavagem sazonal (seasonal first flush).  

Paoletti, Sanfilippo & Becciu (2011) citam que há uma gama de problemas relacionados ao 

escoamento causado pela água de chuvas no corpo receptor, tais como: o acúmulo de poluentes 

na época de estiagem; a lavagem dos poluentes acumulados e o escoamento para as redes de 

esgoto a montante, o qual se mistura com águas residuais, o que pode ocasionar em possível 
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ressuspensão de materiais que estavam previamente sedimentados e a desordem ambiental nos 

corpos hídricos, relacionados com a sua vulnerabilidade ecológica e à diluição, advecção, 

dispersão, zonas mortas e reações bioquímicas a jusante dos pontos de entrega das descargas 

poluídas. 

As concentrações dos poluentes no escoamento gerado variam ao longo do evento hidrológico, 

assim como variam as vazões. É de esperar que esses valores formem um polutograma, com a 

mesma forma genérica do hidrograma correspondente (PRODANOFF, 2005). 

O pico da concentração de poluentes, que ocorre antes do pico da vazão, é causada pelo início do 

escoamento, que lava os poluentes acumulados nas ruas e nos esgotos antes do maior fluxo de 

escoamento chegar a foz (LEE & BANG, 2000). 

Portanto, a importância deste estudo é identificar e quantificar as cargas poluidoras que adentram 

no manancial, para avaliar o seu potencial poluidor, os impactos que podem causar e também 

para dar suporte a um planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica. Foi realizado a 

caracterização do comportamento da poluição das águas do Córrego Botafogo, situ região 

metropolitana de Goiânia, ao longo de eventos de cheias e durante as secas, com monitoramento 

contínuo de variáveis durante eventos de precipitação com o intuito de se obter polutogramas, 

relacionando carga poluidora (vazão e concentração de poluentes) com o tempo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

O Córrego Botafogo pertence à bacia do Rio Meia Ponte, afluente do Rio Paranaíba. Suas 

nascentes encontram-se no Jardim Botânico e no Parque Areião, e sua área é de 31,55 Km². O 

córrego é classificado como Classe II, conforme resolução CONAMA 357/05 (MARTINS JUNIOR, 

1996; BARROS, 2005). Conforme Quege & Siqueira (2005), o córrego percorre um trecho de 9,8 

km dentro da área urbana, passando pelos bairros: Jardim das Esmeraldas, Bairro Santo Antônio, 

Vila Maria José, Vila São João, Pedro Ludovico, Jardim Goiás, Setor Sul, Setor Central, 

Universitário, Vila Nova, Nova Vila, Setor Norte Ferroviário e Criméia Leste, e recebe 

contribuições de efluentes domésticos e pluviais, desaguando no Córrego Anicuns, afluente do 

Rio Meia Ponte. 

Segundo Cardoso et al. (2008) a região percorrida pelo Córrego Botafogo é uma área altamente 

antropizada, devidos aos processos urbanísticos de ocupação e uso do solo, possuindo vários 

bairros residenciais além de apresentar vários estabelecimentos comerciais, de pequeno a grande 

porte.  
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Há ainda habitações irregulares nas imediações do bosque Jardim Botânico, onde estão 

localizadas duas nascentes do Córrego Botafogo, e ao longo do curso d’água, bem como ligações 

clandestinas de esgoto na galeria pluvial, acarretando lançamentos indiscriminados de efluente. 

Outro fator de grande impacto é que o Córrego Botafogo se encontra canalizado quase que na 

totalidade de seu curso, o que ocasiona diversos impactos ambientais (ARAÚJO & 

PASQUALETTO, 2008). Sendo assim, esta região apresenta pouca área remanescente, com 

grande descaracterização da paisagem. 

 

Amostragem 

As amostragens serão realizadas no Córrego Botafogo, localizado no município de Goiânia – GO, 

abrangendo o período de estiagem e chuvoso da região. Foram coletadas amostras quinzenais na 

estação seca e chuvosa, além do monitoramento e mensuração dos parâmetros durante o efeito 

de “first flush”, conforme metodologia adotada por Winter & Mgese (2011).  

A qualidade da água foi avaliada pontualmente por meio da sonda multiparamétrica que realiza 

análises in situ de oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica, pH, potencial de óxido 

redução, nitrato, amônia, cloreto, temperatura e algas azuis. Para a realização das demais 

análises, coliformes (totais e termotolerantes), DBO, DQO e sólidos totais, as amostras serão 

coletadas em frascos de polietileno devidamente identificados, as quais foram realizadas 

conforme recomendações no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(AWWA/ANHA/WEF, 2017) no laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal de Goiás.  

Selecionaram-se oito (8) estações amostrais, as quais representam a qualidade da água do 

Córrego Botafogo (Figura 1), pois percorre o córrego da sua nascente até a foz, sendo: ponto 1, 

próximo à nascente do Córrego Botafogo, coordenadas 16º43’30.39”S 49º15’15.62”O; ponto 2, 

próximo à nascente do Córrego Botafogo,  16º43’19.60”S 49º15’00.80”O; ponto 3, próximo à 

nascente do Córrego Botafogo – localizado na Avenida 3ª radial, 16º43’17.62”S 49º14’59.13”O; 

ponto 4, Avenida Marginal Botafogo com Avenida Jamel Cecílio, 16º42’06.41”S 49º14’39.32”O; 

ponto 5, Avenida Marginal Botafogo com Avenida A, localizada no Jardim Goiás, 16º41’39.27”S 

49º14’39.64”O; ponto 6, Avenida Marginal com T-10, 16º40’41.64”S 49º14’57.11”O; ponto 7, 

Marginal Botafogo com Independência, 16º39’35.45”S 49º15’11.68”O; e, ponto 8, corresponde a 

foz, 16º39’04.55”S 49º15’39.19”O. 
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Figura 1 - Bacia do Córrego Botafogo. 

 

 

 

Os pontos 1, 2 e 3 estão próximos à nascente e pertencem ao bosque do Jardim Botânico. Do 

ponto 3 o curso d’água segue seu leito por cerca de 300 metros, e a partir deste segue canalizado 

até o ponto 4. Deste até o ponto 6, segue em canal artificial aberto em gabião com colchão reno. 

Do ponto 6 até o 7, o canal é em concreto armado. O ponto 8 está a 50 metros após o deságüe no 

Ribeirão Anicuns. O monitoramento continuo da alteração da qualidade de água durante evento 

chuvoso será realizado no ponto 5.  

O monitoramento da vazão do Córrego Botafogo será feita com uso do Flow Tracker, que faz uso 

da tecnologia ADV, Acoustic Doppler Velocimeter, e com o ADCP, Acoustic Doppler Current 

Profiler, quando necessário. A intensidade das chuvas será mensurada por pluviógrafo instalado 

nas dependências da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Na Figura 2, observa-se que as amostras apresentaram valores de turbidez abaixo de 16 NTU, 

com exceção do ponto 7, que registrou valores de 135 e 272 NTU. Este ponto está sob a 

influência de uma construção a montante, onde está ocorrendo terraplenagem com movimentação 

de solo. Para o oxigênio dissolvido, todos os valores estão superiores a 5 mg/L, atendendo assim 

ao recomendação na Resolução CONAMA 357/2005 para rios de Classe II. Notam-se oscilações 

na concentração de oxigênio dissolvido ao longo do rio, causada possivelmente pela característica 

de leito modificado (escadas, dutos em diferentes níveis), bem como contribuições de redes 

clandestinas de esgoto. Os valores mais baixos foram obtidos nos pontos 5 e 7. A temperatura da 

água registrada nos momentos de coleta oscilou de 19,1 a 26,8ºC observando-se maior amplitude 

no ponto 5.  

Os pontos em azul se referem ao período de estiagem e os em vermelho, de precipitação. 

Para a condutividade elétrica os valores se mantiveram relativamente fixos para os 3 primeiros 

pontos, onde há menor interferência urbana sobre o córrego, visto que estão em uma área 

relativamente protegida pelo bosque Jardim Botânico. A partir do ponto 4 houve acréscimos 

significativos nos valores, evidenciando a contribuição por efluentes. 

A condutividade elétrica está diretamente relacionada com a concentração total de substâncias 

ionizadas e com a temperatura na qual foram realizadas as medições, auxiliando na detecção de 

fontes poluidoras ou fontes de influências antropogênicas no ecossistema aquático. 

 

 

Figura 2 – Qualidade da água nos 8 pontos de coleta do Córrego Botafogo. 
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O pH apresentou valores dentro do recomendado pela Resolução CONAMA 357/05 para rios de 

Classe II, que estabelece uma faixa  de 6,0 a 9,0. As concentrações de nitrato, de modo geral, 

apresentam valores superiores ao recomendado na legislação que é de 10 mg/L, em todos os 

pontos analisados. Nota-se também uma tendência de aumento na concentração de montante a 

jusante, principalmente após o ponto 3, evidenciando o impacto da antropização. Em relação ao 

parâmetro amônia, foi possível observar que três apresentaram concentrações superior a 1,0 

mg/L, limite preconizado pela legislação, observando incremento na concentração tal qual para 

nitrato. 

A Tabela 1 apresenta os resultados médios do período da seca e os resultados médios 

apresentados na primeira chuva após 60 dias.  Conforme os resultados apresentados, foram 

observados alterações substanciais de concentração de turbidez, nitrato, amônia, condutividade, 

sólidos totais e coliformes, comparando a qualidade da água durante época de seca e durante 

evento chuvoso. Não houve alteração significativa para a temperatura, OD e pH. Para o parâmetro 

cloreto observou-se redução brusca na concentração. 

Os cloretos encontrados em águas naturais distantes do mar podem ser provenientes de 

depósitos minerais, efluentes domésticos e resíduos industriais. A concentração recomendada 

pela Resolução CONAMA 357/05 é de 250mg/L. A determinação desse sal é de valor no 

julgamento da qualidade sanitária da água, sendo um íon conservativo e presente em efluentes 

domésticos, pode ser utilizado para caracterizar fontes de poluição por dejetos humanos. 

 

Tabela 1 - Concentração média da qualidade da água no ponto 5 do Córrego Botafogo. 

Amostra 

Média do 

período de 

seca 

Primeira chuva 

após 60 dias de 

seca 

 

Amostra 

Média do 

período de 

seca 

Primeira chuva 

após 60 dias de 

seca 

Temperatura (
o
C) 24,93 24,68  Cloreto (mg/L) 432,39 40,45 

Cond. (µS/cm) 241 280  Turbidez (UT) 7,17 433,4 

OD (mg/L) 5,28 5,35  Algas Azuis (ug/L) 1,17 8,3 

pH 7,97 8,48  Sólidos totais (mg/L) 160 1322 

ORP (mV) 59,33 36  CT (NMP/100mL) 8,50E+03 3,34E+06 

Nitrato (mg/L) 17,27 56,84  CF (NMP/100mL) 2,50E+03 1,87E+05 

Amônia (mg/L) 0,96 1,62        

 

 

A Figura 3 apresenta o polutograma com os valores de turbidez, que sofreram aumentos de dos 

valores a partir de 13 minutos do início da precipitação, ocorrendo oscilações dos valores ao longo 

do tempo analisado, atingindo o valor máximo de 650 NTU a 29 minutos, obtendo forma 

semelhante a um hidrograma, conforme esperado. 
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Figura 3 - Turbidez (mg/L) no Córrego Botafogo monitorada no evento chuvoso. 

 

 

Figura 4 - Concentração de amônia (mg/L) no Córrego Botafogo monitorada no evento chuvoso. 

 

 

Para a concentração de amônia, conforme Figura 4, nota-se um pico iniciando após 12 minutos do 

início da precipitação. A concentração máxima para rio Classe II, conforme Resolução CONAMA 

357/2005 é de 1,0 mg/L, valor este alcançado após 14 minutos. O pico de 2,07 mg/L foi alcançado 

após 33 minutos, sendo que após este tempo ocorre o decréscimo gradativamente. 

Na Figura 5, a variação da condutividade elétrica é semelhante à da amônia, com dois picos, 

seguida de redução gradativa dos valores. Nota-se grande influência do escoamento superficial 

sob a qualidade da água do Córrego Botafogo. A concentração antes do evento chuvoso era de 

135 µS/cm, ocorrendo um aumento brusco a 11 minutos após o início da precipitação, atingindo 

no primeiro pico 278 µS/cm a 16 minutos e meio e o outro a 308 µS/cm a 33 minutos. 
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Figura 5 - Condutividade elétrica (µS/cm) no Córrego Botafogo monitorada no evento chuvoso. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Foram observados melhores resultados da qualidade da água para os pontos de amostragem 1, 2 

e 3. Os pontos à jusante destes apresentaram uma deterioração da qualidade. Isso comprova o 

fato de que devido os pontos 1, 2 e 3 estarem situados em locais que ainda possuem cobertura 

vegetal, se encontram mais protegidos do que os pontos que estão mais expostos à interferência 

humana, como os demais pontos, que se encontram canalizados, ficando assim mais expostos a 

poluição e ao processo de urbanização.   

Quando comparados os resultados médios de um evento chuvoso e de seca, foi possível perceber 

que houve uma grande deterioração da qualidade da água após o primeiro evento de chuva. Esse 

fato decorre da grande quantidade de poluentes que são carreados pelo escoamento, que devido 

ao fato de ter ficado um grande período sem chuvas, foram sendo acumulados resíduos nas ruas 

e com o evento chuvoso houve uma carga de lavagem destas, sendo estes transportados para os 

rios, sendo comprovados principalmente pelos altos valores de nitrato, amônia, turbidez, sólidos 

totais, coliformes totais e termotolerantes (fecais).  

Há grande interferência do escoamento superficial sob a qualidade da água dos cursos d´água, 

sobretudo em eventos chuvosos posteriores a longos períodos de seca. Nota-se que, para o 

evento do dia 2 de outubro de 2011, tanto para a amônia, quanto para a condutividade, o primeiro 

pico foi alcançado a aproximadamente 12 minutos do início da precipitação. O segundo pico, a 33 

minutos, também foi coincidente para as três variáveis em análise, ou seja, os três parâmetros 

analisados tiveram comportamentos semelhantes ao longo do período monitorado. 
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RESUMO  

 

Atualmente, o pico das enchentes pode ser reduzido eficazmente por meio do amortecimento 

conveniente das ondas de cheia, utilizando-se estruturas que armazenam parte do volume 

superficial escoado, associadas ou não às canalizações, como as bacias de detenção, que 

armazena temporariamente o volume de água que chega a uma determinada seção e atenua a 

vazão máxima de escoamento superficial. O objetivo deste trabalho foi avaliar equações empíricas 

de determinação de tempo de concentração em bacias hidrográficas urbanas. Assim foi aplicado a 

uma bacia de detenção real e foram simulados cenários com diferentes equações empíricas, 

como a de Bransby-Willians, Kerby, Onda Cinemática e SCS, tudo isto no software ABC6. Ao final 

do trabalho verificou-se que para bacias hidrográfica urbanas o método da onda cinemática é 
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considerado o mais confiável para o cálculo do tempo de concentração e foi usado como padrão 

para validação dos dados e estudo, e comparando ao método da onda cinemática, os métodos de 

Bransby-Willians e Kerby apresentaram pouca diferença para os tempos de pico e de tempo de 

concentração simulados, como também os hidrogramas de saída.  

 

Palavras-chave: tempo de pico, tempo de concentração, onda cinemática, SCS, bacia 

hidrográfica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade cada vez mais vem sofrendo com a problemática de enchentes, que são fenômenos 

naturais, porém agravados pelas práticas humanas nos espaços urbanizado. Com o 

desenvolvimento desses aglomerados aumentaram também os problemas ambientais devido à 

poluição e à alteração dos processos hidrológicos, advindos dessas transformações antrópicas 

(BAPTISTA, 2005). 

Isto acaba trazendo grandes transtornos e prejuízos, sendo um grande entrave no 

desenvolvimento contínuo das cidades. Com o aumento da urbanização, as cheias têm provocado 

perdas econômicas significativas, além de doenças e epidemias, em muitos casos resultando na 

perda de vidas humanas.Uma dessas estruturas é a bacia de detenção, que armazena 

temporariamente o volume de água que chega a uma determinada seção e atenua a vazão 

máxima de escoamento superficial - vazão de pico (Porto, 2006).  

Além de reduzir a vazão máxima efluente, a bacia de detenção com controle de fluxo pode 

controlar os sólidos suspensos, mitigar a poluição gerada pelas águas pluviais e promover a 

recarga dos aquíferos (Gribbin, 2014; Todeschini et al., 2012). No entanto, a sua eficiência 

depende da intensidade pluviométrica e do índice de permeabilidade da bacia de drenagem 

(Andrés-Doménech et al., 2012). 

Dos desastres naturais relacionados ao clima entre 1998 a 2017, a ocorrência de inundações 

equivale a 43% do observado, se enquadrando assim no tipo mais frequente desses fenômenos. 

Para exemplificar a magnitude desses eventos, apenas em 2017 mais de 55 milhões de pessoas 

ao redor do mundo foram afetadas por inundações, gerando perdas econômicas de 20,3 bilhões 

de dólares. 

Para tentar minimizar os danos e fatalidades causadas por inundações, ao longo dos anos foram 

desenvolvidos e aprimorados softwares baseados em modelos matemáticos, capazes de 

antecipar a possível ocorrência de enchentes ao simular diferentes cenários e condições, 

viabilizando o alerta e socorro as pessoas situadas em locais de risco (Canholi, 2005). 
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Durante a modelagem matemática, é necessário inserimos os dados que caracterizam a bacia, 

tais como a área da bacia, a área permeável, o comprimento do talvegue, a declividade, a 

intensidade da precipitação, entre outros fatores para aproximarmos o modelo criado o mais 

próximo da realidade possível e gerar resultados mais precisos. 

A modelagem matemática implica na determinação e escolha de parâmetros e variáveis, que irão 

nortear todos os resultados pretendidos do estudo hidrológico. A discretização da bacia 

hidrográfica ocupa papel determinante nos resultados dos estudos, podendo conduzir a 

conclusões errôneas ou corretas das simulações. 

O tempo de concentração é o tempo em que leva para que toda a bacia considerada contribua 

para o escoamento superficial na seção estudada, ou ainda é o tempo para que a gota de água 

que cai no ponto mais distante chegue até a seção que define o limite da bacia. Muitos 

especialistas desenvolveram fórmulas empíricas usando métodos analíticos ou experimentais 

para calcular o tempo de concentração (Lee et al., 2003). 

Algumas equações foram desenvolvidas para bacias urbanas, outras para rurais, umas para 

pequenas e outras para grandes bacias, para baixa e para altas declividades, características das 

mais variadas, de forma que fica difícil a escolha da fórmula adequada. O método cinemático é 

considerado o mais confiável para o cálculo do tempo de concentração em áreas urbanas e foi 

usado para validação dos dados. 

Assim, esse estudo tem por objetivo avaliar e comparar diferentes métodos empíricos de cálculo 

de concentração, na simulação de hidrograma de saída de bacia hidrográfica urbana, utilizando o 

software ABC6. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo é uma sub-bacia hidrográfica residencial e passa por um forte processo de 

urbanização e, consequentemente, aumento da impermeabilização do solo. Possui área de 

drenagem igual a 1,89 km² (Figura 1). 
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Figura 1 – Vista geral da delimitação das sub-bacias de drenagem, para simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente, delimitou-se o divisor de águas da bacia de drenagem a partir de plantas geradas 

no software AutoCAD e as características físicas da sub-bacia estudada, exportando estes dados 

para o software QGis e sobrepondo-os às ortofotos de julho de 2013, com resolução espacial de 

10 a 15 cm. 

Em seguida, foram fundidos os dados de área permeável, gerados manualmente no software 

QGis (Figura 01), gerando a área permeável (AP) e impermeável (AI) de cada subdivisão, e a área 

impermeável diretamente conectada (AIDC) foi adotada igual ao valor da AI para melhores efeitos 

de comparação dos cenários testados. 

O próximo passo foi a modelagem utilizando o software ABC6, um modelo matemático agregado, 

desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões (LabSid) da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo (POLI-USP). O ABC6 é muito utilizado para simular eventos de 

chuva em bacias hidrográficas urbanas e pequenas bacias rurais. É um modelo sintético, onde 

seus parâmetros são ajustados de acordo com as características físicas da bacia. As simulações 

feitas por ele resultam em transformações de volume ou vazões das parcelas do ciclo hidrológico. 

A intensidade da chuva de projeto (I) foi definida por meio da Equação Intensidade-Duração-

Frequência (Curva IDF), disponível no software ABC6. Seguindo as recomendações do Plano 

Diretor de Drenagem Urbana da cidade selecionada, o período de retorno (Tr) foi adotado igual a 

10 anos e a duração da chuva igual a 60 minutos. A equação da Curva IDF é descrita a seguir: 
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𝐼 =
1973,15 ∗ 𝑇𝑟0,178

(𝑡 + 22)0,858  

 

Onde: 

I: intensidade pluviométrica, em mm/h;  

Tr: tempo de retorno, em anos; e 

t: tempo de concentração, em minutos. 

 

As estimativas de infiltração e de escoamento superficial direto foram determinadas pelo método 

do CN-SCS, desenvolvido pelo Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos, devido a 

sua simplicidade de aplicação. Assim, foram definidos os números tabelados de Curve Number 

(CN) primeiramente para cada uma das subdivisões adotas, enquanto que para os demais 

cenários com menor discretização, o CN era obtido pela média ponderada das áreas das 

subdivisões mescladas. 

Dessa forma, foram avaliadas as equações empíricas de Bransby-Willians, Kerby, Onda 

Cinemática e SCS, nos software ABC6 conforme mostrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 -  Inserção de dados no software ABC6 e opções de equações empíricas para determinação 

do hidrograma de saída da bacia hidrográfica. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Figura 3 ilustra os hidrogramas nos exutórios das grandes áreas de contribuição da bacia 

hidrográfica no software ABC6, utilizando a equação da Onda Cinemática.Observa-se que as 

áreas B e C são as primeiras a contribuírem para a detenção, sendo a vazão de pico da área C 

em torno de 5 m3/s em 43 min e, da área B igual a 16,5 m3/s em 01h15min. A área C cessa a 

contribuição por volta da 01h20min e a área B em 2h05min. A vazão no ponto D (entrada da bacia 

de detenção) equivale à soma dos hidrogramas das bacias B e C até 01h20min. A partir desse 

momento, a bacia B começa a diminuir a contribuição e a bacia A inicia a contribuição, culminando 

em um novo pico de vazão de 12 m3/s em 02h20min. A caixa vertedora, ponto E, começa a 

descarregar para jusante a partir do tempo 51min, mantendo o descarregamento por um período 

superior à 03h20min. 

 

Figura 3 – Hidrogramas resultantes das áreas de contribuição A, B e C e pontos D e E, pelo método 

da Onda Cinemática. 

 

A Tabela 1 mostra a comparação dos métodos de cálculo do tempo de concentração, utilizando os 

métodos de Bransby-Willians, Onda Cinemática, Kerby e SCS. 

 

Tabela 1 – Comparação dos métodos de cálculo do hidrograma de saída da bacia. 

Método TP (horas) TC (horas) Diferença (%) 

Bransby-Willians 1,32 2,19 5,33 

Onda Cinemática 1,25 2,08 Padrão 

Kerby 1,23 2,06 -1,33 

SCS 1,47 2,44 17,33 
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No estudo adotou-se como padrão o método de cálculo utilizando a equação da Onda Cinemática. 

Assim, nota-se que os métodos de Bransby-Willians e Kerby apresentaram pouca diferença para 

os tempos de pico e de tempo de concentração simulados. O método do SCS mostrou uma 

diferença considerável em relação ao método padrão utilizado. Ressalta-se que para bacias 

urbanas o recomendável é a utilização do modelo de onda cinemática para geração do 

hidrograma de saída. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Para bacias hidrográfica urbanas o método da onda cinemática é considerado o mais confiável 

para o cálculo do tempo de concentração e foi usado como padrão para validação dos dados e 

estudo.  

A bacia hidrográfica pelo método da onda cinemática propagou uma vazão de pico de 16,5 m3/s 

em 01:25 hh:mm de escoamento. 

Comparando ao método da onda cinemática, os métodos de Bransby-Willians e Kerby 

apresentaram pouca diferença para os tempos de pico e de tempo de concentração simulados, 

como também os hidrogramas de saída.  

O método do SCS apresentou uma diferença considerável em relação ao método padrão utilizado, 

mostrando-se a equação menos adequada a se utilizar em simulações de bacias urbanas. 
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RESUMO  

 

As medidas de controle de enchentes se baseiam-se de maneira geral no equilíbrio entre o custo 

das medidas mitigadoras e a redução dos prejuízos causados pelas enchentes. Entre as soluções 

técnicas para o controle de enchentes, existem os métodos estruturais,que incluem reservatórios 

ou bacias de detenção, retificação e canalização de rios, construção de diques e polders e, as 

soluções não estruturais como o zoneamento urbano, a convivência com cheias, sistema de 

alerta, construções mais apropriadas e sistemas de seguro enchente. O objetivo deste trabalho foi 

simular uma bacia de detenção de águas pluviais utilizando o software ABC6. Assim foram 

avaliados cenários com diferentes intensidades de precipitação e percentuais de 

impermeabilização da bacia hidrográfica. Além de ser possível avaliar o comportamento da bacia 

frente a combinações de diversos cenários, foi possível determinar as capacidades de 

armazenamento que bacia de detenção suportaria. A bacia de detenção na medida que ocorre 
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incremento da impermeabilização na bacia hidrográfica, diminui seu potencial de amortecimento 

para precipitações de alta (90 mm/h) e média (60 mm/h) intensidade, amortecendo somente os 

eventos recorrentes e de pequena intensidade (45 mm/h). 

 

Palavras-chave: Bacia de Detenção, Bacia Hidrográfica, Onda cinemática , Águas Pluviais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais o crescimento desordenado das cidades vem trazendo problemas com enchentes 

e picos de vazões. Isto porque, quanto mais a cidade cresce, mais o solo se torna 

impermeabilizado, aumentando assim o volume de água que escoa sobre a superfície e chega até 

os rios e canais de drenagem durante os eventos chuvosos.  

Uma dessas opções para minimizar estes impactos é a bacia de detenção, que armazena 

temporariamente o volume de água que chega a uma determinada seção e atenua a vazão 

máxima de escoamento superficial - vazão de pico (PORTO, 2006). No entanto, a sua eficiência e 

eficácia depende da intensidade pluviométrica e do índice de permeabilidade da bacia de 

drenagem (ANDRÉS-DOMÉNECH ET AL., 2012). 

Muitas obras de drenagem são construídas porém a avaliação da estrutura frente a precipitações 

e incremento da urbanização, não são realizadas pelos projetistas e organismos de financiamento. 

Desta forma, fica evidente a importância de se apresentar uma metodologia, de forma a simular 

cenários com diferentes intensidades pluviométricas e percentuais de impermeabilização da bacia 

hidrográfica, tendo em vista o gradativo aumento da urbanização.  

As medidas de proteção e controle de enchentes baseiam-se em geral no equilíbrio entre o custo 

das medidas mitigadoras e a redução dos prejuízos causados pelas enchentes. Existem várias 

soluções técnicas para o controle de cheias urbanas, sendo que os chamados métodos estruturais 

incluem reservatórios ou bacias de detenção, retificação e canalização de rios, construção de 

diques e polders (FRANCO, 2004). 

Outra abordagem para o controle de cheias urbanas consiste nas chamadas soluções não 

estruturais como o zoneamento urbano, a convivência com cheias, sistemas de alerta, 

construções mais apropriadas e sistemas de seguro enchente. 

Uma bacia de detenção armazena temporariamente o volume de água que chega a uma 

determinada seção e atenua a vazão máxima de escoamento superficial - vazão de pico (PORTO, 

2006). No entanto, a sua eficiência depende da intensidade pluviométrica e do índice de 

permeabilidade da bacia de drenagem (ANDRÉS-DOMÉNECH ET AL., 2012).  
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Além de reduzir a vazão máxima efluente, a bacia de detenção com controle de fluxo pode 

controlar os sólidos suspensos, mitigar a poluição gerada pelas águas pluviais e promover a 

recarga dos aquíferos (GRIBBIN, 2014; TODESCHINI ET AL., 2012). 

Os modelos de simulação, acompanhados do monitoramento hidrológico, são ferramentas 

eficientes para prognosticar os efeitos causados pelo crescimento urbano às bacias hidrográficas 

(COLLODEL, 2009). Esses modelos são capazes de mensurar o impacto do escoamento 

superficial e avaliar a efetividade de estratégias de mitigação, sendo úteis para o planejamento e o 

projeto de sistemas de drenagem pluvial (LENHS UFPB, 2012).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar uma bacia de detenção, de um sistema de drenagem de bacia 

hidrográfica urbana, utilizando diferentes impermeabilizações e intensidades pluviométricas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo é uma sub-bacia hidrográfica residencial e passa por um forte processo de 

urbanização e, consequentemente, aumento da impermeabilização do solo. Possui área de 

drenagem igual a 1,89 km² (Figura 1). 

 

Figura 1 - Representação esquemática da localização da área experimental de estudo. 

 

 

Primeiramente, delimitou-se o divisor de águas da bacia de drenagem a partir de plantas geradas 

no software AutoCAD e as características físicas da sub-bacia estudada, exportando estes dados 

para o software QGis e sobrepondo-os às ortofotos de julho de 2013, com resolução espacial de 

10 a 15 cm. 
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Em seguida, foram fundidos os dados de área permeável, gerados manualmente no software 

QGis (Figura 01), gerando a área permeável (AP) e impermeável (AI) de cada subdivisão, e a área 

impermeável diretamente conectada (AIDC) foi adotada igual ao valor da AI para melhores efeitos 

de comparação dos cenários testados. 

O próximo passo foi a modelagem utilizando o software ABC6, um modelo matemático agregado, 

desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões (LabSid) da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo (POLI-USP). O ABC6 é muito utilizado para simular eventos de 

chuva em bacias hidrográficas urbanas e pequenas bacias rurais. É um modelo sintético, onde 

seus parâmetros são ajustados de acordo com as características físicas da bacia. As simulações 

feitas por ele resultam em transformações de volume ou vazões das parcelas do ciclo hidrológico. 

A intensidade da chuva de projeto (I) foi definida por meio da Equação Intensidade-Duração-

Frequência (Curva IDF), disponível no software ABC6. Seguindo as recomendações do Plano 

Diretor de Drenagem Urbana da cidade selecionada, o período de retorno (Tr) foi adotado igual a 

10 anos e a duração da chuva igual a 60 minutos. A equação da Curva IDF é descrita a seguir: 

 

𝐼 =
1973,15 ∗ 𝑇𝑟0,178

(𝑡 + 22)0,858  

Onde: 

I: intensidade pluviométrica, em mm/h;  

Tr: tempo de retorno, em anos; e 

t: tempo de concentração, em minutos. 

 

Finalmente, o último passo foi realizar as simulações computacionais para os diferentes cenários 

de percentuais de impermeabilização (PI), iguais a 20%, 70% e 99%, e para diferentes 

intensidades pluviométricas, isto é, diferentes períodos de retorno. 

A rede de drenagem foi desenhada na área de trabalho do software ABC6. De maneira didática a 

bacia hidrográfica foi dividida em três grandes áreas de contribuição (A, B e C). A saída da bacia 

hidrográfica está representado no ponto D e a saída da bacia de detenção no ponto E (Figura 2). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

As áreas permeáveis de toda a bacia de drenagem foram delimitadas manualmente no software 

QGis e, em seguida, fundidas no programa junto com as subáreas de contribuição. Desta forma, 

foram calculados os valores de área total (AT) e área impermeável (AI) para cada uma das 
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subáreas delimitadas no estudo. Esses valores foram inseridos em cada uma das bacias 

desenhadas no ABC6, sem os quais não é possível a realização das simulações no programa.  

A Figura 2 mostra os hidrogramas individuais resultantes das áreas de contribuição A, B e C e nos 

pontos D e E, das simulações da bacia hidrográfica, para o cenário de Tr= 67 anos, duração da 

chuva igual a 60 min e 20% de impermeabilização. 

 
Figura 2 - Hidrogramas individuais das áreas de contribuição A, B e C e pontos D e E, para 20% de 
impermeabilização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hidrograma resultante da área de 
contribuição D 

Hidrograma resultante da área de 
contribuição C 

Hidrograma resultante da área de contribuição B 

Hidrograma resultante da área de contribuição E 

Hidrograma resultante no ponto E 

Hidrograma resultante da área de 

contribuição A 
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O software proporciona os resultados com as informações dos hidrogramas simulados.  

A Figura 3 mostra os hidrogramas para as áreas de contribuição nos pontos D e E, das 

simulações da bacia hidrográfica, para 20%, 70% e 99% de impermeabilização da bacia 

hidrográfica. 

  
Figura 3 - Hidrogramas individuais das áreas de contribuição para os pontos D e E, para 20%, 70% e 99% 

de impermeabilização 
 

a) b) 

c)  

 

Os gráficos acima demonstram que o volume de armazenamento é praticamente constante, visto 

que o índice pluviométrico é compensado pela impermeabilização da bacia hidrográfica, como 

mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Impermeabilização, precipitação de projeto e período de retorno adotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentual de 

Impermeabilização PI 

Máxima precipitação 

de projeto 

Período de Retorno 

correspondente 

20 %  95 mm/h 67 anos 

70 % 64 mm/h 7 anos 

99 % 45 mm/h 1 ano 
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CONCLUSÃO 

 

A partir de um modelo fidedigno com a bacia real e após verificações de possíveis inconsistências, 

foram simulados cenários com diferentes intensidades pluviométricas e percentuais de 

impermeabilização da bacia hidrográfica. Estas ações subsidiaram a avaliação das capacidade 

presente e futura de amortecimento das águas pluviais de uma bacia de detenção a ser 

implantada na linha principal do sistema de drenagem. 

Os resultados demonstraram a importância da ferramenta computacional na avaliação de projetos 

e, consequentemente, na tomada de decisões na bacia hidrográfica em estudo. As decisões na 

bacia, por parte do Poder Público, devem primar pela restrição do uso e da ocupação do solo de 

modo a não alterar significativamente a percentagem de impermeabilização da bacia. 

No Brasil é frequente o dimensionamento de estruturas de controle de enchentes sem estudos 

prévios para avaliação de cenários. A bacia de detenção na medida que ocorre incremento da 

impermeabilização na bacia hidrográfica, diminui seu potencial de amortecimento de precipitações 

de alta (90 mm/h) e média intensidade (60 mm/h), amortecendo somente os eventos recorrentes e 

de pequena intensidade (45 mm/h). 

Além disso, os resultados mostraram que a configuração da rede de drenagem deve levar em 

consideração o tempo de chegada da onda de cheia dos ramos principais da bacia, a fim de não 

haver sobreposição de ondas de cheias num mesmo ponto de junção. A não observância desse 

fato pode ocasionar vazões de pico muito elevadas e, consequentemente, extravasamentos tanto 

nas galerias como na bacia de detenção. 

Portanto, o presente trabalho confirmou a grande interferência da impermeabilização da bacia 

hidrográfica e da configuração da malha de drenagem na eficiência das obras de detenção pluvial. 
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RESUMO  

 

O desenvolvimento tecnológico oferece para o mundo produtos que passam por diversos 

processos até chegar ao consumidor. A composição destes produtos é analisada para garantir 

que não causem prejuízos à saúde humana, contudo pouco se estuda sobre os resíduos destes 

produtos, como deve ser feito seu descarte e seus efeitos sobre o ambiente, a biota ou mesmo à 

saúde humana. Nos últimos anos, pesquisas passaram a ser dirigidas a estes tópicos a fim de 

encontrar maneiras de mitigar ou evitar impactos que produtos possam gerar após o uso e 

descarte. Neste contexto, estudos identificaram que algumas substâncias químicas presentes em 

diversos produtos de uso cotidiano, os chamados contaminantes ou poluentes emergentes. Estas 

substâncias que podem estar presentes em fármacos, produtos de higiene pessoal, agrotóxicos, 

entre outros produtos, podem gerar riscos ao meio ambiente e à saúde humana que são ainda 

desconhecidos. O objetivo deste estudo é verificar o desenvolvimento do conhecimento científico, 

através de uma análise quantitativa, a respeito de contaminantes emergentes no Brasil. Para a 

análise foi realizada uma pesquisa através da base de dados Scopus (Disponível em: 

<http://www.scopus.com>). Usando o termo de busca conjugado, em inglês: “emerging 

contaminants” e “emerging pollutants”, os quais estavam presentes pelo menos no título, palavras-
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chave e/ou resumo. O período considerado foi de 2008 a 2019, a pesquisa limitou trabalhos 

finalizados que abordem o tema de contaminantes ou poluentes emergentes no Brasil. Usando o 

termo de busca foram encontradas 180 publicações, após os dados serem filtrados foram 

selecionadas 125 publicações. Os resultados obtidos mostram a dispersão das publicações entre 

as regiões do país e aponta lacunas a serem sanadas para o desenvolvimento de estudos na 

área.  

 

Palavras-chave: contaminantes emergentes; poluentes emergentes; poluição hídrica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos grandes centros urbanos, a falta de planejamento e investimentos em saneamento 

contribuem para a disposição inadequada de resíduos e o despejo de efluentes em mananciais, 

provocando poluição do solo, dos recursos hídricos e do ar. A gestão de recursos hídricos busca 

atender os usos múltiplos da água, gerindo conflitos, mas deve garantir disponibilidade para o 

consumo humano. Para isso, os mananciais devem ser preservados em quantidade e qualidade 

de forma a atender necessidades das populações atuais e futuras.  

As águas destinadas ao consumo humano passam por processos de tratamento adequados para 

atender aos padrões de potabilidade, estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017 

(BRASIL, 2017). A crescente preocupação com o meio ambiente aponta para a necessidade de 

identificar e minimizar efeitos das atividades econômicas sobre os recursos hídricos. É preciso 

contribuir para a preservação e, ainda, estudar a eficiência de tratamentos convencionais de água 

e esgoto, para garantir que efeitos de contaminantes sobre a saúde sejam eliminados ou, pelo 

menos, minimizados.   

Tratamentos convencionais de água e esgotos são eficientes para garantir a qualidade da água 

para o consumo, porém não conseguem eliminar diversos contaminantes, como indicado nos 

trabalhos de Montagner (et al, 2017), Bittencourt (et al, 2016), Pescara (2014) e Fonseca (2013). 

Estes contaminantes são denominados como contaminantes ou poluentes emergentes e podem 

ser definidos como substâncias potencialmente tóxicas, de origem sintética ou natural, que foram 

identificadas no ambiente nas últimas décadas, devido ao avanço de instrumentações analíticas e 

ao crescente uso destas substâncias presentes em medicamentos, produtos de higiene pessoal, 

produtos de limpeza, agrotóxicos, entre outros (FREITAS, 2018; PESCARA, 2014; SOUZA, 2011).  

Estes poluentes emergentes ainda não são contemplados por legislações tratando de seus riscos 

e efeitos. Os impactos provocados por contaminantes emergentes no meio ambiente, assim como, 

os riscos à saúde humana ainda são desconhecidos.  Entre os riscos associados está a suspeita 
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de que entre estes contaminantes há compostos que podem causa interferências no sistema 

endócrino, imunológico ou reprodutor, entre outras possíveis interferências à saúde 

(MONTAGNER, VIDAL e ACAYABA, 2017; PINTO et al, 2016; NASCIMENTO, ARAÚJO e 

ÁLVAREZ, 2015; DANIEL e LIMA, 2014; DURIGAN, VAZ e PERALTA-ZAMORA, 2012).  

Portanto, faz-se necessário que estudos busquem conhecer estas substâncias e os riscos que 

elas oferecem ao meio ambiente, a biota aquática e à saúde humana. Estes estudos podem 

contribuir, ainda, para incluir estes poluentes nas legislações estabelecendo limites e critérios para 

uso e disposição dos produtos e limitar sua presença em lançamentos de despejos em corpos 

hídricos. 

Conhecer o estado da produção científica sobre poluentes emergentes no país, feita por 

diferentes instituições de pesquisa, permitirá entender os avanços alcançados para que estes 

poluentes e seus efeitos possam ser compreendidos e, ainda, ter seus impactos mitigados.  

Para que seja possível alcançar estas informações, há diversas ferramentas de pesquisas e 

metodologias para fazer a seleção e levantamento de dados de produções científicas. Uma destas 

metodologias é a abordagem cienciométrica, que permite avaliar quantativamento atividades 

científicas e tecnológicas identificando áreas emergentes, metodologias adotadas, estruturas ou, 

ainda, permitindo encontrar trabalhos que são utilizados como referência para a continuidade das 

pesquisas, através do número de citações (STREHL E SANTOS, 2002; VERBEEK et al, 2002). 

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo levantar, quantativamente, publicações feitas no 

Brasil sobre poluentes ou contaminantes emergentes por meio da abordagem cienciométrica. O 

estudo considerou publicações na última década para verificar o desenvolvimento científico do 

tema no país. 

Para melhor entender a atividade científica desenvolvida, foram feitos os seguintes 

questionamentos que nortearam a pesquisa: quantas publicações foram realizadas e de qual tipo; 

quais regiões do país realizaram mais publicações; quais instituições concentram mais trabalhos; 

quais periódicos mais publicaram estudos do tema; quais autores produziram mais conhecimento 

na área; quais os autores mais citados. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o levantamento do estudo, a partir da análise, um banco de dados foi criado a partir de 

informações obtidas através de pesquisa na base de dados Scopus (Disponível em: 

<http://www.scopus.com>).  

O banco de dados foi gerado a partir da pesquisa dos termos conjugados “emerging 

contaminants” e “emerging pollutants” junto ao operador boleano “or”, para buscar publicações 

http://www.scopus.com/
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que utilizassem, pelo menos, um dos termos. Para encontrar os termos foram usadas (“”), para 

garantir que fossem restringidos os trabalhos que unissem as duas palavras como um único 

termo.  

A pesquisa foi feita em inglês, após análise dos resultados de busca das publicações, na base de 

dados Scopus, que retornou maior número de trabalhos neste idioma. O levantamento considerou 

publicações que apresentavam os termos pesquisados pelo menos no título, palavras-chave e/ou 

resumo dos trabalhos. 

O período considerado foi de 2008 a 2019, limitando a pesquisa a trabalhos finalizados que 

abordem o tema de contaminantes ou poluentes emergentes no Brasil. Foram retirados trabalhos 

que não foram realizados no país ou aqueles que se referiam a dados de outros países, mesmo 

com a participação de autores brasileiros. Sendo assim, selecionados apenas trabalhos nacionais. 

Posteriormente, a partir dos trabalhos selecionados para o banco de dados, forma retirados os 

seguintes indicadores: o número de publicações por ano, publicações nas diferentes regiões do 

país, instituições que mais publicaram, os periódicos com mais publicações, as principais áreas de 

conhecimento em que se concentram as publicações e número de publicações por autor e seus 

trabalhos mais citados. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

No levantamento realizado a partir dos termos “emerging contaminants” e “emerging pollutants”, 

junto ao operador boleano “or”, para o período de 2008 a 2019, foram encontrados 3315 

publicações finalizadas. Entre os países que se destacam estão Estados Unidos da América (705 

publicações), Espanha (637 publicações) e China (552 publicações). O Brasil aparece em sexto 

lugar com 180 publicações, representando 5,4% do total da produção científica (Figura 1). 

 
Figura 1 – Tipos de publicações para o termo conjugado de busca "emerging contaminants" ou 

"emerging pollutants", base Scopus - 2008 a 2019. 
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Para a delimitação da pesquisa, foram considerados trabalhos realizados apenas por instituições 

do Brasil, excluindo aqueles que se referiam a outros países, mesmo quando havia a participação 

de pesquisadores brasileiros. A partir desta limitação, foram encontrados 125 publicações 

nacionais, nos idiomas inglês, português e espanhol. Ao longo do período de estudo, observa-se 

um crescimento no número de publicações dentro do tema, com maior expressividade a partir do 

ano de 2014, sendo que em 2017 houve o maior número de publicações anual, com 29 

publicações (Figura 2).  

Destaca-se que, para o ano de 2019 foram levantadas 12 publicações, referentes ao primeiro 

bimestre do ano, o que representa 42% do total de publicações do 2018, o que pode indicar que o 

tema ganhe maior atenção entre as produções científicas no país. 

Entre as produções científicas estão artigos (86,5%), trabalhos de revisão (8,8%), capítulos de 

livros, livros e editoriais (4,7%). 

 

Figura 2 - Publicações por ano para o termo conjugado de busca "emerging contaminants" ou 

"emerging pollutants", base Scopus - 2008 a 2019. 

 

 

A produção científica do país levantada foi dividida entre as regiões do país e publicações 

nacionais, como por exemplo, pesquisas feitas por órgãos governamentais, para análise de quais 

regiões e estados possuem maior número de publicação (Figura 3). As regiões que se destacam 

pelo número de publicações são o sudeste e o sul com, respectivamente, 46,10% e 35,80%. Para 

a região norte do país, dentro dos filtros estabelecidos para a pesquisa, apenas um trabalho foi 

levantado, realizado na Universidade Federal do Amazonas por Thomas (et al, 2014), com o 

objetivo de determinar a ocorrência de fármacos humanos e drogas ilícitas no Rio Negro e  dois 

de seus afluentes, Igarapé Mindu e o Igarapé do 40.  
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Figura 3 – Publicações por região do país para o termo conjugado de busca "emerging 

contaminants" ou "emerging pollutants", base Scopus - 2008 a 2019. 

 

 

Segundo os parâmetros da pesquisa, as regiões sul e sudeste do país foram as que mais 

publicaram e, nestas regiões, ganham destaque as produções científicas das universidades. No 

sudeste se destacam a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e Universidade Estadual de São Paulo (UNESP). Já no sul do país a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) são as instituições que mais aparecem 

entre as publicações. 

Contudo, percebe-se que o alto desempenho nas regiões sul e sudeste não é igualmente 

acompanhado em todos os estados. Na região sul, o maior número de publicações está 

relacionado às instituições do estado do Paraná, que correspondem a aproximadamente 60% total 

da região. Enquanto na região sudeste, o estado de São Paulo concentra cerca de 65% do total 

de publicações retornadas pela pesquisa, considerando os critérios estabelecidos. 

Os artigos encontrados na pesquisa foram publicados em 69 periódicos, sendo que em 8 deles se 

concentra o maior número de artigos (Figura 4). O periódico Environmental Science And Pollution 

Research, com aproximadamente 11,00% das publicações de artigos aparece em destaque, 

seguido pelo periódico Química Nova com 5,50% dos artigos levantados.  
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Figura 4 – Periódicos que mais publicaram para o termo conjugado de busca "emerging 

contaminants" ou "emerging pollutants", base Scopus - 2008 a 2019. 

 

 

 

Os periódicos que aparecem com o maior número de artigos publicados pertencem a distintas 

áreas de pesquisa, como a área de ciências ambientais e agrárias, a química e a medicina.  

Entre 17 áreas de conhecimento identificadas através das publicações, a que aparecem com 

menor número de publicações são as áreas de veterinária, a área de neurociências e ciências 

sociais (Figura 5). 

 

Figura 1 – Áreas de conhecimento das publicações, para o termo conjugado de busca "emerging 

contaminants" ou "emerging pollutants", base Scopus - 2008 a 2019. 

 

 

 

As principais áreas de pesquisa que estudam poluentes ou contaminantes emergentes, de acordo 

com o levantamento, são as ciências ambientais, a química e as ciências agrárias e biológicas 
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Entre os assuntos abordados destacam-se a identificação e remoção dos micropoluentes 

emergentes e, ainda, impactos para o meio ambiente, como observado nos trabalhos de Santos-

Silva, Montagner e Martinez (2018), Campanha (et al, 2015) e SODRE, LOCATELLI e JARDIM, 

2010. 

As publicações tiveram a participação de 160 autores, entre as 82 instituições envolvidas. Entre os 

autores que apresentaram o maior número de publicações estão: Jardim, W. F. (7 publicações), 

pesquisador colaborador da Universidade Estadual de Campinas; Montagner C. C. (7 

publicações), pesquisadora do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas; e, 

Sodré, F. F. (7 publicações) pesquisador do Instituo de Química da Universidade de Brasília e A 

Tabela 1 apresenta os autores com maior produção científica, a instituição a que estão vinculados 

e o número de citações total entra as publicações levantadas.  

 

Tabela 1 – Autores com maior número de publicações, para o termo conjugado de busca "emerging 

contaminants" ou "emerging pollutants", base Scopus - 2008 a 2019. 

Autores Instituição 
Número de 

Publicações 

Total de 

Citações 

Jardim, W.F. Universidade Estadual de Campinas 7 303 

Montagner, C.C. Universidade Estadual de Campinas 7 164 

Sodré, F.F. Universidade Federal de Brasília 7 241 

Teixeira, A.C.S.C. Universidade de São Paulo 6 78 

Fadini, P.S. Universidade Federal de São Carlos 4 75 

Mozeto, A.A. Universidade Federal de São Carlos 4 75 

Pletsch, A.L. Universidade Tecnológica do Paraná 4 52 

Trindade, M.A.G. Universidade Federal de Grande Dourados 4 12 

 

 

É possível observar que autores com maior número de publicações possuem o maior número de 

citações. Entretanto, autores com mesmo número de publicações podem ter trabalhos com 

relevâncias diferentes e, por isso, ter número de citações distante. Ainda, pode-se destacar que 

um número menor de publicações não indica que o autor tem menor relevância entre as citações, 

como no caso de Fadini, P. S. e Mozeto, A. A., que com número menor de publicações possui 

número próximo de citações. 

Entre as publicações dos autores destacadas, a que possui o maior número de citações e o 

trabalho de Sodré, Locatelli e Jardim (2010), com 109 citações, o trabalho tem por objetivo 

investigar a ocorrência de contaminantes emergentes em águas da cidade de Campinas (SP). 

Este trabalho foi o com maior número de citações para Sodré, F. F. e Jardim, W. F., entre as 

publicações para o termo conjugado de busca "emerging contaminants" ou "emerging pollutants".  
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O segundo trabalho com maior número de citações (67 citações) foi o trabalho de Sodré (et al, 

2010) para determinação de estrogênio e xenoestrogênio em águas superficiais. Este trabalho 

contou com a participação de Sodré, F. F., Jardim, W. F. e de Montagner, C. C. Para Montagner, 

C. C. este é seu trabalho mais citado, entre as publicações do levantamento. 

O trabalho mais citado de Teixeira, A. C. S. C. (33 citações) é um estudo com o objetivo de 

analisar a contaminação ambiental por medicamento antibióticos, do grupo relacionado de 

fluoroquinolonas (FRADE et al, 2014).  

O trabalho feito em parceria entre Fadini, P. S. e Mozeto, A. A. é o que apresenta maior número 

de citações para estes autores (36 citações). O objetivo do estudo é analisar a ocorrência de 

fármacos, hormônios e triclosan em águas superficiais de uma região urbana central do Estado de 

São Paulo durante um período de três anos (Campanha et al, 2015). 

Para Pletsch, A. L. o estudo realizado em parceria com outros autores em 2014 foi o trabalho com 

maior número de citações encontrado no levantamento. O trabalho tem por objetivo investigar a 

presença e os níveis de alguns medicamentos e produtos de cuidados pessoais em águas 

superficiais de Salvador, na Bahia (Bereta et al, 2014). 

Trindade, M. A. G. teve em seu trabalho junto a de Oliveira (de OLIVEIRA e TRINDADE, 2016) o 

maior número de citações entre suas produções para o tema de contaminantes emergentes, de 

acordo com o levantamento. A pesquisa que teve como objetivo realizar a quantificação três 

fluoroquinolonas em baixos níveis em água de consumo teve 6 citações desde de 2016. 

A partir do levantamento, percebe-se que artigos mais antigos foram o que receberam maior 

número de citações, conforme o resultado esperado, uma vez que estes artigos servem de 

referências para as novas publicações. E ainda, estes trabalhos pertencem aos autores com maior 

número de publicações, assim como maior número de citações, fazendo com que estes autores 

tendem a continuar recebendo maior número e citações em trabalhos futuros. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do levantamento de publicações feito na base de dados Scopus, para o termo conjugado 

“emerging contaminants" ou "emerging pollutants", para o período de 2008 a 2019 foram obtidos 

3315 resultados. Para a delimitação do tema desta pesquisa, a partir da seleção de trabalhos 

feitos por pesquisadores brasileiros, no Brasil, o resultado foi de 125 publicações. 

O desenvolvimento de artigos no tema de contaminantes ou poluentes emergentes não teve 

crescimento uniforme ao longo dos anos, contudo maior número de instituições passou a 

contribuir para a produção científica no assunto. As regiões do país que apresentaram o maior 
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número de publicações, sul e sudeste, não apresentaram distribuição uniforme destas publicações 

entre os estados. 

As publicações dos artigos foram feitas através de 17 periódicos. Entre os artigos a s áreas de 

conhecimento que mais estudaram contaminantes ou poluentes emergentes foram as ciências 

ambientais, a química e as ciências agrárias. Entre os 160 autores dos trabalhos levantados na 

pesquisa, destacam-se 8 autores que apresentaram maior número de publicações e trabalhos 

mais citados.  

A partir destes resultados é possível analisar as lacunas presentes nos estudos sobre 

contaminantes ou poluentes emergentes. A gestão das águas é um assunto transfronteiriço e 

deve buscar que múltiplos usos sejam atendidos.  

Desse modo é preciso que em todas as regiões do país sejam feitas pesquisas sobre os 

contaminantes emergentes presentes nas águas, superficiais e subterrâneas, assim como 

entender os efeitos destes micropoluentes e sua toxicidade para a saúde humana e para o meio 

ambiente e sua diversidade de espécies. E ainda, devem-se buscar meios eficientes e 

economicamente viáveis para a remoção desses contaminantes em águas para o consumo. 

Com maior conhecimento sobre os efeitos e impactos que medicamentes, produtos de higiene 

pessoal, perfumes, agrotóxicos, entre outros produtos químicos será possível criar legislações 

para minimizar impactos que estes compostos podem gerar. Assim como, restringir e orientar sua 

fabricação e garantir que medidas adequadas e valores de referência, possam ser estabelecidos 

para o consumo de águas que possam ter sido expostas a estes componentes.  
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RESUMO  

 

Várias pesquisas têm sido publicadas com resultados relevantes a respeito da relação entre os 

diferentes uso do solo e a qualidade da água. O trabalho tem por objetivo avaliar a relação entre 

as alterações ocorridas no uso do solo na Bacia Hidrográfica do Córrego do Cipó e a qualidade da 

água no ponto de captação de água para abastecimento público, próximo ao exutório da bacia. 

Para tanto, são utilizadas ferramentas de Cartografia Digital e Sensoriamento remoto para gerar 

mapas de uso e ocupação do solo nos anos de 2013 e 2018, através de imagens do Satélite 

Landsat8 disponibilizadas gratuitamente pela National Aeronautics and Space Administration – 

NASA.  Para avaliar a qualidade da água, foi aplicado o Índice de Qualidade de Água – IQA 

desenvolvido pela National Sanitation Foundation e adaptado para o Brasil pela Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (Cetesb). A analise das imagens constatou 

na Bacia um aumento da área ocupada por culturas de Eucalipto, assim como as áreas ocupadas 
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por Mata, e uma diminuição nas áreas ocupadas por Solo Exposto e Agricultura e por Campos, 

evidenciando a tendência observada na região de aumento nas culturas de Eucalipto. Entretanto, 

não foram observadas diferenças estatisticamente relevantes na qualidade da água no período 

analisado, o que demonstra o poder de recuperação de águas superficiais. 

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Qualidade de água; IQA; Sensoriamento remoto; 

Geoprocessamento; Uso e ocupação do solo; Ribeirão do Cipó. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A disponibilidade de água de boa qualidade é essencial para a vida humana. Entretanto, nas 

últimas décadas, cresce a preocupação da comunidade a respeito da qualidade dos recursos 

hídricos. A urbanização e a industrialização são processos que costumam ter efeitos negativos 

sobre a dinâmica hídrica de uma dada área, com efeitos que vão além da poluição da água. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos define como um dos seus objetivos “assegurar à atual e 

às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos”. Além disso, estabelece como diretrizes gerais de ação a “gestão 

sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos apectos quantidade qualidade” e a 

“articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo” (BRASIL, 1997). 

As atividades antrópicas que expõem o solo e retiram a cobertura vegetal intensificam o processo 

natural de erosão, devido ao impacto causado pelas gotas de chuva no solo e também ao 

escoamento superficial, que desprende as partículas de solo e as transporta para ambientes de 

deposição. Desta forma, o empobrecimento do solo causa impactos negativos, entre eles, 

contaminação e assoreamento dos corpos hídricos, diminuição do volume de água acumulada e 

do tempo de vida útil dos reservatórios, abrasão dos equipamentos de operação de barragens e o 

aumento na dosagem de produtos químicos no tratamento de água (PURCINO, 2017). 

As alterações no uso do solo causadas pelo homem podem alterar de forma substancial os 

processos hidrológicos terrestres, por exemplo: redução ou aumento da vazão média, máxima e 

mínima de uma bacia hidrográfica e; alteração da qualidade da água. Além disso, a qualidade da 

água depende da vazão nos rios. Quanto maior a vazão, maior será a capacidade de diluição dos 

corpos d’água. Na maioria dos sistemas hídricos a qualidade de água atinge suas condições 

críticas durante as estiagens. Em regiões urbanas, o início das inundações também geram 

condições críticas de qualidade de água (TUCCI, 2002). 

Pensando nisso, Huang et al. (2013) realizou um estudo utilizando imagens de Sensoriamento 

Remoto e Sistemas de Informação Geográfica para verificar a relação entre os diferentes tipos de 

uso do solo e a qualidade da água no Bacia do Lago Chao, na China. O estudo indicou que, em 
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geral, áreas construídas na bacia estavam correlacionadas a maiores concentrações dos 

parâmetros monitorados, enquanto que áreas com florestas, campos e corpos d’água estavam 

correlacionadas a menores concentrações. Simedo et al. (2018) observou que as alterações no 

uso do solo na Bacia do Córrego da Olaria (SP, Brasil) provocaram alterações nos parâmetros de 

nitrogênio total, fósforo total, dureza, nitrato, amônia, coliformes fecais e temperatura. Meneses et 

al. (2015) avaliou as implicações das mudanças no uso e cobertura do solo na qualidade de água 

na Bacia do Rio Zêzere, em Portugal. Os resultados indicaram uma relação entre os reservatórios 

de água com grande cobertura de mata com maior proteção à qualidade de água. 

O IQA – Índice de Qualidade de Água é um indicador que demonstra a qualidade de uma água 

quantitativamente, através de uma pontuação, combinando valores de sub índices para cada 

poluente. Este valor único torna os valores de qualidade de água acessíveis para o público em 

geral, assim como para o poder público e para gestores de bacias, sem a necessidade de um 

conhecimento aprofundado sobre os parâmetros de qualidade de água (GIRI; QIU, 2016). Criado 

em 1970 pelo National Sanitation Foundation dos Estados Unidos, é utilizado, de uma forma 

adaptada, desde 1975 pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Nos 

anos seguintes, vários outros estados brasileiros adotaram esse índice como principal indicador 

da condição de seus corpos d’água (ANA, 2005) 

Recentemente, Silva et al. (2018) avaliou a influência do uso da terra em um índice de qualidade 

de água no Vale do Rio Trussu (Ceará, Brasil), investigando os dados de um IQA nos períodos de 

set/2002 a fev/2004 e de abr/2012 a jul/2015. Apesar das mudanças no uso e ocupação da terra 

na região, não foi observada diferença estaística na qualidade das águas entre os dois períodos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento baseou-se na hipótese de que as mudanças no uso e cobertura do solo de uma 

bacia têm a capacidade de alterar a qualidade da água a jusante. Assim, delimitou-se como área 

de interesse a Bacia do Cipó, por conter um manancial de abastecimento público com grande 

relevância, pois as alterações na qualidade da água deste influenciam em cerca de 60% da 

população de Poços de Caldas – MG. Neste sentido, o trabalho tem como objetivo aplicar técnicas 

de geoprocessamento para avaliar quantitativamente as variações no uso e cobertura do solo na 

bacia, e verificar sua possível influência na qualidade de água no Córrego do Cipó, utilizando o 

IQA como parâmetro de análise.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

De acordo com a orientação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que institui que “a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 
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e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos” (BRASIL, 1997), a 

pesquisa teve uma área de abrangência na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Cipó, localizada no 

município de Poços de Caldas - Minas Gerais. A área compreende, principalmente, um manancial 

para abastecimento de água potável no município e um reservatório regularização da vazão de 

outras bacias para a geração de energia, a Represa Lindolpho Pio da Silva Dias.  

A bacia possui uma área de drenagem de 77,52 km², perímetro de 46,86 km, drenada por 

aproximadamente 93 cursos d’água. Atende somente ao município de Poços de Caldas – MG, 

ainda que sua área abranja parte dos municípios de Águas da Prata – SP e Andradas – MG. 

Apresenta Kc=1,44 e Kf=0,2, com pouca propensão a inundações, Densidade de 

drenagem=1,62km/km² e ordem de canal 4 no seu trecho final (REIS, 2014). 

O Ribeirão do Cipó é afluente do Rio das Antas, que deságua no Rio Pardo que, por sua vez, faz 

parte da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, dentro da Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos dos Afluentes dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo GD6 (REIS, 2014). 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima do município Poços de Caldas é do 

tipo Cwb mesotérmico, com inverno seco e verão brando. É marcado pela ocorrência de duas 

estações distintas: de outubro a março, verão chuvoso, com temperatura média de 20,3 ºC e 

precipitação total de 1430 mm no período. De abril a setembro, inverno seco, com temperatura 

média de 15 ºC e 315 mm de precipitação total no período  (SARDINHA et al., 2016). Estudo 

realizado por Silveira et al. (2018) classificou os meses de Novembro, Dezembro, Janeiro, 

Fevereiro e Março como Estação chuvosa, e os restantes como Estação seca. 

 

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Cipó extraídas do software Google Earth.  

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 2 - Localização da área de estudo.  

 

Fonte: REIS, 2014. 

 

MONITORAMENTO 

As análises de qualidade da água foram realizadas no ponto de coleta de água para 

abastecimento público, localizado no Ribeirão do Cipó, nas coordenadas UTM 21°50'46.92" S 

46°35'58.94" W, datum WGS 1984. As coletas foram realizadas entre dois períodos distintos, a 

saber, entre janeiro e dezembro de 2013 e entre janeiro e dezembro de 2018. 

Foram analisados os parâmetros: Oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, potencial 

hidrogeniônico – pH, demanda bioquímica de oxigênio – DBO5, 20, temperatura da água, nitrogênio 

total, fósforo total, turbidez e sólidos totais dissolvidos. Todos os parâmetros foram analisados no 

Laboratório de Análises do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas.  

 

Tabela 1 - Métodos de análise para cada parâmetro monitorado. (Fonte: do autor). 

Análise Equipamento Método 

Coliformes Termotolerantes - 9221
1
 / L5.201

3 

DBO BODTrak II – Hach 5220D¹ 

Nitrato UV-VIS Spectrophotometer Pharo 300 Spectroquant 38405-9² 

Fosfato UV-VIS Spectrophotometer Pharo 300 Spectroquant 4500-PE¹ 

OD WTW Oxi 3310 4500 O-G¹ 

Temperatura WTW Oxi 3310  

Turbidez Hach 21000 2130B¹ 

pH Thermo Scientific Orion 3 Star 4500 H
 +

 -B¹ 

STD Thermo Scientific Orion 115 2100 B¹ 

¹Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; ²Deutsches Institut für Normung e. V; ³Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. 
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Foram analisados os parâmetros: Oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, potencial 

hidrogeniônico – pH, demanda bioquímica de oxigênio – DBO5, 20, temperatura da água, nitrogênio 

total, fósforo total, turbidez e sólidos totais dissolvidos. Todos os parâmetros foram analisados no 

Laboratório de Análises do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas.  

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A classificação supervisionada permite realizar o treinamento dos pixels através de amostragens 

nas imagens ópticas. Assim, utilizou-se como método para classificação das imagens a 

classificação supervisionada com o auxílio do Software ESRI ArcMap. Para classificação do uso e 

ocupação do solo, foram utilizadas imagens do satélite Landsat 8, disponibilizadas gratuitamente 

através do site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) . Na etapa de processamento 

das imagens, utilizou-se como ferramenta o software ENVI versão 4.8, e como ferramenta de 

análise das imagens, o software ArcMap 10.5. Assim, determinou-se a área da bacia do Córrego 

do Cipó de acordo com as classes: água, solo exposto / agricultura, eucaliptos, mata e campo. 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA - IQA 

O IQA é composto por nove parâmetros, cada um associado a um peso (w) fixado em função da 

sua importância para a qualidade da água como um todo. A Tabela 2 apresenta os parâmetros do 

IQA e seus respectivos.  

Além do peso w, cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), dado pelo respectivo gráfico 

da qualidade q em função da sua concentração ou medida. Neste resumo, para poupar espaço 

para os resultados, não são apresentadas as curvas da qualidade para cada parâmetro. 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado dos nove parâmetros, conforme a Eq. (1). 

 

IQA = ∏ q
i
win

i=1                                (1) 

em que: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido a partir do gráfico de 

qualidade em função da medida; 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância para 

conformação global da qualidade, um número entre 0 e 1, de forma que o somatório dos pesos de 

cada parâmetro seja igual a 1. 

 

Os valores do IQA são classificados em faixas, que variam de acordo com o estado brasileiro. A 

Tabela 3 apresenta as classificações dos valores do IQA para diferentes estados. O IQA pode ser 
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classificado em Péssimo, Ruim, Aceitável, Bom e Ótimo. O órgão ambiental de cada estado 

estabelece as faixas para cada classificação. 

 

Tabela 2 – Pesos wi
 
 associados a cada parâmetro para o cálculo do IQA. (Fonte: ANA, 2005). 

Parâmetros Pesos 

Oxigênio dissolvido w = 0,17 

Coliformes fecais w = 0,15 

Potencial hidrogeniônico (pH) w = 0,12 

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20) w = 0,10 

Temperatura w = 0,10 

Nitrogênio total w = 0,10 

Fósforo total w = 0,10 

Turbidez w = 0,08 

Resíduo total w = 0,08 

 

 

Tabela 3 – Classificação quanto à qualidade da água de acordo com o IQA em diferentes estados.  

Valor do IQA 

(Estados: AP, MG, MT, PR, RS) 

Valor do IQA 

(Estados: BA, GO, ES, MS, SP) 

Qualidade da 

água 

91 – 100 80 – 100 Ótima 

71 – 90 52 – 79 Boa 

51 – 70 37 – 51 Aceitável 

26 – 50 20 – 36 Ruim 

0 - 25 0 - 19 Péssima 

Fonte: ANA, 2005. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Através da ferramenta image classification foi obtido o mapa de uso e ocupação do solo na Bacia 

Hidrográfica do Cipó. A Figura 3 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão do Cipó. Através do mapa, a área total ocupada por cada classe de uso e 

ocupação, de acordo com o mapa, é apresentada na Tabela 4. A área ocupada pela classe ‘Água’ 

(3,37km², 4,35% da área total da bacia) permaneceu a mesma, pois variações no nível, e 

consequentemente, na área ocupada pela represa não podem ser consideradas como variações 

no uso e ocupação do solo.  
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Figura 3 -  Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Cipó no ano de 

2013 (à esquerda) e no ano de 2018 (à direita). 

 

Fonte: próprioa autor. 

 

A classe ‘Solo Exposto / Agricultura’ representa tanto áreas destinadas a atividades como 

mineração, como áreas onde ocorrem culturas diversas. De acordo com a classificação realizada,  

a área ocupada por este tipo de uso passou de 32,05km² (41,32% da área total) em 2013 para 

26,43km² (34,08% da área total). Esta diminuição pode ter sido causada pelo aumento das 

culturas de Eucalipto na região, bem como o aumento de áreas reflorestadas. A diminuição na 

área ocupada pela classe pode interferir na qualidade das águas, principalmente no que diz 

respeito às concentrações de Nitrato e Fósforo Total no caso da Agricultura, devido aos 

fertilizantes e aos valores de Turbidez e Sólidos Totais Dissolvidos, no caso das áreas ocupadas 

por Solo Exposto.  

A classe ‘Mata’ teve um aumento entre 2013 e 2018, passando de 10,79km² (13,91% da área 

total) para 18,60km² (23,98% da área total). Nesta classe estão incluídas áreas destinadas à 

projetos de reflorestamento. O aumento na área ocupada por Matas na bacia pode influenciar na 

qualidade da água, sendo que a tendência é que áreas ocupadas por esta classe tendem a 

apresentar maior qualidade de água.  

A classe ‘Eucalipto’ teve uma pequena variação considerando os anos de 2013 e 2018, ocupando 

13,08km² (16,87% da área total) e 14,98km² (19,31% da área total), respectivamente. Esta grande 
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área ocupada pela classe é facilmente observada em campo, sendo que predomina na bacia a 

cultura de Eucalipto. Por ser uma cultura que exige poucos gastos e com grande retorno 

financeiro, é uma classe relevante na região, com tendência de aumento nos próximos anos. 

A classe ‘Campo’ apresentou uma queda na área ocupada, de 18,26km² (23,55% da área total) 

para 14,17km² (18,27% da área total). Pela semelhança entre as classes ‘campo’ e ‘solo exposto’ 

pode ter ocorrido erros na classificação do software. 

 

Tabela 4 - Área total em km² e área percentual ocupada por cada classe de uso e ocupação do solo 

na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Cipó. 

Classe 
Área (km²) Área (%) 

2013 2018 2013 2018 

Água 3,37 3,37 4,35 4,35 

Solo Exposto / Agricultura 32,05 26,43 41,32 34,08 

Mata 10,79 18,60 13,91 23,98 

Eucalipto 13,08 14,98 16,87 19,31 

Campo 18,26 14,17 23,55 18,27 

Fonte: próprio autor. 

 

A variação temporal do IQA em cada ano está demonstrada na Figura 4. Todos os valores 

encontrados para o IQA são classificados como ‘Bom’ ou ‘Ótimo’, de acordo com a Cetesb. O IQA 

médio do ano de 2013 foi de 81,07 (n=15), com desvio padrão de 6,43. No ano de 2018, o IQA 

médio calculado foi de 75,95 (n=19), com desvio padrão de 7,75. A variação não pode ser 

considerada relevante pois está dentro dos desvios padrão calculados para cada ano. Observa-se 

que os menores valores em cada ano são registrados nos meses de fevereiro e março, 

classificados como estação chuvosa. Isto pode ser causado devido às chuvas de grande 

intensidade registradas nestes meses. Os processos erosivos na bacia são complexos e não 

fazem parte do escopo deste trabalho. Entretanto, sabe-se que chuvas de grande intensidade 

provocam carreamento de sedimentos para os corpos d’água. 

A Figura 5 demonstra a variação temporal do qi calculado para o parâmetro Oxigênio Dissolvido. 

No ano de 2013 o qi relacionado ao OD médio calculado foi de 86,62 (n=15), com desvio padrão 

de 8,96. No ano de 2018, o qi aoresentou um valor médio de 75,95 (n=16), com desvio padrão de 

10,05. Pelos mesmos motivos do IQA total, esta pequena variação também é inconclusiva a 

respeito da qualidade da água na bacia. Os maiores valores observados para o qi relacionado ao 

OD em ambos os anos ocorrem nos meses de junho e julho, meses caracterizados como Estação 

seca. A diminuição nas chuvas provoca uma diminuição na quantidade de sedimentos que é 

carreada para o rio, e consequentemente na quantidade de matéria orgânica. Esta pode ser a 

causa para um maior valor no qi para o OD nestes meses. 
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Figura 4 -  Variação temporal do IQA para os anos de 2013 (acima) e 2018 (abaixo). 

 
Fonte: do Autor. 

 

Figura 5 -  Variação temporal do qi do parâmetro Oxigênio Dissolvido para os anos de 2013 (acima) e 

2018 (abaixo). 

 

Fonte: do Autor. 
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Todos os valores de qi para a temperatura em ambos os anos foram de 92. Isto pode ser causado 

pelo fato de que a bacia, por ser pouco urbanizada, não tenha lançamentos de efluentes com 

temperatura acima da ambiente, mantendo o qi Temperatura constante em todos os meses do 

ano.  

A variação temporal do qi do parâmetro Coliformes Termotolerantes em ambos anos está 

apresentada na Figura 6. O qi médio para os Coliformes Termotolerantes no ano de 2013 obtido 

foi de 63,71 (n=15) com desvio padrão de 24,54. No ano de 2018 o qi médio foi de 45,73 (n=19) 

com desvio padrão de 23,45. Não foi observada variação estatisticamente relevante para o qi pois 

é menor que o desvio padrão observado nos dois períodos. O qi relacionado aos Coliformes 

termotolerantes apresentou grandes variações, em ambos períodos.  

A Figura 7 apresenta a variação temporal dos valores de qi para o parâmetro pH no período 

analisado. No ano de 2013, o qi relacionado ao pH apresentou média 75,75 (n=15) com desvio 

padrão de 13,90 e, no ano de 2018, média de 86,26 (n=19) com desvio padrão de 6,68. A 

interpretação dos dados de pH é muito complexa, dependendo de inúmeros fatores. No primeiro 

período, observou-se uma variação maior no qi para o pH.  

 

Figura 6 -  Variação temporal do qi do parâmetro Coliformes Termotolerantes para os anos de 2013 

(acima) e 2018 (abaixo). 

 

Fonte: do Autor. 
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Figura 7 -  Variação temporal do qi do parâmetro pH para os anos de 2013 (acima) e 2018 (abaixo). 

 

Fonte: do Autor. 

 

A variação do qi para o parâmetro DBO5,20 em função do tempo é dada pela Figura 8. O qi no ano 

de 2013 apresentou média de 86,53 (n=15) com desvio padrão de 13,77, e no ano de 2018, média 

de 76,77 (n=18) com desvio padrão de 12,02. Observa-se que os menores valores de qi para a 

DBO são observados nos meses chuvosos, principalmente nos três primeiros meses do ano. Esta 

variação pode estar diretamente relacionada com as chuvas intensas que ocorrem neste período. 

O aumento de matéria orgânica, diretamente relacionada com a DBO, é um fato que pode ser 

relevante para a gestão da bacia. Ainda que os dados ainda sejam estatisticamente inconclusivos, 

é importante que se monitore o parâmetro.  

A variação temporal do qi para o parâmetro Nitrato é apresentada na Figura 9. O qi relacionado ao 

NO3
- no ano de 2013 apresentou média de 95,81 (n=15) com desvio padrão de 8,26 e, no ano de 

2018, média de 94,15 (n=19) com desvio padrão de 4,22. Não foi encontrada diferença 

significativa durante o período analisado. Os Nitratos encontrados em corpos d’água podem ser 

provenientes de decomposição de plantas, drenagem da terra e de rochas ígneas. Podem ser 

prejudiciais para corpos d’água, quando em excesso.  
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Figura 8 -  Variação temporal do qi do parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para os 

anos de 2013 (acima) e 2018 (abaixo) 

 

Fonte: do Autor). 

 

A Figura 10 apresenta a variação temporal do qi relacionado ao parâmetro Fósforo Total. No ano 

de 2013, o qi relacionado ao Fosfato apresentou média de 90,57 (n=15), com desvio padrão de 

21,33 e, no ano de 2018, média de 81,58 (n=19) com desvio padrão de 12,63. Pode-se observar 

que os menores valores de qi para o parâmetro são registrados nos primeiros meses do ano, 

classificados como Estação chuvosa. O excesso de Fósforo em corpos d’água pode provocar 

eutrofização.  

A Figura 11 apresenta a variação temporal do qi calculado para o parâmetro Turbidez. O valor 

médio do qi para a Turbidez no ano de 2013 foi de 83,82 (n=15) com desvio padrão de 7,12. No 

ano de 2018, a média do qi foi de 76,97 (n=19) com desvio padrão de 7,76. Pode-se observar que 

os menores valores encontrados para o qi Turbidez ocorreram nos primeiros meses do ano. A 

ocorrência de chuvas tende a provocar um aumento nas concentrações de todos os parâmetros.  

Os valores calculados para o qi relacionado ao parâmetro Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

durante o período analisado são apresentados na Figura 12. No ano de 2013, o valor médio do qi 

para os STD foi de 82,48 (n=15) com desvio padrão de 0,35 e, no ano de 2018, a média foi 83,05 

(n=19) com desvio padrão de 1,03. Observa-se que o parâmetro com menores oscilações no qi é 

o STD.  
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Figura 9 -  Variação temporal do qi do parâmetro Nitrato (NO3
-
) para os anos de 2013 (acima) e 2018 

(abaixo). 

  
Fonte: do Autor 

 

Figura 10 -  Variação temporal do qi do parâmetro Fósforo Total para os anos de 2013 (acima) e 2018 

(abaixo). 

 
Fonte: do Autor 
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Figura 11 -  Variação temporal do qi do parâmetro Turbidez para os anos de 2013 (acima) e 2018 

(abaixo). 

 

Fonte: do Autor. 

 

Figura 12 -  Variação temporal do qi do parâmetro Sólidos Totais Dissolvidos (STD) para os anos de 

2013 (acima) e 2018 (abaixo). 

 

Fonte: do Autor. 
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CONCLUSÃO 

 

A Bacia Hidrográfica do Córrego do Cipó, durante o período analisado, passou por algumas 

mudanças quanto ao uso e ocupação do solo. De acordo com a classificação realizada, a área 

ocupada por Solo Exposto / Agricultura na região da bacia apresentou uma grande diminuição, 

deixando de ocupar 41,32% da área total, passando para 34,08%. Destaca-se o crescimento da 

área ocupada por culturas de Eucalipto, que passou de 16,87% para 19,31% da área total da 

bacia. A área ocupada por Mata apresentou um crescimento considerável, passando de 13,91% 

para 23,98% da área total. A classe ‘Campos’ apresentou uma diminuição na área ocupada, 

variando de 23,55 em 2013 para 18,27. O método da classificação supervisionada aplicado 

utilizando o software ArcGis® foi eficiente para classificar as diferentes classes de uso e ocupação 

do solo na bacia do Córrego do Cipó. Entretanto, deve-se atentar para a ocorrência de erros no 

processo. 

O IQA calculado para a área nos dois períodos não apresentou variação estatisticamente 

significativa, o que evidencia o poder de recuperação de águas superficiais. As variações nas 

áreas ocupadas por cada classe não interferiram significativamente na qualidade da água no 

ponto analisado. Isto pode ter sido ocasionado devido ao tamanho do intervalo de tempo 

analisado. Espera-se que estudos levando em conta maiores períodos possam ser mais 

conclusivos. Observou-se que os menores valores de IQA foram observados durante a estação 

chuvosa. Todos os valores calculados para o ponto monitorado se enquadraram na faixa que 

classifica a qualidade da água como ‘Boa’ ou ‘Ótima’. 

Os valores calculados para os índices qi aplicados a cada parâmetro individualmente não 

apresentaram variação significativa. Ainda assim, a aplicação do IQA para os parâmetros 

isoladamente demonstrou ser uma ferramenta útil para avaliar alterações na qualidade da água. 
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RESUMO  

A formação de reservatório decorrentes de barragens, implica no surgimento de um novo 

ecossistema, modificando a maior parte dos processos ecológicos devido às modificações no 

fluxo de água, nutrientes, sedimento e biota. Na Sub-bacia do Sepotuba, especificamente no rio 

Juba, local deste estudo, há grande demanda de uso de água para fins de aproveitamento 

hidrelétrico. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar o diagnóstico da qualidade da água 

no mesmo, baseando-se em séries históricas de monitoramento qualitativo da água superficial, 

classificando os trechos do rio utilizando o Índice de Qualidade de Água – IQA e analisando os 

parâmetros que apresentam desconformidades com à Resolução CONAMA 357/2005 afim de 

identificar possíveis relações com a instalação de empreendimentos hidrelétricos. Concluiu-se que 

de forma geral, os trechos analisados apresentam boa qualidade de acordo com a classificação 

do IQA. Quanto aos parâmetros comparados à Resolução CONAMA n° 357/2005, os que 

apresentaram maior frequência de desconformidade foram: pH, cor, oxigênio dissolvido, fósforo 
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total e E. coli, principalmente em 2012, em períodos chuvosos e no ponto à montante de todos 

empreendimentos hidrelétricos. Ademais, após a instalação dos empreendimentos hidrelétricos, 

os parâmetros pH, DBO e Fósforo não apresentaram mudanças significativas e os parâmetros 

Turbidez, Cor e Oxigênio Dissolvido apresentaram melhores resultados.  

 

Palavras-chave: índice de qualidade; CONAMA; monitoramento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural com características peculiares e tem papel primordial no 

desenvolvimento dos seres vivos, sendo base da vida. Seus usos podem ser múltiplos, como o 

consumo direto, como matéria-prima e ou constituinte do ecossistema. Suas múltiplas funções 

dão à água um valor econômico, exigindo assim, normatização e fiscalização do seu uso e 

variações de qualidade (CORRENTINO, 2011).  

Os empreendimentos hidrelétricos utilizam barragens para criar o desnível necessário para 

transformar a energia hidráulica em energia elétrica, e este tem sido um dos usos mais frequentes 

dos recursos hídricos no país. As barragens criam um lago a montante aumentando a 

profundidade e provocando alterações na velocidade de escoamento. Desta forma, a formação de 

um reservatório implica no surgimento de um novo ecossistema, modificando a maior parte dos 

processos ecológicos devido às modificações no fluxo de água, nutrientes, sedimento e biota 

(ANA, 2013).  

Estes efeitos são percebidos na alteração da qualidade da água, que devido à presença do 

reservatório que, em geral, muda a capacidade de depuração, sobretudo em função das 

características físicas do ecossistema, ou seja, diminuição da velocidade da água, turbulência e 

reaeração, aumento da retenção de sedimentos e nutrientes e a alteração das características 

físicas, químicas e biológicas do sistema (ANA, 2012).  

Na Sub-bacia do Sepotuba, especificamente no rio Juba, local deste estudo, há grande demanda 

de uso das águas para fins de aproveitamento hidrelétrico. Sendo assim, o objetivo deste estudo é 

realizar o diagnóstico da qualidade da água no mesmo, baseando-se em séries históricas de 

monitoramento qualitativo da água superficial, classificando os trechos do rio Juba utilizando o 

Índice de Qualidade de Água – IQA, e analisando os parâmetros que apresentam 

desconformidades com à Resolução CONAMA 357/2005 afim de identificar possíveis relações 

com a instalação de empreendimentos hidrelétricos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

O rio Juba, afluente do rio Sepotuba, está localizado no Estado de Mato Grosso, especificamente 

entre as coordenadas geográficas 15º a 14º30’ de latitude sul e de 58º30’ a 57º50’ de longitude 

oeste, apresenta área de aproximadamente 2236 km² e percorre cerca de 110,44 km, 

compreendidos nos municípios Barra do Bugres e Tangará da Serra (Figura 1).  

 

Figura 1 - Localização do rio Juba. 

 

Fonte: Dados vetoriais IBGE (2015) 

 

Levantamento de dados e pontos de monitoramento 

O estudo baseou-se em dados secundários de monitoramento da qualidade das águas extraídos 

de processos de licenciamentos de Empreendimentos Hidrelétricos – EHs junto ao órgão 

fiscalizador. Posteriormente, os parâmetros foram tabulados em planilhas Microsoft Office Excel, 

unificados e consolidados para análise. Realizou-se o mapeamento dos pontos de monitoramento 

por meio de ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG). O estudo analisou os 

parâmetros de acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005 e o Índice de Qualidade da Água 

– IQA (NSF), buscando variações de valores dos parâmetros antes e depois da construção de 

empreendimentos hidrelétricos. 
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Conformidade com Resolução CONAMA n° 357/2005 

O Estado de Mato Grosso já possui regulamentação dos procedimentos gerais para 

enquadramento dos corpos d’água de acordo com a Resolução CEHIDRO n° 109, de 13 de 

novembro de 2018. Porém, no Estado ainda não existem corpos d’água formalmente 

enquadrados, salvo enquadramentos transitórios em microbacias urbanas, em Cuiabá. Sendo 

assim, de acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005, os corpos hídricos que não possuem 

enquadramento aprovado deverão ser considerados como classe 2.  Para a realização deste 

estudo, utilizou-se os valores de parâmetros apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros da Resolução CONAMA n° 357/2005 para rios classe 2. 

Parâmetros Unidade Classe 2 

pH -  6 a 9 
Turbidez NTU ≤ 100 
DBO5,20 mg/L ≤ 5 
OD mg/L ≥ 5 
Fósforo Total mg/L ≤ 0,1 
Cloreto mg/L ≤ 250 
Sulfato mg/L ≤ 250 
Nitrato mg/L ≤ 10 
Nitrito mg/L ≤ 1 

Nitrogênio Amoniacal total mg/L 

≤ 3,7 Para pH ≤ 7,5 
≤ 2,0 Para 7,5 < pH ≤ 8,0 
≤ 1,0 Para 8,0 < pH ≤ 8,5 

≤ 0,5 Para pH > 8,5 
Ferro Dissolvido mg/L ≤ 0,3 
Óleos e Graxas mg/L Virtualmente ausente 
Clorofila a μg/L ≤ 30 
Lítio Total mg/L 2,5 
E. Coli* NMP/100mL ≤ 1000 
Cor Pt/L ≤ 75 
* Foi adotado o limite de (≤ 1000) para E. Coli em rios de Classe 2. 

 

Índice de Qualidade de Água – IQA 

O IQA foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation (NSF), e é composto por nove 

parâmetros que possuem diferentes pesos (Tabela 2), que foram fixados em função da sua 

importância para a qualidade da água, sendo estes: oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio, coliformes fecais, temperatura, pH, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez 

(VON SPERLING, 2014).  

Para cada um destes, elabora-se uma curva de variação de qualidade, o qual, fornece um valor 

entre 0 a 100 dependendo da concentração da amostra.  Os valores do IQA são classificados em 

faixas, que variam entre os estados brasileiros. Para avaliação da bacia do rio Juba utilizou-se as 

faixas de variação conforme NSF (Tabela 3). 
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Tabela 2 – Valores de pesos dos parâmetros. 

Parâmetro  Unidade qi 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL 0,15 
pH - 0,12 
DBO5 mg/L 0,10 
Nitrogênio total mgN/L 0,10 
Fósforo total mgPO4/L 0,10 
Diferença de temperatura °C 0,10 
Turbidez NTU 0,08 
Sólidos totais mg/L 0,08 
OD % saturação 0,17 

Fonte: VON SPERLING (2014). 

Tabela 3 - Faixa de variação do IQA. 

Classificação  Faixa de Variação 

ÓTIMA 90 < IQA ≤ 100 

BOA 70 < IQA ≤ 90 

REGULAR 50 < IQA ≤ 70 

RUIM 25 < IQA ≤ 50 

PÉSSIMA 00 < IQA ≤ 25 

Fonte: VON SPERLING (2014). 

Os parâmetros enfatizados nessa análise foram: pH, Turbidez, Cor, DBO, OD, Fósforo total, 

Nitrogênio amoniacal, e Colimetria, pela importância que possuem para análises qualitativas e 

pelo fato de serem frequentemente analisados possibilitando a análise de tendência. 

 

RESULTADOS 

 

Rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais 

A rede de monitoramento qualitativo fora composta por 6 pontos de amostragem ao longo do 

percurso do rio Juba, conforme apresentado na Figura 2. Os pontos de amostragens encontram-

se localizados a montante e/ou jusante de empreendimentos hidrelétricos, sendo estes: UHE Juba 

I, PCH Pampeana e PCH Graça Brennand (Tabela 4). 

 

Figura 2 - Localização dos pontos de monitoramento qualitativo de águas superficiais. 
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Tabela 4 - Localização dos Pontos Amostrais. 

Ponto nº Localização Municípios UF Latitude Longitude Fonte de Dados 

1 Montante UHE Juba I Tangará da Serra MT -14,73228 -58,09878 EH 

2 Jusante PCH Pampeana Barra do Bugres MT -14,82642 -57,90228 EH 

3 Reservatório PCH Pampeana Barra do Bugres MT -14,81367 -57,93525 EH 

4 Montante PCH Pampeana Barra do Bugres MT -14,79722 -57,96333 EH 

5 Montante PCH Graça Brennand Tangará da Serra MT -14,76058 -58,02417 EH 

6 Reservatório PCH Graça Brennand Tangará da Serra MT -14,79333 -57,98363 EH 

 

Destaca-se que na região de estudo existem quatro empreendimentos de aproveitamento 

hidrelétrico (AH) em operação, instalados em cascata, sendo estes: 2 usinas hidrelétricas (UHE) e 

2 pequenas centrais hidrelétricas (PCH), conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Empreendimentos hidrelétricos em operação e previstos, localizados no rio Juba. 

Situação Tipo Empreendimento Ano Município UF Latitude Longitude 

O
p

e
ra

ç
ã

o
 UHE Juba I 1993 Tangará da Serra MT -14,7405 -58,1019 

  Juba II 1993 Barra do Bugres MT -14,7608 -57,0458 

PCH Graça Brennand 2009 Tangará da Serra MT -14,793 -57,9672 

  Pampeana 2010 Tangará da Serra MT -14,83 -57,9116 

Fonte: ANEEL (2015). 

 

Frequência amostral  

De acordo com a Tabela 6, nota-se que apenas o ponto 1, localizado a montante do rio Juba I, 

apresentou série histórica desde 1995, porém com falhas de frequência. Na maior parte dos 

pontos relacionados, o monitoramento iniciou-se entre 2006 e 2007. Quanto ao número de coletas 

anuais, todos os pontos apresentaram 4 coletas nos anos de 2011, 2012 e 2013, apresentando 

declínio de coletas nos pontos 4,5 e 6 em 2017. Desta forma, nota-se que após a implementação 

dos empreendimentos o monitoramento qualitativo obteve maior frequência de amostragens. 

 

Tabela 6 – Série histórica de monitoramento qualitativo. 
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Conformidade com Resolução CONAMA n° 357/2005 

 

 pH 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005, em rios classe 2, a faixa de valores de pH 

deve estar compreendida entre 6 e 9. No rio Juba, os pontos 1, 4 e 5 apresentaram 

desconformidade em diversos anos, porém, os pontos 4 e 5 apresentaram melhoria na tendência 

(Tabela 7).  

De acordo com a Tabela 8, nota-se que especificamente no período chuvoso, nos anos de 2012 e 

2014, o ponto 1 apresentou, respectivamente, 9 e 12 ocorrências de desconformidade com a 

Resolução CONAMA n° 357/2005 (Tabela 8). De forma geral, os valores de pH oscilam entre 5 e 

7 na maioria dos pontos e períodos. 

 

Tabela 7 - Tendência para os valores de pH no rio Juba (2002 a 2017). 
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1 5,64 5,38 
       

6,92 7,14 6,60 5,76 5,86 5,92 
 

157 = 

2 
     

6,45 6,31 6,19 6,29 6,41 6,60 7,37 6,55 
   

38 = 

3 
       

6,58 6,36 6,37 6,37 6,65 6,30 
   

30 = 

4 
    

5,71 6,27 6,37 6,49 6,14 6,32 6,72 7,37 6,47 6,18 6,25 6,93 85 ↗ 

5 
    

5,56 6,38 6,24 5,64 6,02 6,22 6,79 6,68 6,20 6,15 5,84 7,25 46 ↗ 

6 
      

6,30 6,26 6,16 6,73 6,87 7,87 6,50 6,33 6,57 7,04 38 = 

Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 

 

Tabela 8 - Amostras de pH com valores divergentes da Res. CONAMA n° 357/2005 em período 

chuvoso e seco. 

P
e
rí

o
d

o
 

P
o

n
to

 N
° 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

C
H

U
V

O
S

O
 

1 
 

4 
  

2 
       

9 4 12 6 5 
 

2 
         

1 
 

1 3 1 
    

3 
         

1 
 

1 5 1 
    

4 
      

1 3 
 

1 2 2 4 1 
 

1 1 
 

5 
      

1 1 1 1 1 1 2 1 
 

1 2 
 

6 
           

1 2 
  

1 1 
 

S
E

C
O

 

1 2 2 3 2 3 2 
        

2 5 4 
 

2 
         

1 
        

3 
                  

4 
          

2 1 
  

1 
 

1 
 

5 
         

1 2 
 

1 
     

6 
                  

As cores destacam onde houve maior frequência e número de amostragem, não indicam necessariamente, o grau de contaminação. 
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 Turbidez 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005, o limite de turbidez para rios de classe 2 é 

≤100 NTU, sendo assim em todos os pontos não foram constatados desconformidade. Destes, 

apenas os pontos 4 e 5 apresentaram melhoria na tendência, mas ressalta-se que, todos os 

pontos apresentaram turbidez acentuada com valores inferiores ao limite estipulado (Tabela 9).  

Tabela 9 - Tendência para os valores de Turbidez no rio Juba (2002 a 2017). 
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1 1 1         6 6 8 3 4  157 ↘ 
2      6 10 3 2 4 12 7 14    38 ↘ 
3        1 2 4 4 6 11    30 ↘ 

4     17 7 23 2 3 3 6 6 8 3 5 5 85 ↗ 
5     10 5 22 1 3 2 7 3 8 3 4 8 46 ↗ 
6       4 2 2 2 2 6 9 3 4 6 38 ↘ 

Valores em NTU 
Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 

 

 Cor 

O limite de cor para rios de classe 2 é de ≤ 75 uC, sendo assim, no rio Juba os pontos 2, 4 e 5 

apresentaram ocorrências com valores superiores ao estipulado, conforme apresentado na Tabela 

10. Nota-se que em 2012 todos os pontos apresentaram ocorrências de desconformidade no 

período chuvoso, sendo registradas 7 e 6 ocorrências nos pontos 1 e 4, respectivamente. No 

período seco não houve ocorrências. 

 

Tabela 10 - Tendência para os valores de Turbidez no rio Juba (2002 a 2017). 
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1 1 1        15 67 15 11 9 5  151 ↗ 
2      33 31 12 19 23 80 31     30 ↗ 
 3        12 23 28 71 23     24 ↘ 
4     80 33 51 18 21 17 67 20 12 8 6 11 78 ↗ 
5     10 40 112 10 18 21 68 17 11 9 5 15 46 ↘ 
6       9 7 14 14 42 18 13 11 6 11 38 ↘ 

Valores em uC 
Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 
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Tabela 1 - Amostras de Cor com valores divergentes da Res. CONAMA n° 357/2005 em período 

chuvoso e seco. 
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As cores destacam onde houve maior frequência e número de amostragem, não indicam necessariamente, o grau de contaminação. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio 

Conforme estipulado na Resolução, para rios de classe 2 o valor limite para DBO é de ≤ 5 mg/L. 

No rio Juba, todos os pontos de monitoramento não apresentaram ocorrências de não 

conformidade, porém todos apresentaram pior tendência comparando os últimos anos com os 

anteriores (Tabela 12). De acordo com o último Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água 

Superficial do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2018), na Região Hidrográfica do 

Paraguai, onde encontra-se o rio Juba, os valores de DBO registrados entre 2015 e 2017 também 

foram baixos e apresentaram poucas ocorrências de desconformidade. 

 

Tabela 12 - Tendência para os valores de DBO no rio Juba (2002 a 2017). 
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1          1,00 1,77 3,07 2,78 2,54 2,54  139 ↘ 
2      2,00 2,00 1,90 1,84 1,97 2,14 3,00 3,00    38 ↘ 
3        2,00 1,91 2,02 2,03 3,25 3,40    30 ↘ 
4     2,00 2,00 2,00 2,30 2,13 1,64 2,14 3,10 2,90 2,78 2,72 3,28 84 ↘ 
5     2,00 2,00 2,00 2,10 1,80 1,55 1,80 3,00 3,23 2,68 2,76 4,43 45 ↘ 
6       2,00 2,50 1,20 1,45 3,23 3,00 2,63 2,90 2,37 2,77 38 ↘ 

Valores em mg/L 
Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 

 

 Oxigênio Dissolvido 

Os valores de OD apresentaram ocorrências de desconformidade com a Resolução CONAMA 

apenas no ponto 1, nos anos de 2002 e 2003, com valores inferiores ao estipulado para rios de 

classe 2 (≥ 5mg/L), sendo estes de 1,55 e 1,90, respectivamente (Tabela 13). Contudo, o mesmo 

apresentou melhoria na tendência com valores acima de 7 a partir de 2014. De forma geral, em 

todos os pontos os valores de OD apresentam-se acima de 7. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 466 

Tabela 13 - Tendência para os valores de OD no rio Juba (2002 a 2017). 
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1 1,55 1,90 
       

6,80 6,46 5,88 7,67 7,52 8,11 
 

153 ↗ 

2 
     

7,40 6,81 7,07 7,40 7,32 6,14 5,93 6,50 
   

38 ↘ 

3 
       

7,35 7,26 7,23 6,12 6,35 8,20 
   

30 ↗ 

4 
    

7,80 7,28 7,03 7,52 7,60 7,77 6,27 6,08 7,41 7,59 7,63 7,70 84 ↘ 

5 
    

7,80 7,30 6,91 8,70 7,93 7,49 6,60 5,73 7,75 7,44 7,98 7,70 45 ↘ 

6 
      

6,88 8,35 7,67 7,73 6,54 5,93 7,21 7,35 7,75 7,50 38 ↗ 

Valores em mg/L 
Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 

 

Quanto a frequência e número de amostragens em desconformidade com a Resolução CONAMA 

n° 357/2005, em 2012, todos os pontos apresentaram ocorrências de desconformidade para 

valores de OD, no período chuvoso, sendo no ponto 1 registradas 8 amostras com valores 

divergentes. No período seco, houve registros de desconformidade de 4 amostras em 2002 e 2 

amostras em 2003, ambas no ponto 1 (Tabela 14). 

Tabela 14 - Amostras de OD com valores divergentes da Res. CONAMA n° 357/2005 em período 

chuvoso e seco. 
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As cores destacam onde houve maior frequência e número de amostragem, não indicam necessariamente, o grau de contaminação. 

 

 Fósforo Total 

No rio Juba foram registradas ocorrências de desconformidade para o parâmetro fósforo total em 

2007, 2008 e 2012, estando acima de 0,1mg/L conforme estabelecido na Resolução CONAMA. 

Dos pontos que apresentaram desconformidade, os pontos 3 e 5 apresentam piora na tendência 

temporal (Tabela 15). De acordo com a Tabela 16, no ano de 2012 no período chuvoso todos os 

pontos apresentaram ocorrências de desconformidade, assim como no período seco, com 

exceção dos pontos 5 e 6. 
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Tabela 15 - Tendência para os valores de Fósforo Total no rio Juba (2002 a 2017). 
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1          0,05 0,09 0,04 0,06 0,05 0,05  144 = 
2      0,08 0,08 0,08 0,03 0,05 0,16 0,05 0,08    35 = 
3        0,04 0,02 0,05 0,14 0,03 0,08    28 ↘ 
4     0,03 0,18 0,07 0,04 0,03 0,05 0,12 0,04 0,07 0,06 0,05 0,03 77  = 
5     0,03 0,05 0,33  0,02 0,02 0,09 0,04 0,06 0,05 0,06 0,04 41 ↘ 
6       0,06  0,02 0,05 0,06 0,03 0,06 0,06 0,04 0,02 34 ↗ 

Valores em mg/L 
Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 

 

Tabela 16 - Amostras de Fósforo Total com valores divergentes da Res. CONAMA n° 357/2005 em 

período chuvoso e seco. 
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As cores destacam onde houve maior frequência e número de amostragem, não indicam necessariamente, o grau de contaminação. 
 

 Nitrogênio Amoniacal 

Na análise do parâmetro Nitrogênio Amoniacal não foram constatadas ocorrências de 

desconformidades e apenas os pontos 1 e 6 apresentaram tendência de piorar (Tabela 17).  

 

Tabela 17 - Tendência para os valores de Nitrogênio Amoniacal no rio Juba (2002 a 2017). 
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1 
         

0,13 0,45 0,16 
    

50 ↘ 
2 

     
0,50 0,50 0,50 0,02 0,13 0,64 0,16 

    
25 ↗ 

3 
       

0,25 0,00 0,08 0,64 0,17 
    

26 ↗ 
4 

     
0,50 0,33 0,10 0,01 0,07 0,64 0,17 

    
57 ↗ 

5 
     

0,50 
 

0,00 0,04 0,13 0,55 0,16 
    

23 ↗ 
6 

       
0,06 0,04 0,02 0,47 0,18 

    
22 ↘ 

Valores em mg/L 
Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 
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 Colimetria 

O limite de E. coli para rios de classe 2 é considerado de ≤ 1000 NMP/100mL. Nos pontos 

monitorados, houveram ocorrências de desconformidade nos anos de 2006 no ponto 5, e em 2007 

e 2008 nos demais pontos, exceto o ponto 3. Quanto à tendência temporal, apenas o ponto 3 

apresentou piora (Tabela 18). 

De acordo com a Tabela 19, os anos 2007 e 2008 apresentaram ocorrências de desconformidade 

em todos os períodos. O ponto 1 não apresentou registros de monitoramento deste parâmetro. 

 

Tabela 18 - Tendência para os valores de E. coli no rio Juba (2002 a 2017). 
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2      2.477 4.667 482 117 770 29 99 345    30 ↗ 

3        223 24 490 9 68 365    30 ↘ 
4      1.343 2.533 517 318 296 24 52 295    57 ↗ 
5     1.200 1.875 1.725 500 398 375 6 70 323 290 235 18 41 ↗ 
6       2.900 410 555 253 3 108 293 278 387 93 34 ↗ 

Valores emNMP/100mL 
Nota: ↘ piorou; ↗ melhorou; = não houve tendência. 

 

Tabela 19 - Amostras de E. coli com valores divergentes da Res. CONAMA n° 357/2005 em período 

chuvoso e seco. 
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As cores destacam onde houve maior frequência e número de amostragem, não indicam necessariamente, o grau de contaminação. 

 

Síntese dos resultados de parâmetros da Resolução CONAMA n° 357/2005. 

De forma geral, os pontos 1 e 4 apresentaram maiores séries históricas de amostragens (157 e 85 

amostras), porém, as maiores frequências de desconformidades foram nos pontos 1 e 5 (43% e 

35% das amostras analisadas). Nota-se ainda, que 2012 foi o ano com maior frequência de 

desconformidade em todos os pontos de monitoramentos (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Amostras com ocorrências de desconformidade com a Resolução CONAMA n° 357/2005 

no rio Juba. 
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1 8 6 
   

3 2 6 2 
       

4 26 30 34 21 15 
 

157 43% 

2 
            

3 3 4 4 6 12 4 2 
   

38 18% 

3 
              

3 4 5 12 4 2 
   

30 27% 

4 
           

1 8 7 6 8 11 19 10 6 4 4 1 85 25% 

5 
           

1 5 4 2 4 4 7 6 4 4 4 1 46 35% 

6 
             

2 2 4 4 7 6 4 4 4 1 38 13% 

 

Índice de Qualidade da Água – IQA 

De acordo com a Tabela 21, que apresenta o percentual de classificações de cada estação de 

acordo com o número total de amostragens, nota-se que, de forma geral, a qualidade das águas 

apresentou maiores percentuais de qualidade BOA e REGULAR, não apresentando em nenhuma 

amostra e ponto classificação RUIM. 

No Ponto 1, do total de amostras, 89% são classificadas como BOA. No ponto 2, 64% das 

amostras são classificadas como REGULAR. Os pontos 3 e 4 a classificação é BOA em 59% e 

63% das amostras, respectivamente. No ponto 5 é classificado como REGULAR cerca de 59% 

das amostras, e por fim, no ponto 6, das amostras analisadas 56% são classificadas como BOA. 

 

Tabela 21 - Percentual de classificações das amostras calculadas nos pontos de monitoramento do 

rio Juba. 

Ponto nº Ótima (%) Boa (%) Regular (%) Ruim (%) Quantidade de amostras calculadas 

1 3 89 8 
 

36 

2 
 

36 64 
 

25 

3 
 

59 41 
 

27 

4 2 63 35 
 

46 

5 
 

41 59 
 

32 

6 8 56 36 
 

25 

 

Na maioria dos anos analisados, os pontos apresentaram valores finais nas faixas de 50 e 90. 

Sendo assim, a classificação final dos trechos monitorados de acordo com os pontos estudados, 

apresentou de forma geral classificações, predominantemente: BOA e REGULAR.  

Todos os pontos, com exceção do ponto 3, apresentaram tendência de melhorias na classificação 

do IQA-NSF (Tabela 22).  

Ressalta-se que nos anos anteriores a 2006, não foi possível calcular o IQA devido a falhas de 

dados registrados.   
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Tabela 22 - Classificação anual do IQA-NSF nos trechos do rio Juba. 
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1                                     82 81 86         ↗ 

2                             64 60 70 77 65 71 76 67       ↗ 

3                                 76 85 75 76 80 67       ↘ 

4                             66 63 71 74 81 76 82 70       ↗ 

5                           59 65 59     78 75 85 68 70 69 81 ↗ 

6                               64     87 80 82 70 71 72 78 ↗ 

Legenda   Regular   Bom 

 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o objetivo proposto, o presente estudo concluiu que de forma geral os trechos 

analisados do rio Juba apresentam boa qualidade, de acordo com a classificação do Índice de 

Qualidade de Água – IQA. Porém, ressalta-se que o IQA não utiliza diversos parâmetros que 

caracterizam as condições qualitativa da água e que são essenciais para avaliar a criticidade 

destas. Contudo, a classificação do IQA representa a qualidade da água numa escala numérica, 

pois fornecem um meio de julgar a efetividade de medidas de controle ambiental, podendo dar 

uma ideia geral da tendência de evolução da qualidade ao longo do tempo. 

Quanto aos parâmetros analisados em comparação à Resolução CONAMA n° 357/2005, os que 

apresentaram maior frequência de desconformidade, em relação à classe 2, foram: pH, cor, 

oxigênio dissolvido, fósforo total e E. coli. No espaço amostral analisado constatou-se a 

distribuição homogênea das coletas entre períodos chuvosos e secos, porém, a frequência de 

desconformidade é maior nos períodos chuvosos, para todos os parâmetros analisados.  

Ressalta-se que, em 2012 houveram as maiores frequências de desconformidade de acordo com 

os dados analisados, com exceção do parâmetro E. coli, que apresentou ocorrências de 

desconformidade em 2007 e 2008, em ambos os períodos. 

Quanto à relação da instalação de empreendimentos hidrelétricos com a desconformidade dos 

parâmetros analisados, constatou-se que os parâmetros que apresentaram maiores 

desconformidades pertencem ao ponto 1 (à montante da UHE Juba I e, consequentemente, à 

montante dos demais empreendimentos). Ademais, após a instalação dos empreendimentos 

hidrelétricos, os parâmetros pH, DBO e Fósforo não apresentaram mudanças significativas e os 

parâmetros Turbidez, Cor e Oxigênio Dissolvido apresentaram melhores resultados.  

Por fim, considera-se que para obtenção de resultados mais detalhados para mensurar os 

impactos destes empreendimentos na qualidade da água do rio Juba, é necessário estudos mais 

específicos. 
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RESUMO  

 

As estimativas de disponibilidade hídrica subterrâneas na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) 

podem influenciar na gestão associada dos municípios, e fornecer perspectivas frente às 

demandas por outorgas de água. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo estimar a 

disponibilidade e qualidade de águas subterrâneas na RMG, unidade de planejamento localizada 

no estado de Goiás. Foi possível então a partir da análise de aquíferos freáticos e profundos 
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incidentes nesta unidade, averiguar a relação entre a disponibilidade potencial, que entre outros 

estudos está relacionada ao volume de água explotável, e a disponibilidade efetiva dos poços 

incidentes, considerando a vazão outorgada e os períodos de explotação diários. Quanto à 

qualidade destes poços houve subdivisão da escala geográfica em quadrantes, e em cada um 

deles estabelecido um ponto de coleta de forma aleatória. A disponibilidade potencial subterrânea 

nos aquíferos freáticos até uma profundidade de 20 metros foi de 1.911.894.252,0 m³/ano, 

ocorrendo a maior incidência de utilização no aquífero Freático III, 50%, e nos aquíferos profundos 

1.960.301.957,0 m³/ano, com índices de 80% de utilização do Araxá. Quanto à qualidade observa-

se que em suma todos os pontos apresentam potencial para sua utilização no abastecimento 

humano, visto que não foi detectada a presença de Escherichia coli, indicador de contaminação 

fecal. 

 

Palavras-chave: Disponibilidade, qualidade, águas subterrâneas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crescente necessidade de uso das águas subterrâneas como alternativas para o 

desenvolvimento das mais variadas e diversas atividades têm se tornado relevante em todo país. 

De acordo com Zoby & Matos (2008) os fins mais explotados de água no Brasil acontecem pelo 

abastecimento humano, irrigação, indústria e lazer. A antropização dos mananciais superficiais, a 

sua má distribuição corrobora para o aumento das expectativas de exploração deste recurso. A 

região Centro-Oeste é representada como a segunda maior em detenção hídrica, 15% de todo o 

território nacional, encontrando-se a frente das regiões sudeste, nordeste e sul (BARROS,2018). 

No estado de Goiás, integrante da região Centro-Oeste, ainda que apresente situação mais 

confortável em relação às demais regiões do país, faz-se presente a tentativa de controle sobre a 

exploração subterrânea para que não se dê de forma desordenada. Este controle foi estabelecido 

a partir da lei de n° 9.433/1997 Política Nacional de Recursos Hídricos onde a água foi 

considerada como um recurso natural dotada de valor econômico (BRASIL, 1997). Dessa forma, 

ficou estabelecido o uso de outorgas de direito de uso dos recursos da união, passando a vigorar 

pela lei de n° 13.583/2000 a conservação e proteção ambiental das águas subterrâneas, 

designando ao órgão gestor de recursos hídricos a responsabilidade de autorização e fiscalização 

dos poços (GOIÁS, 2000). 

Ainda que haja a fiscalização desses poços a qualidade e a disponibilidade potencial destas 

águas não são totalmente conhecidas. A preocupação com o abastecimento atual e aos futuros é 

um dos objetivos tratados na referida lei n° 9.433/97, e enfatiza a necessidade de gestão hídrica. 
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Para as águas subterrâneas é instituído como orientação as normativas da CONAMA 396/2008 no 

que diz da abordagem classificatória, de enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências, assim como para a qualidade destas águas. 

Como forma de gestão associada dos municípios, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) está 

inserida em um modelo denominado, Plano de Desenvolvimento Integrado da RMG (PDI-RMG). 

Esse modelo reforça a importância de estudos direcionados às estruturas, assim como 

desenvolvimento de políticas inerentes aos interesses, crescimento e aprimoramento dessa região 

(GOIÁS, 2017). Diante disso o objetivo deste trabalho foi quantificar a disponibilidade potencial e 

efetiva de água subterrânea da Região Metropolitana de Goiânia, compará-los com o auxílio de 

um índice e verificar a sua qualidade mediante amostragem em pontos distribuídos espacialmente 

na região. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido na RMG, composta por 20 municípios sendo eles: Abadia de Goiás, 

Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás,  Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, 

Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, 

Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. Esta área possui 

aproximadamente 7343,26km² e conta com uma população estimada em mais de 2.500.000 de 

habitantes, isto leva a uma representatividade de mais de 37% do total de todo estado de Goiás 

(IBGE, 2018). 

O clima da RMG é classificado como tropical de acordo com a classificação de Koppen-Geiger, 

Aw para inverno seco, com precipitação mensal que podem variar de 0 a 300 mm, sendo nos 

meses de outubro a março os mais recorrentes. A precipitação média na região, de acordo com o 

PDI (2017) e INMET (2017), foi de 1.629 mm/ano. Representando um aumento de 3% em relação 

ao ano anterior com 1580 mm/ano. 

A região está inserida sob sistemas de aquíferos denominados freáticos e profundos, conforme 

Figura 1. Segundo Almeida et al. (2006) os freáticos são aqueles constituídos de coberturas 

constituintes de solo e saprolito, já os aquíferos profundos são compostos por unidades litológicas 

que podem conter centenas de metros estando livres ou confinados. Apresentam-se na área de 

estudo dois tipos de aquíferos freáticos denominados: Freático II e Freático III, cuja principal 

formação de solos se dá pelos latossolos, argissolos e Nitossolos, os dois últimos associados ao 

Freático III, e sua profundidade saturada permanece em médio até os 15 metros, podendo oscilar 

entre 10 e 20 metros, no Freático II a situação é semelhante não ultrapassando os 20 metros. 

Quanto ao profundo faz-se presente os sistemas aquíferos fraturados Araxá, Cristalino Sudeste e 
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Complexos Acamadados, compostas por formação litológica de xistos, granulitos, 

metaultramáficas e ultramáficas. As suas profundidades saturadas dos aquíferos fraturados 

podem chegar a 100, 150 e 100 metros respectivamente. 

Apesar de na literatura as zonas saturadas dos aquíferos porosos estarem a uma profundidade de 

até 20 metros, para fins de outorga a SEMAD considera mini-poços e cisternas como usos de 

aquíferos freáticos, portanto, a correspondência quanto aos aquíferos foi realizada a partir do tipo 

de captação.  

 

Figura 1 – Aquíferos porosos e profundos incidentes na RMG. 

 

 

Para os cálculos da disponibilidade hídrica potencial para cada aquífero utilizou-se a metodologia 

de Almeida et al. (2006). Para tanto foram desenvolvidos cálculos estimando reservas renováveis, 

permanentes e explotáveis, conforme indicadas por Souza (2001) e Campos & Freitas-Silva 

(1998). Portanto, para as reservas renováveis utilizou-se a Equação (1). 

Rr: A x I x P                                                            (1) 

Onde tem-se que, A = área do aquífero (m²), I = Percentual de Infiltração (%) e P = Precipitação 

média (mm/ano). 

Para as reservas permanentes empregou-se a Equação (2). 

Rp: A x Ne/Ifi x b                                                      (2) 
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Sendo, A = área do aquífero (m²), Ne = Porosidade efetiva ou eficaz (%), Ifi = Índice de 

Fraturamento Interconectado (%) e b = Espessura saturada média (m).  

As reservas explotáveis foram determinadas pela Equação (3). 

Re: Rr + 0,05 ou 0,1 Rp                                          (3) 

em que, Rr = Reserva renovável (m³/ano), Rp = Reserva permanente (m³) e Z = Porcentagem de 

utilização das reservas permanentes, 5% aquíferos fraturados e 10% aquíferos intergranulares. As 

reservas explotáveis são importantes já que que fazem parte do volume retirado sustentavelmente 

sem comprometer as reservas do aquífero ou causar danos irreversíveis. 

Para a disponibilidade efetiva foram obtidas outorgas subterrâneas, a fim de determinar o volume 

de água captada dos poços incidentes, e posterior aplicação da metodologia adaptada pelos 

autores da proposta por Cavalcante (1998) e utilizada por Gomes et al. (2011). A Equação 4 é, 

portanto: 

De = Q x th                                                      (4) 

em que, De = Disponibilidade Efetiva (m3/ano), Qm = vazão dos poços (m3/ano) e th = taxa de 

bombeamento (h/dia). Essa disponibilidade foi calculada para cada poço singular e agregada aos 

demais a fim de obter o total efetivo. 

Para a taxas de bombeamento, em caso de dados incompletos, foi adotado o valor médio dos 

incidentes em outros poços, com as mesmas características, a fim de estabelecer parâmetro de 

análise dos dados. As médias vinculadas a ambos aquíferos possuíram período de explotação de 

12h/dia. 

Na Tabela 1 há a representação de todos os parâmetros utilizados para os cálculos do potencial 

hídrico a partir da literatura. 

 

Tabela 1 – Resumo dos parâmetros utilizados para a disponibilidade. 

Aquíferos Área (m²) Percentual de 
infiltração (I) 

(%) 

Porosidade efetiva ou eficaz 
(Ne) ou índice de fraturamento 

interconectado (Ifi) (%) 

Espessura 
saturada 

média (b/m) 

Araxá 4.081.523.174,7 9,0 1,2 100 

Complexos 
Acamadados 

6.475.343,6 10,0 1,0 100 

Cristalino 
Sudeste 

3.622.444.670,0 12,0 1,5 150 

Freático II 4.869.610.000,0 12,0 8,0 15 

Freático III 1.470.290.000,0 12,0 6,0 10 
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Quanto à qualidade de água, foram definidas subrregiões para a realização das coletas de 

amostras de água. Com os pontos outorgados distribuídos espacialmente foi aplicada, através de 

software, uma malha vetorial quadrada com células de 40 Km² de dimensão. Obtiveram-se 9 

subrregiões amostrais e através desse mesmo software foi escolhido 1 ponto em cada zona, de 

forma aleatória, representado pela Figura 2 e descritos pela Tabela 2. Próximo á estes foram 

definidos pontos auxiliares com a finalidade de evitar quaisquer imprevistos nos endereços da 

amostragem.  

Espera-se com a verificação da qualidade da água, identificar quaisquer fontes de contaminação 

por atividades antrópicas. Ainda que os aquíferos são mais protegidos e possuem difícil acesso à 

poluição, também estão sujeitos a qualquer alteração de sua qualidade. 

 

 

Figura 2 – Espacialização dos nove pontos de amostragem selecionados na RMG. 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 478 

Tabela 2 - Localização dos pontos de monitoramento da qualidade da água com suas devidas 

coordenadas geográficas. 

Identificação dos 
Pontos 

Município de 
Localização 

Latitude Longitude 

1 Goianira -49,40708269 -16,52152631 

2 Goiânia -49,25020394 -16,52333773 

3 Goianápolis -48,98925767 -16,42111562 

4 Trindade -49,42123304 -16,64933785 

5 Aparecida de Goiânia -49,26767686 -16,8083665 

6 Bonfinópolis -48,96066065 -16,60866081 

7 Guapó -49,54470405 -17,0326001 

8 Hidrolândia -49,23333254 -16,96978382 

9 Bela Vista de Goiás -48,95845306 -16,97322881 

 

As amostras de água foram coletadas e preservadas conforme o Guia Nacional de Coleta e 

Preservação de Amostras (CETESB, 2011). As análises utilizadas para verificação da qualidade 

da água foram pH, alcalinidade, condutividade elétrica, cor aparente, turbidez, dureza, nitrato, 

fósforo, coliformes totais, E. coli e sólidos totais dissolvidos, as quais foram realizadas segundo os 

procedimentos do Standard Methods (APHA; AWWA; WEF, 2012).  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Após a aplicação da metodologia para a conhecimento da disponibilidade potencial do aquífero 

obteve-se, na Tabela 3, os volumes para as reservas de acordo com as profundidades dos pontos 

outorgados.  

 

Tabela 3 – Resumo dos resultados obtidos no estudo. 

Aquíferos Tipo de sistemas Rr (m³/ano) Rp (m³) 
Disponibilidade 

Potencial  
Re (m³/ano) 

Araxá Fraturados 598.392.112,6 4.897.827.809,7 843.282.847,2 

Complexos 

Acamadados 
Fraturados 1.054.833,5 6.475.343,6 1.378.600,6 

Cristalino Sudeste Fraturados 708.115.484,1 8.150.500.507,4 1.115.640.509,5 

Freático II Porosos 951.911.362,8 5.843.532.000,0 1.536.264.562,8 

Freático III Porosos 287.412.289,2 882.174.000,0 375.629.689,2 
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Observa-se, pela Tabela 3, que dentre os porosos o aquífero Freático II possui maior reserva 

disponível, entende-se que ela está diretamente associada a sua maior incidência dentro da área 

de estudo, já que, é o triplo da área de menor ocorrência, sendo portanto os demais parâmetros 

avaliativos, espessura e a porosidade efetiva, semelhantes. Para os resultados de disponibilidade 

efetiva, ou seja, a captada pelo poço em funcionamento, percebe-se há elevada pressão por 

recursos hídricos nos poços incidentes sobre o aquífero freático II. Apesar disso, o índice que 

controla a expressão desses dados em todo o aquífero, Tabela 4, demonstra que reflete nos 

níveis disponíveis potenciais em cerca de 12%, ao contrário do Poroso III cujo índice ultrapassa 

50% da sua reserva explotável.  

Quanto aos profundos, o sistema Cristalino Sudeste é o que possui as disponibilidades potenciais 

e efetivas com maior expressividade quando comparado ao Araxá, apesar da área relativamente 

menor. Porém na análise dos índices Araxá está em situação desconfortável com demandas 

captadas por poços em quase 80% das suas reservas disponíveis.   

 

Tabela 4 – Disponibilidades e índice de utilização do aquífero. 

Aquíferos 
Disponibilidade Potencial   

 Re (m³/ano) 
Disponibilidade Efetiva 

(m³/ano) 
Índice de utilização 

do aquífero (%) 

Araxá 843.282.847,2 641.765.107,12 76,10 

Complexos 
Acamadados 

1.378.600,6 -- -- 

Cristalino Sudeste 1.115.640.509,5 441.377.310,01 39,56 

Freático II 1.536.264.562,8 189.127.343,2 12,31 

Freático III 375.629.689,2 11.999.612,16 50,35 

 

 

Com área representante de apenas 8%, em relação ao total de estudo, não foram encontrados 

poços outorgados sobre o aquífero Complexos Acamadados, portanto toda a reserva calculada 

encontra-se disponível. 

Observou-se ainda que houve maior aglomerado de pontos outorgados nos municípios de 

Aparecida de Goiânia e Goiânia. A segunda é a capital de Goiás, metrópole onde são 

desenvolvidas incontáveis atividades econômicas, culturais, políticas, dentre outras, mas já 

apresenta uma dispersão delas, tal como apresentado por Arrais (2006), constatou a mudança 

tímida de cenário entre Goiânia e as cidades adjacentes sendo elas: Trindade, Aparecida de 

Goiânia, Senador Canedo e Goianira. Resultados estes comprovados pela dispersão em toda 

RMG em outorgas oferecidas até o mês de fevereiro de 2019. 
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Durante as coletas de amostras de água, os pontos 3 e 6 foram descartados por não 

apresentarem condições apropriadas para a análise da água do poço. Os resultados das análises 

físico-químicas e microbiológicas das amostras coletadas nos demais pontos estão apresentados 

nas Tabelas 5, 6 e 7. 

Em geral, ao observar a Tabela 5, os valores de pH variaram entre 5,6 (ponto 5) e 7,7 (ponto 2), a 

alcalinidade mínima e máxima foi de 1,25 (ponto 4) e 21,29 mg/L de CaCO3 (ponto 2). É possível 

identificar a presença de nitrato apenas nos pontos 5 (7,3 mg/L) e 8 (3,53 mg/L). Não há 

identificação de fósforo total nos pontos analisados. Em vários pontos a presença de dureza não 

se manifestou, com exceção do ponto 2 que apresentou o valor máximo de 38,67 mg/L de CaCO3 

e o ponto 7 com o segundo maior valor (16,0 mg/L de CaCO3).  

 

Tabela 5 – Resultados das análises dos parâmetros químicos. 

Ponto pH Alcalinidade Dureza Nitrato PTotal 

  (mg/l de CaCO3) (mg/L de CaCO3) (mg/L de N) (mg/L de P) 

1 6,63 ± 0,05 4,75 ± 0,03 ND ND ND 

2 7,70 ± 0,07 21,29 ± 0,03 38,67 ± 0,06 ND ND 

4 5,83 ± 0,01 1,25 ± 0,03 ND ND ND 

5 5,60 ± 0,25 2,71 ± 0,03 ND 7,30 ± 0,10 ND 

7 6,09 ± 0,14 4,25 ± 0,02 16,00 ± 0,10 ND ND 

8 6,68 ± 0,13 3,58 ± 0,01 ND 3,53 ± 0,15 ND 

9 5,81 ± 0,17 2,42 ± 0,01 ND ND ND 

ND = não detectado, PTotal = fosforo total. 

 

Tabela 6 – Resultados das análises dos parâmetros físicos. 

Ponto Cor Aparente Turbidez Condutividade Elétrica SDT 

 uC (NTU) (µS/cm) (mg/L) 

1 0,67 ± 0,21 0,29 ± 0,02 38,68 ± 0,09 18,16 ± 0,87 

2 2,77 ± 0,38 0,67 ± 0,06 182,60 ± 12,10 86,97 ± 3,85 

4 0,20 ± 0,10 0,17 ± 0,04 4,05 ± 0,44 2,23 ± 0,16 

5 0,80 ± 0,20 0,46 ± 0,02 88,04 ± 4,82 76,88 ± 1,29 

7 0,33 ± 0,21 0,14 ± 0,02 154,00 ± 0,92 42,90 ± 0,21 

8 0,70 ± 0,17 0,36 ± 0,01 69,47 ± 5,37 32,91 ± 0,50 

9 2,57 ± 0,38 0,64 ± 0,03 25,00 ± 2,28 11,92 ± 0,56 

SDT = sólidos dissolvidos totais. 
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Tabela 7 – Resultados das análises dos parâmetros microbiológicas. 

Ponto CT E. coli 

 (NMP/ 100 mL) (NMP/ 100 mL) 

1 2,55 ± 0,78 ND 

2 ND ND 

4 34,9 ± 10,89 7,5 ± 3,25 

5 2,55 ± 0,78 ND 

7 ND ND 

8 1,5 ± 0,71 ND 

9 ND ND 

ND = não detectado; CT = Coliformes totais; E. Coli = Escherichia coli. 

 

A condutividade elétrica, Tabela 6, permaneceu entre 4,05 (ponto 4) e 182,6 µS/cm (ponto 2), a 

variação da cor aparente foi de 0,2 (ponto 4) a 2,77 uC (ponto 2). Já a turbidez mínima e máxima 

foi de 0,14 (ponto 7) e 0,67 NTU (ponto 2). Os sólidos totais dissolvidos estão no intervalo de 2,23 

(ponto 4) a 86,97 mg/L (ponto 2). Em relação aos parâmetros microbiológicos, Tabela 7, foram 

confirmadas presença de coliformes totais nos pontos 1, 4, 5 e 8, com o valor máximo no ponto 4 

de 34,9 NMP/100mL com presença de E. coli de 7,5 NMP/100mL. Nos demais pontos não houve 

a identificação de E. coli.  

Para a classificação das águas subterrâneas, a Resolução CONAMA 396/2008 recomenda 

apenas os Sólidos Totais Dissolvidos, os Coliformes Termotolerantes e o Nitrato como parâmetros 

mínimos obrigatórios e, cabe ao órgão ambiental realizar análises de pH, turbidez e condutividade 

elétrica, além dos parâmetros mínimos obrigatórios listados nas demais tabelas, pelo menos uma 

vez a cada semestre. Existe uma relação entre E. coli e coliformes termotolerantes, constatada 

em um estudo realizado pela CETESB em 2008. Para cada 100 Coliformes Termotolerantes 

detectados em uma amostra havia aproximadamente 80 representantes de Escherichia coli, ou 

seja, aplicando-se um fator de correção de 1,25 sobre o resultado de E. coli pode-se utilizar o 

valor equivalente de Coliformes Termotolerantes (CETESB, 2008). 

Ao comparamos os resultados obtidos das análises (Tabelas 5, 6 e 7) com os valores dos 

parâmetros mínimos obrigatórios (Tabela 8), as amostras coletadas estão classificadas em Classe 

1, com exceção do ponto 4, pois neste houve presença de coliformes termotolerantes. Além da 

classificação das águas subterrâneas em 4 classes, como apresentado na Tabela 8, a presente 

Resolução também determina os Valores Máximos Permitidos (VMP) para cada um dos usos 

considerados como preponderantes, como mostra a Tabela 9. 
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Tabela 8 – Parâmetros mínimos obrigatórios para classificação de águas subterrâneas de acordo 

com a Resolução CONAMA 396/2008. 

Parâmetros mínimos obrigatórios Classes 1 e 2 (VRQ) Classe 3 Classe 4 

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) Se VRQ < 1000 Classe 1 1000 1000 

 Se VRQ > 1000 Classe 2   

Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) Ausentes Ausentes 4000 

Nitrato (mg/L) Se VRQ < 10 Classe 1 10 90 

Fonte: Resolução CONAMA 396/2008. 

Legenda: VRQ - valor de referência de qualidade 

 

Tabela 9 - VMP de acordo com os usos preponderantes, segundo a Resolução CONAMA 396/2008. 

Parâmetros 

Usos Preponderantes da Água 

Consumo 
Humano 

Dessedentação 
de animais 

Irrigação Recreação 

Nitrato (expresso em N) 10 90 -- 10 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 1000 -- -- -- 

E. coli (NMP/100 mL) Ausentes 200 -- 800 

Coliformes termotolerantes (NMP/100 mL) Ausentes 200 -- 1000 

 

 

Para classificação de acordo com os usos preponderantes da água, ao avaliar os resultados 

obtidos no estudo com os VMP da Tabela 9, verificamos que os usos preponderantes 

determinados para as amostras dessa campanha se destinam ao consumo humano, com exceção 

do ponto 4, que se destina para a dessedentação de animais e recreação, devido a presença de 

coliformes termotolerantes. 

Neves et al. (2007), ao analisar os impactos na Bacia do Rio Jundiaí - SP, identificaram poços 

com problemas de qualidade da água relacionados à presença de bactérias e pH acima de 8,5. 

Cavalcante (1998), ao verificar os dados de qualidade da água subterrânea da região 

Metropolitana de Fortaleza - CE, obteve valores de pH variando entre 3,3 e 10,6, a condutividade 

elétrica entre 17 e 9870 msS/cm, os sólidos totais dissolvidos de 14 a 5922 mg/L, o nitrato de 0,4 

a 79,7 e valores de E. coli entre 4 e 2400 NMP/100ml. Já Djemaia et al. (2017), ao avaliarem a 

evolução das características físico-químicas das águas subterrâneas do vale do rio Sebau na 

Argélia, verificaram um valor mínimo de 6,92 e máximo de 7,74 do pH, uma oscilação da 

condutividade elétrica entre 484 e 1409 mS/cm e valores de nitrato relativamente baixos 

comparados com os estudos anteriores, variando entre 0,02 e 0,55 mg/L.  
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CONCLUSÃO 

 

Com índices superiores de utilização dos aquíferos fraturados em relação aos porosos entende-se 

que deve ser realizada melhor gestão das outorgas futuras, a fim de não comprometer as reservas 

explotáveis dos aquíferos. Ainda que haja o cumprimento da Lei quanto às emissões de outorgas, 

preocupa-se que os cadastros já obtidos dos poços não representem a totalidade em uso na 

RMG. Em relação à qualidade da água, existem pontos de amostragem que apresentaram 

indícios de contaminação antrópica, por apresentar maiores concentrações de nitrato e presença 

de E. coli. Para que a qualidade desses recursos subterrâneos seja mantida é necessário que o 

órgão responsável realize amostragens periódicas a fim de monitorar e verificar a existência de 

fontes de poluição. O gerenciamento desses recursos é de fundamental importância visto que é 

uma região fundamental para o desenvolvimento econômico do estado de Goiás. 
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RESUMO  

  

O objetivo deste estudo foi demostrar as dificuldades legais, técnicas e sociais enfrentadas para a 

implantação de um projeto de pagamento por serviços ambientais, tendo como base os desafios 

sucessos e frustrações vivenciadas pelo grupo gestor do projeto Pagamento por Serviço 

Ambiental do rio Queima Pé no município de Tangará da Serra - MT.  Em julho de 2016 o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) lançou o Edital de CHAMADA PÚBLICA Nº 

002/2016/SAMAE, convocando os proprietários da área do projeto a se cadastrarem. Apenas 

alguns proprietários se inscreveram na primeira Chamada Pública totalizando quatorze 

propriedades, a área de preservação permanente destas propriedades somam 77,73 hectares, 

correspondendo a 24,59% da área total de APP do projeto. O projeto Pagamento por Serviço 
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Ambiental do rio Queima Pé é o primeiro do estado de Mato Grosso, tem apenas três anos de 

execução os resultados são ainda preliminares, os desafios iniciais foram superados e o projeto 

atualmente se firma como um programa que se propõem reunir proprietários rurais capazes de 

visualizar nas suas ações a produção de água para as futuras gerações tangaraense.  

 

Palavras-chave: Gestão, Recurso Hídrico, Serviço Ambiental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As questões ambientais tem se tornado um assunto frequente nos noticiários e no cotidiano das 

pessoas em todos os países, quer seja, motivado pelas mudanças climáticas já sentidas por todos 

ou por crimes ambientais. Os descasos com o ambiente natural que nos rodeia não está restrito a 

este ou aquele estado da federação ou país, infelizmente apesar de tanta informação gerada 

sobre as questões ambientais e divulgadas através dos mais variados meios de comunicação, o 

“ser humano” continua a se colocar fora do sistema ecológico, se comportando como ser supremo 

de modo que os outros seres vivos devem prover a este tudo o que ele julgar ser necessário.    

Medeiros & Haydu (2013), salientam que, a maior parte dos problemas ambientais que 

enfrentamos atualmente é decorrente do nosso próprio comportamento. A exceção são os 

desastres naturais, como os terremotos e os furacões, ainda de acordo com os autores, esses 

eventos não geram tantos transtornos à vida quanto aquele cuja principal causa é atribuída à 

atividade humana.  

Neste contexto as palavras de Odum (1988) tem um eco ainda maior sobre o comportamento 

humano para com o ambiente que o rodeia.  

Quando o “estudo da casa” (Ecologia) e a “administração da casa” 

(Economia) puderem fundir-se, e quando a Ética puder ser estendida 

para incluir o ambiente, além dos valores humanos, então 

poderemos realmente ser otimistas em relação ao futuro da 

humanidade (ODUM, 1988). 

O modelo de desenvolvimento vigente, pautado pela lógica do crescimento constante, as diversas 

decisões dos agentes econômicos (extração, produção, consumo e despejo) enquadram-se 

dentro de um marco e instituições econômicas, políticas e sociais, que por regra desconsidera o 

meio ambiente (PERALTA, 2014).  

Os instrumentos econômicos e ambientais têm sido utilizados nas ultimas década como um meio 

de controlar ou no mínimo tentar impor regras para a utilização dos recursos naturais dito como 

bens de todos e dever da União de salvaguardá-lo.  De acordo com Derani & Souza (2013), para 
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que a escolha de instrumentos reflita em um passo para o desenvolvimento sustentável, é 

importante fazer da inovação transformadora uma prioridade, em vez de somente assumir que tal 

inovação irá emergir como um produto oriundo de um convencimento do sujeito econômico por 

representar uma eficiência ao seu processo produtivo. 

Peralta (2014), afirma que um dos possíveis caminhos para construir uma nova racionalidade 

ambiental é através da introdução de instrumentos econômicos de gestão ambiental que, 

complementando os tradicionais mecanismos de Comando e Controle, permitam migrar de uma 

economia marrom – degradadora do meio ambiente, para uma economia verde que incentive 

práticas sustentáveis que respeitem a dinâmica própria dos ecossistemas.  

Os principais instrumentos das políticas voltadas à proteção ambiental são classificados pela 

literatura econômica e também jurídica como instrumentos de controle e instrumentos econômicos 

(NUSDEO, 2006). Seroa da Motta et al., (1996) e Seroa da Motta (1997), fazem uma abordagem 

didática que possibilita um leigo no assunto compreender como se dividem os mecanismos de 

Comando & Controle, são eles: 1- Regulamentos e sanções, 2- Taxas, impostos e cobranças, 3- 

Criação de mercado, 4- Intervenção de demanda final, e 5- Legislação da responsabilização.  

No que tange aos instrumentos e as políticas voltadas à proteção ambiental, não é por falta delas 

que o meio ambiente não tem o devido respeito e valor. As leis ambientais brasileiras estão entre 

as melhores, no entanto, ineficientes na efetiva aplicabilidade. 

Os problemas ambientais só são percebidos pela população de modo geral quando o serviço 

prestado pelo ecossistema deixa de atender a demanda, e o bem em si passa a ser ofertado de 

forma racionada para atender minimamente a população. Um exemplo presente hoje em dia é 

água distribuída para a população seja em grandes ou pequenos centros urbanos.   

Desde meados do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, estamos a nos deparar com 

noticias sobre crise hídrica, algumas generalizadas afetando países inteiro outras pontuais 

afetando algumas regiões ou municípios. Embora o Brasil detenha 13% da água doce disponível 

do planeta de acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2010) os estados do 

Amazonas, Amapá, Acre, Roraima e grande parcela do Pará e Mato Grosso, concentram 81% da 

disponibilidade de recursos hídricos brasileiros, o restante do país e responsável por menos de 

20% de todo os recursos hídricos superficiais. No entanto, as regiões litorâneas concentram 45% 

da população urbana e são responsáveis por apenas 3% da disponibilidade hídrica. A região 

hidrográfica do Paraná, que concentra 36% da população urbana do país, dispõe de apenas 6% 

dos recursos hídricos superficiais disponíveis.  

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) tem sido uma estratégia utilizada desde o final de 

década de 1990 por países latino-americanos para o financiamento da conservação ambiental 

(MELO & CONZÁLES, 2017). Para Jodas (2015), PSA é um instrumento econômico de gerência 

ambiental, que se propagou nas diferentes regiões do país de maneira rápida, inédita e com a 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 488 

finalidade de “resolver” problemas específicos locais. Existem varias abordagens de PSAs desde 

aqueles que estão ligados ao sequestro de carbono, a manutenção da biodiversidade e 

preservação e manutenção de recursos hídricos.   

Atualmente, diferentes modalidades de PSA são desenvolvidas em toda a região, desde 

programas de cobertura nacional (México e Costa Rica) até iniciativas em escalas locais como 

Brasil, Colômbia, etc. (AGUILAR et al., 2018). O PSA apresenta uma perspectiva mais econômica 

de conservação, uma vez que o provedor do serviço hídrico, no caso os produtores rurais, 

encontra no pagamento o estímulo para mudar o seu comportamento diante das questões 

ambientais e, assim, garantir o equilíbrio ecológico de suas atividades produtivas (JARDIM & 

BURSZTYN, 2015). 

Wunder (2006) usa cinco critérios (ou passos) para definir o que chama de mercados de PSA 

“puros” que consistem em: a) uma transação voluntária onde; b) um serviço ambiental bem 

definido; c) é comprado por (pelo menos um) comprador de serviço ambiental; d) de (pelo menos 

um) vendedor de serviço ambiental; e) se e apenas se, o vendedor de fato entregar o serviço. 

O objetivo deste estudo foi demostrar as dificuldades legais, técnicas e sociais enfrentadas para a 

implantação de um projeto de pagamento por serviços ambientais, tendo como base os desafios 

sucessos e frustrações vivenciadas pelo grupo gestor do projeto PSA do rio Queima Pé no 

município de Tangará da Serra - MT.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A água é uma substância insubstituível para manutenção da vida como nós a conhecemos, no 

entanto, o descaso com que tratamos a meio ambiente tem tornado a água de nossos rios como 

imprópria para tratamento e abastecimento urbano. Uma das iniciativas que tem chamado à 

atenção por sua estratégia de inclusão e ressarcimento financeiro é o Pagamento por Serviços 

Ambientais, que tem como objetivo remunerar o produtor rural que desenvolvam boas práticas de 

conservação do solo e conservam as áreas de preservação permanente de suas propriedades. 

A instalação de um PSA em uma bacia ou em um município requer alguns ajustes e nem sempre 

são fáceis de identificar, cada projeto de PSA carrega em si peculiaridades que devem ser 

identificadas para poder planejar de forma correta todas as ações a serem desenvolvida na área.   

A área de estudo esta inserida na bacia do rio Queima-Pé que possui uma superfície de 16.100 ha 

(SERIGATTO, 2007), a área do projeto localiza-se na porção superior do rio e compreendem 

apenas 5.417,69 hectares, as atividades desenvolvidas na área são: agricultura, pecuária e 

mineração. A área do projeto é responsável pela coleta de águas pluviais, as quais após 

infiltrarem para o lençol freático abastecem os aquíferos das nascentes e córregos que alimentam 
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o rio Queima Pé do qual é feita a coleta de água para tratamento e abastecimento público do 

município de Tangará da Serra. 

 

Os Dispositivos Legais 

Para a implantação do projeto de PSA foi necessário à formulação de dispositivos legais que 

culminaram na aprovação da Lei Nº. 4.200 de 17/04/2014 – que dispõe sobre a criação do projeto 

de Pagamentos por Serviços Ambientais no município de Tangará da Serra, da Lei Complementar 

Nº. 198 de 21/11/2014 – que dispõe sobre a criação do fundo especial para recuperação das 

bacias hidrográficas do município de Tangará da Serra e dão outras providências, e ainda do 

Decreto N° 408 de 25 de novembro de 2015 que institui o grupo gestor do programa produtor de 

água. 

Em julho de 2016 o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) lançou o Edital de CHAMADA 

PÚBLICA Nº 002/2016/SAMAE, convocando os proprietários da área do projeto a se cadastrarem. 

  

Os Critérios para o Pagamento por Serviços Ambientais  

A Universidade do Estado de Mato Grosso foi a responsável por fazer a fórmula matemática para 

o cálculo do pagamento ao produtor. A fórmula matemática e os critérios foram descritos de forma 

detalhada no Edital de chamamento público Nº 002/2016/SAMAE. 

Os valores de referência por hectare para o Pagamento por Serviços Ambientais são calculados 

por meio dos seguintes critérios: 

Fase I– O cálculo dos valores de pagamento é efetuado com base nos itens: Área de APP 

cercada, controle de espécies invasoras e preparo do solo para plantio.  Para fins de recebimento 

de serviços ambientais especificou-se no edital, que independente do que prescreve as 

legislações vigentes considera-se APP (área de preservação permanente) para área de nascente 

50 (cinquenta) metros e para margens de córregos 30 (trinta) metros. Considerando que estas 

sejam as metragens mínimas a qual o projeto se propõe a fazer qualquer intervenção na 

propriedade. 

Fase II – O valor de referência por hectare para o Pagamento por Serviço Ambiental será definido 

por área conforme a implantação e manutenção dos terraços em nível e barraginhas, plantio de 

mudas de espécies nativas, controle biológico total e Conservação de remanescentes florestais. 

Caso na propriedade já haja projetos de conservação de solo (Terraços e barraginhas 

implantados), na avaliação estes também serão passíveis de recebimento de PSA. 

Fase III – O valor de referência por hectare para o Pagamento por Serviço Ambiental será definido 

conforme: Conservação de cercas das APPs, Replantio das mudas, conservação dos terraços e 

barraginhas e Conservação de remanescentes florestais.  Quando atingir 50% das atividades 

prevista no projeto executivo, o proprietário passará a receber um bônus anual de R$ 600,00 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 490 

(seiscentos reais), que será pago a todo o produtor independente do tamanho da área da 

propriedade. 

Não foi possível estabelecer como critério de pagamento o “Custo de Oportunidade da Terra”, 

haja vista, que os mesmos deveriam ser estabelecidos em número de cabeça de gado por hectare 

ou saca de soja produzida por hectare, às duas atividades mais representativas na área do 

projeto. Assim com uma previsão de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais/ano) o valor foi dividido 

pelo número de hectares que deveriam estar dentro de áreas de APPs e remanescente florestal 

da área total do projeto. Os dados de área de APP e remanescente florestal foram obtidos através 

do mapeamento de uso da terra por meio de classificação de imagem de satélite do Landsat8 de 

julho de 2016.    

A fórmula matemática para o cálculo de pagamento é: 

 

 
𝑷

𝑷𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝑵 

Em que: 

H: quantidade de hectares da área da propriedade 

𝑷: somatória dos pontos por item atribuídos durante a vistoria técnica. 

𝑷𝑻: total geral dos pontos. 

N :    Percentual atingido para enquadramento 

      se  25 < 𝑁 ≤50, então  V1 

      se  50 < N ≤75, então V2   

      se N > 75, então V3 

QF = V*H 

V1 = R$ --------por hectare/ano 

V2 = R$ -------por hectare/ano 

V3 = R$ ------- por hectare/ano 

Determinação para pontuação: 

Nível alto = 0,6 a 1(um) quando o item avaliado atingir o nível máximo. 

Nível médio =  0,3 a 0,5 (meio) quando o item avaliado atingir 50% da execução. 

Nível baixo = 0 a 0,2 (zero) quando o item avaliado não foi executado ou se executado não atingir 

25% da execução. 

O pagamento ao produtor cadastrado no projeto é anual e efetuado no mês de março no ano 

subsequente da sua contratação. 

 

Construção dos Projetos Individuais por Propriedade (PIP) 

Após a inscrição dos proprietários foram realizadas as visitas técnicas a cada propriedade inscrita, 

durante as visitas técnicas, além de coletar informação sobre o histórico de ocupação e uso do 
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solo da área também foram coletas com auxílio de GPS os pontos de coordenadas geográficas: 

das divisas de cada propriedade, das APPs (nascentes e matas ciliares), remanescente florestal, 

área da sede, pastagens e cultivos. Em seguida foi feito o mapa da propriedade e escrito o projeto 

individual por propriedade (PIP) indicando: tamanho total da área em hectare, quantidade de área 

de preservação permanente total, quantidade de área de preservação permanente degradada, 

remanescente florestal quando havia, quantidade de cerca a ser construída em área de pastagem 

e quantidade de mudas de árvores de espécies nativas a serem plantadas. 

 Na sequência os PIPs foram entregues aos proprietários para que o mesmo o analisasse e 

espontaneamente assinasse o contrato com o SAMAE - Tangará da Serra para tornar-se um 

membro do Projeto do PSA do rio Queima Pé e assim um produtor de água. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

As primeiras atividades na área do Projeto PSA do Queima Pé, tiveram inicio antes de o grupo 

gestor ser constituído de fato, as ações foram desenvolvidas em parceria com diversas empresas 

locais e secretarias vinculadas à prefeitura municipal de Tangará da Serra. Em 2015 o World Wide 

Found for Nature (WWF BRASIL) e o Frigorífico Marfrig repassaram verba financeira para o início 

das atividades de adequação na área compreendida do Programa. Estes recursos foram 

administrados pelo Instituto Pantanal Amazônia de Conservação - IPAC (NASCIMENTO, 2017).  

A área total do projeto é de 5.417,69 hectares as atividades agropastoris ocupam 92,94% da área, 

os outros 7,05% estão enquadrados como remanescentes florestais nas quais estão inseridas as 

matas ciliares e fragmentos de florestas ainda preservados (Figura 1). 

 

Figura 1: Uso do solo na área do projeto de PSA do rio Queima Pé em Tangará da Serra - MT. 
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Foram avaliadas apenas duas categorias de APPs, a saber, área de nascente e mata ciliar. 

Conforme a Lei N.º 12.651, de 2012 estas áreas devem ter 50 metros e 30 metros 

respectivamente de área preservada com vegetação nativa. O total de área de preservação 

permanente para o PSA do Queima Pé é de 316 hectares correspondente a 5,83% da área total 

do projeto deste 154,26 hectares (48,81%) das APPs estão com uso indevido do solo e 161,73 

hectare (51,18%) estão preservados (Figura 2). 

 

Figura 2: Uso do solo nas APPs do projeto PSA do rio Queima Pé em Tangará da Serra – MT. 

 

 

Como salientado por Sene et al., (2018) apenas alguns proprietários da área do Projeto do PSA 

do Queima Pé se inscreveram na primeira Chamada Pública nº002/2016/SAMAE, totalizando 

quatorze propriedades, a área de preservação permanente das quatorze propriedades somam 

77,73 hectares, correspondendo a 24,59% da área total de APP do projeto. O conflito de uso do 

solo nas APPs das propriedades inscritas até 2017 somam 31,65 hectares (20,51%) das APPs 

degradadas necessitando assim de alguma intervenção para a sua recuperação. 

Das propriedades que se inscreveram somente onze (11) efetivaram contrato, destas, três 

propriedades estão com suas APPs totalmente preservadas, três precisam de intervenção mínima 

e cinco necessitam de maior intervenção. O quantitativo em hectare de APP que fazem parte do 

projeto de o PSA do Queima Pé após a assinatura dos contratos é de apenas 11,91 hectares 

destes 3,95 hectares encontram-se degradados. Uma característica aparentemente peculiar ao 

PSA do Queima Pé é que os produtores que efetivaram a sua participação são considerados 

pequenos produtores rurais, já que a maioria das propriedades possui menos que um módulo 

fiscal (o módulo fiscal para Tangará da Serra é de 80 hectares).   

Estudos realizados por diversos autores que analisaram, por exemplo, os programas de PSA 

desenvolvidos na Costa Rica (PORRAS (2010), ZBINDEN & LEE (2005), HOPE et al., (2005) e 
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MIRANDA et al., (2003)) indicam que médios e grandes produtores rurais são os mais propensos 

a aderir projetos de PSA. Essa constatação difere da encontrada no PSA do Queima Pé, uma vez 

que até 2018 apenas pequenos proprietários aderiram efetivamente ao programa. 

Os desafios enfrentados pelos técnicos do grupo gestor foram: 1- Elaboração de uma fórmula 

matemática para o cálculo do valor a ser pago por hectare de APP e remanescente florestal que 

atendesse ás demandas imposta pelo fator quantidade de verba disponível para o pagamento aos 

produtores caso todos proprietários da área do projeto aderissem ao mesmo.  2- Elaboração e 

divulgação do Edital de Chamamento para inscrição dos produtores, 3- As inúmeras correções 

das planilhas de cálculo de desembolso junto a Caixa Econômica Federal até o projeto finalmente 

ser aceito.  

Dos desafios acima elencados o que causou maior frustrou a equipe do projeto foram às 

negociações com a Caixa Econômica Federal do Estado de Mato Grosso, por ser o primeiro 

projeto dessa natureza no estado, os técnicos da referida instituição alegavam não ter 

possibilidade de avaliar e verificar se as atividades correspondentes ao desembolso teriam ou não 

sido executada. Varias modificações foram realizadas no projeto de modo que a verba conseguida 

através da Agencia Nacional de Água (ANA), ficou quase toda para plantio de mudas nativas e 

construção de cerca. 

Outra frustração foi o número de produtores que efetivaram contrato com o SAMAE, o trabalho da 

equipe técnica ao visitar e escrever o projeto individual de cada propriedade é grande, 

principalmente quando se leva em conta que cada profissional que compõem o grupo gestor não 

está única e exclusivamente para atender ao projeto, mas sim, retiram horas dos seus afazeres 

em suas respectivas funções para dedicar ao projeto. Com isso quando o produtor não adere ao 

projeto à sensação é de tempo perdido.  

Os relatos sobre os programas de PSA no Brasil apontam que no início são poucos os produtores 

rurais que se inscrevem e firmam contrato nestes tipos projetos, Pagiola et al., (2013). Estabelecer 

um contrato de PSA requer conhecimento considerável e capacidade de gerenciar tarefas 

administrativas (ZBINDEN & LEE, 2005), o que para alguns proprietários é difícil.  

O projeto de PSA do Queima Pé atende aos cinco critérios estabelecidos por Wunder (2006), para 

definir mercados de PSA “puros”, de acordo com a autora para que o PSA ocorra é necessário: 1) 

uma transação voluntária (os proprietários não são obrigados a se inscreverem, se o fazem é por 

livre e espontânea vontade); 2) um serviço ambiental bem definido (adequação ambiental das 

propriedades para melhorar a taxa de infiltração de água no solo, recuperação e manutenção das 

APPs como objetivo de aumentar a disponibilidade de água para abastecimento público); 3) 

comprado por (pelo menos um) comprador de serviço ambiental (no caso especifico do PSA do 

Queima Pé, todos os cidadãos tangaraenses que pagam na conta de água de sua residência ou 

estabelecimento comercial 1,5 (um e meio por cento) nas tarifas de água e esgoto); 4) de pelo 
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menos um vendedor de serviço ambiental (os proprietários que efetivaram contrato com o 

SAMAE); 5) se e apenas se, o vendedor de fato entregar o serviço (a fiscalização exercida pelos 

componentes do grupo gestor que faz as visitas técnicas e avaliam o cumprimento das ações 

acordadas).  

Diferente de alguns PSAs implantado no Brasil que precisam de um aporte financeiro contando 

com projetos governamentais, parcerias com ONGs e outras entidades financiadoras. O PSA do 

Queima Pé tem recurso financeiro próprio para pagar os produtores que aderiram o projeto, 

mesmo que todas as propriedades se inscrevessem, no entanto, a maior dificuldade encontrada 

pelos componentes do projeto é sensibilizar os grandes proprietários da importância da adesão 

dos mesmos. 

Cada proposta ou projeto de PSA apresentam características similares e específicas: as 

similaridades constituem-se no arcabouço dos dispositivos legais (leis e decretos) necessários à 

sua implantação, requerem ainda atores sociais envolvidos no processo principalmente o 

fornecedor e o pagador do produto (serviço ambiental). As especificidades geralmente estão 

relacionadas ao motivo que leva à implantação de um PSA que pode ser por causas diversas, é 

este que geralmente definirá quem deve ser o financiador. Durante o tramite burocrático e nas 

atividades de campo do projeto PSA do Queima Pé percebeu-se a importância de o grupo gestor 

ser constituído por uma equipe técnica multidisciplinar, capaz de buscar soluções para diferentes 

situações que podem ocorrer durante a implantação e execução do projeto. 

Os resultados ambientais das atividades já desenvolvida na área ainda não podem ser 

quantificados, isto se justificada em razão de que tais atividades são ainda muito ressente e as 

ações ambientais de recuperação apresentam resultados em longo prazo.    

 

 

CONCLUSÃO 

 

O Pagamento por Serviço Ambiental tem se firmado como um instrumento econômico eficiente no 

que se refere a promover uma aproximação entre aqueles que preservam o serviço ambiental e 

aqueles que mesmo não conhecendo a necessidade precisam e usufruem do serviço ambiental 

preservado.  

Para a instalação de um PSA é necessário que a equipe gestora seja constituída de profissionais 

técnicos das varias áreas ligada ao meio ambiente. Essa prerrogativa pode facilitar ou dificultar a 

instalação de um PSA principalmente em pequenos municípios pela falta de pessoal qualificado 

nos quadro de funcionários das diversas secretarias municipais.  

O projeto Pagamento por Serviço Ambiental do rio Queima Pé é o primeiro do estado de Mato 

Grosso, tem apenas três anos de execução os resultados são ainda preliminares, os desafios 
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iniciais foram superados e o projeto atualmente se firma como um programa que se propõem 

reunir proprietários rurais capazes de visualizar nas suas ações a produção de água para as 

futuras gerações tangaraense.  
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RESUMO  

 

O objetivo do estudo foi identificar o perfil socioeconômico dos produtores que aderiram 

voluntariamente ao Programa Produtor de Águas em Tangará da Serra-MT, bem como conhecer 

os critérios adotados para arrecadação de recursos visando o pagamento dos serviços ambientais 

e valores a pagos até o momento aos provedores inscritos. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 

documental, com abordagem qualitativa. A população pesquisada compreende todos dos 

agricultores que aderiram voluntariamente ao edital do Programa Produtor de Águas e o 

coordenador comercial do SAMAE.  O instrumento de coletada de dados foi formulário semi-

estruturado. Identificou-se que a maioria dos produtores tem idade superior a 60 anos e o ensino 

fundamental incompleto, a renda familiar média é superior a renda do estado de Mato Grosso 
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variando de dois a cinco salários minímos e que a propriedade tem impacto significativo na renda 

familiar. Quanto a arrecadação para pagamento dos serviços ambientais constatou-se que o 

projeto já arrecadou através da cobrança nas tarifas de água da população um valor total de R$ 

860.107,50, que deverá ser destinado aos produtores que aderirem, todavia, apenas R$ 5.572,37 

foi pago aos cinco provedores do serviço ambiental em 2018. Desta forma, percebesse-se que 

recursos financeiros o programa têm para remunerar os produtores pelos serviços ambientais, o 

que falta é adesão voluntária de vários produtores que se enquadrem nos requisitos do projeto. 

 

Palavras-chave: Pagamento por serviços ambientais, conservação, água, provedor do serviço. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A criação do Programa Produtor de Águas - PPA advém da Lei 9.433/97 da Agência Nacional de 

Águas (ANA), que regulamenta as Políticas Nacionais de Recursos Hídricos no Brasil, visando 

melhoramento da qualidade e uso adequado da água (BRASIL, 1997). Desta forma, em 2001 a 

ANA criou o programa, alinhando a relação entre o produtor rural e a água. O PPA condiciona 

apoio técnico e financeiro para disseminação do programa com o intuito de estabelecer viabilidade 

para o Pagamento de Serviços Ambientais - PSA e a execução de projetos espalhados em 

território nacional (ANA, 2014).  

O PSA é o método adotado com o intuito de incentivar que provedores dos serviços ambientais, 

adotem ações que possam contribuir para a recuperação e a preservação ambiental por meio da 

adesão voluntária em programas de conservação (PAIVA; COELHO; 2015). Pode ser definido 

como uma transferência de recursos em que através do beneficiário ou usuário do serviço 

ambiental (sociedade) faz-se uma contraprestação, por meio de recursos financeiros ou outra 

forma de remuneração, aos provedores do serviço - responsáveis por garantir a continuidade do 

serviço ambiental (HERNANDEZ, 2014).  

O estado de Mato Grosso contém alguns projetos de PSA, desenvolvidos nos municípios de Alta 

Floresta, Juruena, Mirassol do Oeste e Tangará da Serra, ramificados em vários objetivos, seja 

recuperação florestal ou de recurso hídrico. O município de Tangará da Serra-MT vem praticando 

o PSA, com intuito de fortalecer o abastecimento hídrico da cidade e melhorar a qualidade da 

água da micro bacia do Corrego Queima Pé. O PSA abrange cerca de 5.417,69 ha, destes 4.817 

ha são de áreas exploradas com agricultura, pecuária, mineração, área urbana e outras, a área 

total de APPs é de 262,95 ha, 30% estão com uso indevido do solo (TANGARÁ DA SERRA, 

2014).  
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As primeiras inciativas de execução do programa nas propriedades ocorreram no ano de 2015 em 

parceria com a Wolrd Widlife Fund - WWF BRASIL e o Frigorífico Marfrig que repassaram verbas 

financeiras para o início das atividades de adequação na área compreendida do Programa. As 

verbas foram ministradas pelo Instituto Pantanal Amazônia de Conservação –IPAC, que em 

parceria com Marfrig, Schneider Logemann &Cia - SLC Agrícola, Pedreira Tangará, Sindicato 

Rural, Secretarias de Infraestrutura e Agricultura de Tangará da Serra desenvolveram diversas 

ações, tais como: bacias de contenções, implantações de drenos: curvas de níveis, readequações 

de estradas, cercamentos e plantio de mudas (NASCIMENTO, 2017). 

Foram cadastradas 45 propriedades, porém, 11 consideradas estratégicas receberam melhorias 

(SIEBERT, 2015). Em 2016 foi lançado o edital de chamamento dos produtores rurais para 

adesão voluntária ao  programa. O edital tem por característica fluxo contínuo, ou seja, a qualquer 

mês os produtores poderão voluntariamente aderir. Entretanto, no final de novembro de 2017 

foram firmados os primeiros contratos de adesão e a primeira remuneração aos produtores 

provedores dos serviços ambientais ocorreu em 2018. 

Diante do exposto, tem-se a seguinte problemática: Qual o perfil so socioeconômico dos 

produtores que aderiram voluntariamente ao Programa Produtor de Águas em Tangará da Serra-

MT e quais os critérios adotados para arrecadação de recursos visando o pagamento dos serviços 

ambientais e valores a pagos até o momento aos provedores inscritos ? O objetivo geral foi 

identificar o perfil socioeconômico dos produtores que aderiram voluntariamente ao Programa 

Produtor de Águas em Tangará da Serra-MT, bem como conhecer os critérios adotados para 

arrecadação de recursos visando o pagamento dos serviços ambientais e valores a pagos até o 

momento aos provedores inscritos. 

Justifica-se a pesquisa em razão da contribuição ambiental e social: despertando a consciência da 

população envolvida e gerando informações úteis para subsidiar a tomada de decisão dos 

gestores quanto ao aperfeiçoamento ou criação de políticas públicas voltadas a necessidade de 

conservação dos recursos hídricos, bem como forma de disseminar a metodologia utilizada em 

Tangará da Serra-MT para outras regiões. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa caracteriza como descritiva, pois segundo Gil (1999), busca descrever certa população 

ou fenômeno com o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados. Trata-se de uma pesquisa 

documental, pois de acordo com Silva e Grigolo (2002) vale-se de materiais que ainda não foram 

feitos análises aprofundadas. Abordagem qualitativa de dados, pois segundo Richard (1999) 
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busca analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos vividos por 

grupos sociais.  

A área de estudo compreende o município de Tangará da Serra-MT, que é abastecido pelo 

Córrego Queima Pé (Figura 1), objeto do programa Produtor de Águas. A área de implantação do 

PSA no município é de 5.417,69 ha, está localizado entre as Coordenadas Geográficas: Latitude 

14°43'1,539"S, e Longitude (nascente rio Queima-Pé), e Latitude 14°38'7,3"S e Longitude 

57°32'24,272" W  (TANGARÁ DA SERRA, 2014). 

  

Figura 1 - Localização da Sub-bacia hidrográfica do rio Queima Pé no município de Tangará da 

Serra- MT. 

 
Fonte: Serigatto ( 2015). 

 

A amostra da pesquisa compreende todos os cinco produtores já remunerados que aderiram 

voluntariamente ao edital de chamamento do PPA e o coordenador do Serviço Autonomo 

Municipal de Água e Esgoto -  SAMAE. A fim de preservar a identidade dos produtores 

entrevistados, estes foram classificados em Produto A, Produtor B, Produtor C, Produtor D e 

Produtor E.  

Os instrumentos de coleta de dados foram documentos do projeto como editais, fotos, lei 

complementar municipal, entre outros a fim de conhecer os critérios para avaliação dos valores a 

pagar aos produtores e critérios de arrecadação. Formulário semiestruturado, aplicado aos 

agricultores, abordando sobre perfil socioeconômico e ambiental dos produtores, as dificuldades 

de adesão ao programa, consciência ambiental e ações realizadas na propriedade, com o foco de 

preservação e manutenção do córrego Queima Pé e formulário semiestruturado realizado com o 

coordenador do SAMAE a fim de conhecer formas de cobrança dos usuários beneficiários 
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(sociedade) e valor já arrecadado. Os dados qualitativos foram transcritos e realizado a análise do 

conteúdo.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÕES 

 

Perfil Socioeconômico dos produtores 

Os agricultores são maioria (80%)  do sexo masculino, tem idade superior a 60 anos e o ensino 

fundamental incompleto, sendo apenas um não alfabetizado. Perfil divergente do identificado no 

estudo de Paiva e Coelho (2015) ao levantar os dados socioeconômicos dos produtores inscritos 

no Programa Produtor de Água e Floresta (PAF) no município de Rio Claro-RJ, que identificou 

maioria com idade superior a 40 anos, com ensino médio e superior completo.  

As propriedades têm a áreas que variam de 5 a 11 hectares e para a maioria dos entrevistados 

(60%) a terra é a principal fonte de renda, onde são desenvolvidas atividades econômicas como: 

cultivo de mandioca, café, feijão, frutíferas diversas, pecuária leiteira e arrendamento da terra . A 

principal forma de comercialização ocorre em feiras no município e por meio de atravessadores 

em mercados, quitandas, açougues, etc. A renda familiar mensal para a maioria (60%) destes 

agricultores varia entre dois a cinco salários mínimos . Renda representativa, pois encontra-se 

superior à média das famílias mato-grossenses que é estimada em R$ 1.247,00 de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE (2017).   

 

Adesão ao PPA e percepção ambiental dos produtores em relação ao projeto 

A adesão dos produtores ao PPA foi de forma voluntária, por meio de edital de chamamento 

processo administrativo nº 034/2016 pelo SAMAE, no qual realizaram o ato convocatório para os 

credenciamentos dos moradores cuja propriedade esteja localizada em torno do Corrego Queima-

Pé. Coube aos produtores entregar toda documentação necessária ao SAMAE.  

Questionados sobre as possíveis dificuldades de adesão ao PPA (documentação, burocracia, 

acesso à internet, pouco estudo), todos participantes afirmaram que não tiveram nenhuma 

dificuldade, alegando que todos deveriam ter aderido, devido a importância da água para região e 

pelo fato de que toda a sociedade acaba sendo beneficiada. Destacaram que eventuais dúvidas 

foram sanadas através do comitê gestor do programa, que fizeram várias visitas com técnicos, 

analisaram a propriedade e passaram orientações quanto as formas de conservação. 

Com relação as formas de conhecimentos do projeto, a maioria dos produtores afirmaram que 

ficaram sabendo pela prefeitura e um através da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, sendo a instituição uma das integrantes do comitê gestor do projeto. O Quadro 1 

apresenta a principal motivação que levou os produtores a aderirem voluntariamente ao PPA. 
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Quadro 1 – Principal Motivação para aderir o Programa. 

Produtor Motivação 

A Crise Hídrica vivenciada pela população de Tangará 

B Conservação Ambiental 

C Conservação Ambiental 

D Crise Hídrica vivenciada pela população de Tangará 

E Obrigação 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

A principal motivação na visão dos produtores foi a questão de conservação ambiental (40%) e a 

crise hídrica vivenciada pela população Tangaraense (40%), todavia um produtor alegou aderir 

por obrigação destacando que o retorno financeiro foi o principal motivador. No estudo de Paiva e 

Coelho (2015), na mesma linha de pesquisa, 83% dos produtores consideraram a conservação do 

meio ambiente como principal motivação. 

O Quadro 2 apresenta um levantamento dos pontos positivos e negativos do projeto na visão dos 

produtores. Todos os participantes reconhecem a importância do projeto, bem como as diversas 

contribuições em questões ambiental, social, etc., por outro lado apesar de alguns não reconhecer 

pontos negativos, os demais fizeram ênfase nas propostas não cumpridas e com relação ao valor 

que está sendo pago pelo serviço ambiental prestado. 

 

Quadro 2 – Levantamento dos pontos positivos e negativos do PPA. 

Produtor A 

Pontos Positivos Melhoria na qualidade da água, utilizada no consumo próprio da 
família; reflorestamento gerando sombra e frutos; bem comum para 
toda sociedade; aumento da fauna. 

Pontos Negativos Falta da realização de construções, curvas de níveis propostos pelo 
projeto e aterramento na frente da propriedade para evitar a 
enxurrada descer até o entorno do córrego. 

Produtor B 
Pontos Positivos Benefício para as futuras gerações e aumento no fluxo de água. 

Ponto Negativo Afirmou não haver ponto negativo. 

Produtor C 
Pontos Positivos Respeito pelo meio ambiente e conservação da água. 

Ponto Negativo Afirmou não haver ponto negativo. 

Produtor D 
Pontos Positivos Melhoria na qualidade de água e prevenir a falta d’agua. 

Ponto Negativo Falta fazer o cercamento proposto pela equipe técnica. 

Produtor E 
Pontos Positivo Benefício para a população Tangaraense . 

Pontos Negativo Pagamento anual dos produtores participantes baixo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Dentre as melhorias realizadas pelo projeto nas áreas rurais, identificou-se que a equipe técnica 

executou curvas de níveis em duas propriedades,  outras duas não obtiveram melhorias, conforme 

análise técnica, não havia necessidade, pois  não tinha criação de gado e outra por observarem 

que o produtor já vinha praticando ações de conservação ambiental como: reflorestado e 

cercamento da área entorno do córrego e o terceiro devido o proprietário não estar totalmente de 

acordo com as manutenções técnicas orientadas.  

No que tange as ações de conservação realizadas pelos produtores identificou-se que a maioria já 

praticava. O Produtor A declarou que já fazia plantio de plantas frutíferas em torno do córrego, fez 

algumas caixas de contenção da água da chuva, evitando o assoreamento do rio, retirada de 

dejetos que eram jogados no rio e teve iniciativa junto a prefeitura reunindo outros moradores para 

sinalizar o local com placas para conscientizar os moradores (não jogue lixo, preserve a natureza, 

mantenha esse local limpo, etc.).  O Produtor B fazia o plantio de mudas, o controle de formigas 

da área, o Produtor C já vinha adotando práticas de conservação desde 2008, tendo toda área já 

reflorestada e cercada, o Produtor E evitava usar a área para desmatar, entretanto o Produtor D 

não adotava nenhuma prática conservadora anteriormente o projeto.  

O maior destaque dado pelos os produtores foi a melhoria da qualidade e quantidade de água, 

citada por todos os produtores. A maioria (80%) em relação a percepção de mudança ambiental 

que ocorreu nesse pouco tempo de execução do PPA em suas propriedades alegou que houve 

um maior volume no fluxo de água do córrego e destacaram que várias propriedades em sua volta 

fazem o consumo da água do córrego, já 60% perceberam melhoria no habitat para outras 

espécies, com o aparecimento de animais que antes não eram habituais nas propriedades. 

 

Formas de arrecadação para Pagamento dos Serviços Ambientais  aos produtores  

Em abril de 2014, foi promulgado a lei 4.200, autorizando o poder executivo municipal de Tangará 

da Serra-MT a constituir o projeto de PSA direcionadas a proprietários de áreas rurais do 

município, os quais  irão destinar parte de suas propriedades para práticas de preservação e 

conservação (TANGARÁ DA SERRA, 2014).  

A partir deste pressuposto, foi criado a lei complementar 198/2014, com o objetivo de arrecadar 

fundos para recuperação das bacias hidrográficas do município, portanto, foi  autorizado ao  

Serviço Autonomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, aplicar a alíquota de 1,5 % sobre o 

montante de água e esgoto cobrados na fatura, destinado ao PSA do Córrego Queima Pé (Tabela 

1), a vigência do fundo é de cinco anos, podendo ser prorrogado por meio de autorização 

legislativa. 
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Tabela 1 - Demonstrativo de Cobrança fatura de água. 

Histórico Valor (R$) 

Água  101,99 

Esgoto 61,19 

Juro 0,19 

Lixo 13,25 

Multa 2,78 

PSA Queima-Pé 2,44 

Total  181,84 

Fonte: Simulação com base fatura de água (2018) 

  

A principal fonte de arrecadação é o percentual acrescido na tarifa de água dos moradores 

Tangaraense, mas além disso, poderão compor esta receita: dotações orçamentárias, 

subvenções, contribuições, auxílios, entre outros (TANGARÁ DA SERRA, 2014). Os recursos 

arrecadados entre 2015 à 2018 (Tabela 2), somente serão destinados para pagamento aos 

produtores que aderirem aos projetos de recuperação das bacias Tangaraenses, em que 

inicialmente está sendo destinado ao PPA bacia Queima-Pé, responsável pelo abastecimento da 

cidade e posteriormente destinados a recuperação da bacia do rio Ararão. 

 

Segundo o coordenador do SAMAE tal crescimento na arrecadação vem sendo influenciado pelo 

aumento habitacional do município. Conciliando-se com os índices do IBGE que no ano de 2010, 

o último censo domiciliar levantado estava no montante de 25.581 domicílios urbanos e rurais, 

eram representados por 83.431 habitantes, já neste ano o total habitacional é estimado em 

101.764 (IBGE, 2018). 

 

 

Tabela 2 - Demonstração da arrecadação PSA Queima-Pé Tangará da Serra. 

Ano Período de cobrança Valor (R$) 

2015 Abril –  Dezembro      136.808,97 

2016 Janeiro – Dezembro       216.545,00 

2017 Janeiro – Dezembro       243.205,04 

2018 Janeiro – Dezembro       263.548,49 

Total       860.107,50 

Fonte: SAMAE (2018) 
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Critérios estabelecidos para pagamentos dos serviços e valores a pagos aos produtores 

que aderiram voluntariamente ao PPA 

Os critérios de pagamentos aos produtores participantes do programa são definidos e avaliados 

pelo Grupo Gestor do Projeto (GGP), formado em 2015 com representantes de instituições 

parceiras do projeto, firmadas por um acordo de cooperação técnica em que contribuirão com a 

implantação e manutenção de atividades relacionadas com o projeto, além disto constitui-se uma 

comissão julgadora dos projetos, com finalidade de analisar, avaliar e julgar as propostas e 

projetos, no qual irá contribuir, acompanhar e avaliar a execução das ações no projeto. 

Os valores pagos aos provedores do serviço ambiental obedecerão três fases definidas como 

metas aos produtores. O avanço nessas fases, funciona como um dos indicadores para avaliação 

do valor de remuneração para cada produtor. Tais avaliações ocorrem anualmente antecedendo o 

pagamento pelos serviços, podendo o produtor ser penalizado em cancelamento da retribuição 

financeira no caso de não conformidade com as finalidades das fases (TANGARÁ DA SERRA, 

2016). 

O Quadro 3 irá retratar as fases das metas de execução do projeto, composto de três fases, que 

serão avaliadas para o avanço de etapas dos produtores e ao valor que serão pagos aos 

produtores. 

 

Quadro 3 - Itens avaliados para recebimento do PSA. 

FASES 

Fase I 25% - 50%  Fase II 50 – 75% Fase III >75% 

-       Preservação área de nascente e 
margem dos rios (mata ciliar). 

 

- Preservação e cercamento de APPs em 
áreas de pastagens. 

 

- Controle de espécies invasoras e 
preparo do solo para plantio de mudas 
de espécies nativas nas APPs. 

 

- Conservação de Remanescentes 
florestais. 

- Conservação das atividades 

implantadas na fase I; 

 

- Implantação de Terraços e 
barraginhas; 

 

- Plantio das mudas de espécies 
nativas; 

 

- Controle biológico total da área 
revegetada. 

- Conservação das 
atividades implantadas 
desenvolvidas nas fases I 
e II; 

 

-   Replantio das mudas. 

Fonte: Adaptado com base no edital do SAMAE  - processo administrativo nº 034/2016/SAMAE chamada 
pública nº 002/2016/SAMAE (TANGARÁ DA SERRA, 2016). 
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De acordo com o Quadro 3 a primeira fase do projeto propõe objetivos a serem adotados pelos 

produtores, estarão em uma escala de 25% a 50%, na segunda fase estarão enquadrados em 

uma escala de 51% a 75%, já na terceira fase parte final propõe mais de 75% das ações 

definidas, portando o desenvolvimento destas ações por parte dos produtores serão considerados 

como critérios de avaliação para determinar a compensação financeira aos produtores. Se na 

propriedade já houver projetos relacionados a conservação do solo, na avaliação, também serão 

sujeitos a recebimento de PSA. 

Para ser avaliada a terceira fase tem-se como requisito a execução total da fase anterior e ao 

atingirem os 50% de execução, os produtores independentes de sua área de propriedade serão 

contemplados com um bônus anual de R$ 600,00 (seiscentos reais) e os critérios para 

determinação da porcentagem de enquadramento dos produtores, são os somatórios de pontos 

das ações feitas nas propriedades, conforme a Equação 1. 

 

                          N =
ΣP

PT
∗ 100    (Equação 1) 

 

A Equação 1 representa: N= Percentual atingindo; ΣP: Somatória dos pontos por item considerado 

atribuídos durante a vistoria técnica; PT = PT: Total dos pontos dos itens considerados 

(TANGARÁ DA SERRA, 2016). 

Avaliando-se a pontuação do produtor por meio das visitas periódicas executadas pelo grupo 

gestor do projeto e considerando o valor fixo que aufere ao produtor que atingirem metade das 

ações, assim mantendo a proporcionalidade entre os pagamentos do valor a ser pago aos 

produtores, calculado conforme a Equação 2. 

          Vd=V*H+Fixo               (Equação 2) 

 

A Equação 2 representa: Vd=  Valor devido; V= Valor referência; H= Hectares; Fixo= R$ 600,00 se 

=> 50% de execução (TANGARÁ DA SERRA, 2016). 

Exemplificando com base nas formulas realizou-se o cálculo do valor pago ao Produtor B 

(Equação 3), em que V=29,64255; H= 8,4544; Fixo= 600, sendo: 

 

Vd=29,64255 * 8,4544 + 600  (Equação 3) 

Vd= 850,61 

Em 2018, no dia mundial da água no auditório da prefeitura, foi realizada a cerimônia de 

remuneração anual, onde os cinco produtores primogênitos na adesão voluntária ao programa 

que receberam cheques simbólicos pelos serviços ambientais que adotaram em suas 
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propriedades, o valor total inicialmente pago foi de R$ 5.572,37 (Tabela 3), posteriormente 

transferidos nas respectivas contas. Segundo o diretor do SAMAE, a iniciativa deveria instigar os 

demais produtores a somar com estes e juntos alcançar a totalidade da Bacia do Queima Pé 

(MELO, 2018).  

 

Tabela 3 – Valores anual do pagamento aos produtores. 

Produtor Valor R$ 

A 687,12 

B 850,61 

C 2.247,49 

D 791,94 

E 995,21 

Total 5.572,37 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

 

Os recursos pagos pelo PPA foram utilizados como complementação da renda familiar de todos 

os produtores remunerados. A Figura 2 demonstra imagens da cerimônia de entrega dos cheques 

simbólicos aos produtores que aderiram ao programa. 

 

 

No estudo de Nascimento (2017), realizado com oito produtores também na sub bacia do córrego 

Queima-pé ao fazer o levantamento da Disposição a Receber (DAR) dos produtores, identificou 

valores entre R$ 103,00 a R$ 36.000 hectare/ano. A contestação dos produtores quanto aos 

Figura 2 – Cerimônia de entregue de cheques simbólicos. 

Fonte: Acervo próprio (2018). 
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valores assemelha-se com a identificada   no estudo de Paiva e Coelho (2015) na qual os 

entrevistados destacam como um dos fatores limitantes para adesão de novos produtores os 

valores pagos, tão pouco incentivador, portando obstruindo o sucesso do programa, sendo que 

não conseguiram influenciar nas percepções e atitudes ambientais dos produtores. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa permitiu identificar  que a maioria dos produtores tem idade superior a 60 anos e o 

ensino fundamental incompleto, a renda familiar média encontrada é superior a renda do estado 

de Mato Grosso, e que a propriedade tem impacto significativo na renda familiar. Constatou ainda 

que o valor arrecadado entre 2015 à 2018 através da cobrança aos usuários beneficiários do 

serviço (sociedade) já totaliza uma arrecadação de R$ 860.107,50, que deverá ser destinado aos 

produtores que aderirem, todavia, apenas R$ 5.572,37 foi pago aos cinco provedores do serviço 

ambiental em 2018. Desta forma, percebesse-se que recursos financeiros o programa têm para 

remunerar os produtores, o que falta é adesão voluntária de vários produtores que se enquadrem 

nos requisitos do projeto. 
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RESUMO  

 

Os parques urbanos desempenham um papel fundamental para os centros urbanos, 

principalmente para o lazer da população, utilizando-os para práticas esportivas, passeios e 

integração, além da valorização econômica dos imóveis próximos. Os parques Flamboyant, Lago 

das Rosas, Vaca Brava e Areião localizados no município de Goiânia, desempenham essas 

funções para população, além de preservarem nascentes, vegetação nativa e algumas espécies 

animais. A ocupação do entorno e o número elevado de frequentadores podem trazer impactos 

para esses meios, podendo assim prejudicar a qualidade da água dos corpos hídricos presentes 

nestes locais. Desta forma, este trabalho buscou avaliar a qualidade da água dos lagos presentes 

nestes quatro parques. Para isto foram realizadas coletas de amostras em dois períodos distintos, 

no período de estiagem (junho/2018) e no período de chuva (novembro/2018). Foram realizados 

ensaios de turbidez, cor, pH, condutividade, alcalinidade, oxigênio dissolvido, série de sólidos, 

dureza, DBO, DQO e ortofosfato. Os resultados obtidos foram comparados ao estabelecido na 
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Resolução CONAMA 357 (2005), de acordo com os corpos hídricos de classe 3, uma vez que as 

águas dos lagos, são destinadas para recreação de contato secundário. Verificou-se que a 

maioria dos parâmetros está dentro do estabelecido pela resolução.  

 

Palavras-chave: Parâmetros físico-químicos, Ambientes lenticos, Resolução CONAMA 357/2005. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, até 

2050 a proporção de indivíduos habitando em áreas urbanas compreenderá cerca de 68% da 

população mundial (DESA, 2018).  À medida que a urbanização global se desenrola e, 

consequentemente, a pressão por espaços habitáveis aumenta, a presença de espaços verdes 

nas cidades torna-se vital. 

Dentro de ecossistemas urbanos, parques oferecem diversos serviços ambientais, como 

purificação do ar, gestão de água – contribuindo na regulação/escoamento de águas pluviais - 

redução de ruídos, sequestro de carbono e regulação do microclima, melhora o conforto ambiental 

das proximidades, proporcionando, ademais, habitats saudáveis para seres humanos, animais 

selvagens e plantas em meio a locais densamente construídos, promovendo a biodiversidade. 

Paisagens naturais são vitais para preservar ecossistemas regionais em meio a cidades em 

crescimento. 

Outros serviços fornecidos por essas áreas estão relacionados a saúde de seus frequentadores. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a inatividade física é um grande risco para a saúde 

pública; as atividades físicas e recreativas executadas nesses parques guarnecem de impactos 

positivos à saúde, tanto mental quanto física, e ao bem-estar humano, seja por efeitos diretos ou 

indiretos. 

Os parques Flamboyant, Areião, Vaca Brava e Lago das Rosas, localizados no município de 

Goiânia, prestam esses serviços a sua comunidade, sendo pontos de socialização e 

fortalecimento de vínculos sociais, além de serem pontos turísticos da capital goiana. Valorizam 

economicamente as regiões em seu entorno, caracterizadas por conter várias construções 

verticais voltadas à moradia de alto padrão social.  

No entanto, essa intensa ocupação do entorno com edifícios e vias de tráfego intenso, ademais, o 

crescente público frequentador, favorecem inúmeras agressões antrópicas que podem prejudicar 

a qualidade da água de seus lagos, um exemplo são os resíduos sólidos urbanos que se 

acumulam e por sua vez são carreados para dentro dos lagos nos períodos chuvosos. Desse 

modo, o monitoramento das características físico-químicas e biológicas dessas águas se faz 
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relevante para verificar os efeitos das ações naturais e antrópicos sofridas nestes parques e que 

influenciam a qualidade de vida dos seus usuários. 

De maneira que proporcione maiores informações à população frequentadora quanto ao uso 

correto destes lagos, tanto para sua própria saúde quanto para a preservação e manutenção 

desses ambiente. Dessa forma, o estudo da qualidade das águas dos lagos urbanos de Goiânia 

buscou verificar se as características dessas águas estão de acordo com o uso estabelecido pela 

resolução nº 357 ( CONAMA, 2005). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado nos lagos localizados nos Parques urbanos Lago das Rosas, Flamboyant, 

Sulivan Silvestre, conhecido como Vaca Brava, e Areião da cidade de Goiânia, Goiás. Antes da 

realização da coleta de amostras de água foi realizado um diagnóstico que envolveu visita aos 

parques e levantamento documental e bibliográfico, onde possibilitou identificar as possíveis 

interferências antrópicas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O Parque Lago das Rosas, localizado no setor oestes, foi o primeiro parque de Goiânia, tem uma 

área de 315 mil m² contendo o jardim zoológico da cidade. É habitat de muitos animais do bioma 

cerrado, principalmente aves e peixes, além de conter várias espécies vegetais nativas, quatro 

lagos interligados, pistas de caminhada e aparelhos para exercícios físicos, além da quadra 

esportiva que fica do outro lado da avenida Anhanguera, uma via de grande trafego urbano.  

O Parque Flamboyant, localiza-se no setor Jardim Goiás, foi criado em 1950, tem atualmente uma 

área de 125 mil m², e apresenta uma setorização das áreas de uso do público de práticas 

esportivas, de convivência, contemplação e áreas restritas à preservação ambiental. Apresenta 

vários condomínios verticais em seu entorno e vias de trafego com um fluxo médio de carros. 

O parque Vaca Brava, localizado nos setores Bueno e Marista, foi criado em 1951, com projeto 

inicial que ocuparia 12% do terreno do setor marista, mas hoje ocupa apenas 4%, com uma área 

de 79.800 m². Ele é cercado por prédios, supermercado e pelo Goiânia Shopping. Apresenta 

ainda uma mata de galeria que ocupa 18% do parque. Este parque apresenta um sistema de 

drenagem das águas das nascentes para o lago e a água possui características visuais 

desfavoráveis.  

O parque Areião, localizado no setor Pedro Ludovico, tem uma área de 215 mil m², tendo sofrido 

muitas invasões na década de 80, quando foi delimitado. Hoje o parque tem áreas de vegetação 
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intensa nas proximidades de suas nascentes, contemplando espécies nativas e exóticas, ainda 

conta com uma área de lazer com pistas de caminhada, playground e um teatro aberto. 

 

PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE 

Foram realizadas as análises para turbidez, cor, pH, condutividade, alcalinidade, oxigênio 

dissolvido e série de sólidos foram realizadas em triplicatas, e para dureza, DBO, DQO e 

ortofosfato foram realizadas em duplicata. As análises tiveram suas metodologias retiradas ou 

adaptadas do APHA - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.  

As coletas das amostras foram realizadas em um ponto em cada lago, de acordo com o Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, totalizando oito coletas que se realizaram em dois 

períodos climáticos distintos, período de estiagem (junho/2018) e no período de chuva 

(novembro/2018). Os pontos escolhidos para coleta em cada lago foi o mais próximo possível do 

centro do mesmo, com o auxílio de uma corda e um balde, preparado anteriormente para evitar 

alteração das amostras.  

As amostras coletadas eram divididas entre os frascos de Winkler; os frascos em cor âmbar, para 

análises de fósforo, esterilizados com ácido bórico quente; garrafas pets ou galões pequenos para 

as demais análises. Utilizou-se a caixa de isopor com gelo, para transporte e preservação.  

Os resultados obtidos foram comparados ao estabelecido na Resolução CONAMA 357 (2005), de 

acordo com os corpos hídricos de classe 3, uma vez que as águas dos lagos, são destinadas para 

recreação de contato secundário. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Uma vez realizada a coleta de amostras nos períodos de estiagem (junho/2018) e de chuvas 

(novembro/2018), os dezoito parâmetros propostos foram analisados e seus resultados se 

encontram dispostos na Tabela 1, a qual também contempla os valores estabelecidos pela 

Resolução nº 357 (CONAMA, 2005) e outras fontes para corpos hídricos de classe 3. Os quatro 

lagos urbanos analisados foram classificados como classe 3, uma vez que suas águas são 

destinadas à recreação de contato secundário, em específico o Lago das Rosas, e para harmonia 

paisagística em todos os lagos. Sendo que este último uso, poderia classificá-los como Classe 4, 

mas optou-se neste trabalho por analisar todos dentro da classe 3. 

Conforme a Tabela 1, só foram aferidas as temperaturas do Lago das Rosas e do Parque Vaca 

Brava no mês de novembro, o que não permite a análise de variação sazonal de temperatura, no 

entanto, para as duas medidas encontradas tem-se que um resultado dentro do esperado, uma 
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vez que para regiões tropicais a temperatura é superior a 20 °C (MENDONÇA; OLIVEIRA, 2007) e 

a Resolução nº 357 (CONAMA, 2005) não estabelece padrão para o parâmetro. 

O pH de todos os lagos urbanos estudados se encontrou no limite estabelecido pela Resolução nº 

357 (CONAMA, 2005) nos dois períodos analisados. A variação de pH mais significativa entre os 

períodos de estiagem e de chuvas ocorreu no Parque Flamboyant, o que pode ser explicada pelo 

acúmulo gradual de poluentes que são carreados para o lago no período chuvoso, por se tratar de 

uma área predominantemente urbana, sujeita à impactos antrópicos, culminando em um meio 

mais ácido no período de chuva (PEREIRA, 2017). 

Com exceção do Lago das Rosas, todos os lagos apresentaram elevação de cor – verdadeira e 

aparente – no período chuvoso. Esse aumento é atribuído às chuvas, que arrastam para os lagos 

urbanos maiores quantidades de sedimentos orgânicos e inorgânicos responsáveis pela coloração 

na água (VASCONCELOS, 2011). São também os sedimentos levados pelas enxurradas que 

aumentam os sólidos suspensos nos lagos, tais como partículas inorgânicas e detritos orgânicos 

(PIVELI, 2006), responsáveis pelo aumento da turbidez nos quatro lagos em análise, no mês de 

novembro. No Lago das Rosas, o aumento da cor aparente não foi muito significativo, uma vez 

que este parâmetro está associado a turbidez, no entanto, a redução da cor verdadeira pode ser 

explicada pela diluição dos coloides dissolvidos com o aumento do volume de água durante o 

período de chuvas. 

Adotando como referência Rheinheimer e Souza (2000) observa-se que apenas o lago do 

Parque Flamboyant se encontra dentro do limite previsto para condutividade elétrica. Da mesma 

forma, de acordo com Libânio (2016), águas naturais apresentam condutividade elétrica inferior a 

100 μS/cm, o que confirma que os outros lagos apresentaram valores acima do esperado, 

indicando que , possivelmente, estes apresentam concentrações elevadas de compostos iônicos e 

catiônicos dissolvidos na água, uma vez que estes são responsáveis pela condução de corrente 

elétrica no corpo hídrico (LÔNDERO, 2011). Todavia, nesses três lagos, a condutividade elétrica 

diminuiu no mês de novembro, visto que com o aumento do volume de água diluiu-se os 

compostos responsáveis pela condução de corrente elétrica. 

Na maioria das águas naturais a alcalinidade varia entre 30 a 500 mg/L de CaCO3 

(COELHO, 2015), faixa a qual todos os lagos estiveram dentro ou muito próximos no período de 

chuvas e de estiagem. Também nos dois meses, o pH de todos os lagos se encontrava inferior a 

8,3, o que indica que suas águas não possuem alcalinidade parcial e suas alcalinidades são 

apenas de bicarbonatos. A presença de bicarbonatos pode estar relacionada com a passagem da 

água no solo rico em calcário, o qual a água tem capacidade de solubilizar e transformar em 

bicarbonato. Já a ausência de carbonatos e hidróxidos podem indicar a ausência de florações de 

algas e, portanto, a não eutrofização desses lagos (PIVELI, 2006). 
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Tabela 1 – Resultados das coletas para os meses de junho e novembro. 

Parâmetros 

Parque 
Flamboyant 

Lago das Rosas Parque Vaca Brava Parque Areião 
Resolução 
CONAMA 
357/05 - 
Classe III 

Junho Novembro Junho Novembro Junho Novembro Junho Novembro 

Temperatura (°C) - - - 22,5 - 22 - - - 

Parâmetros 

Parque 
Flamboyant 

Lago das Rosas Parque Vaca Brava Parque Areião 
Resolução 
CONAMA 
357/05 - 
Classe III 

Junho Novembro Junho Novembro Junho Novembro Junho Novembro 

pH 7,84 6,53 7,12 7,19 7,38 7,53 7,27 7,04 6 a 9 

Cor aparente (UC) 81 200 65 74 44 146 59 123 15* 

Cor verdadeira (UC) 13 19 35 6 8 98 25 51 75 

Turbidez (NTU) 8,32 21,45 7,48 11,37 6 16,25 7,55 18,5 100 

Condutividade elétrica 
(μS/cm) 

57,86 69,93 165,7 144,37 140,51 16,16 182,3 152,7 10 a 78** 

Alcalinidade (mg 
CaCO3/L) 

29 31 44 29 68 37,5 29 36,5 
30 a 

500*** 

DBO (mg/L) 2,36 5,33 2 5,74 1,77 12,16 2,9 1,5 < 10 

DQO (mg/L) 58,65 174,02 75 48 94,375 80,52 42,76 18,89 - 

 
OD (mg/L) 

7,42 7,02 7,48 6,78 7,26 8,08 7,54 6,57 > 4 

Fósforo (ortofosfato) 
(mg/L de PO4) 

0,07 0,01 0,1 0,21 0,01 0,01 0,04 0,01 0,05**** 

Dureza (mg CaCO3/L) 15 19 12,5 24 32 36 33 36 500* 

Sólidos Totais (mg/L) - - 800 64 151 660 - 100 - 

Sólidos Suspensos 
Totais (mg/L) 

- - 370 - 8 - - - - 

Sólidos Dissolvidos 
Totais (mg/L) 

- - 430 - 143 - - - 500 

Sólidos Totais Fixos - - - 46 49,8 - - 96 - 

Sólidos Totais Voláteis - - - 49 101,2 - - 4 - 

Nitrogênio amoniacal 
(mg/l) 

- 3,36 - 1,86 - 1,36 - 1,77 
13,3 ou 

5,6******* 

* Portaria 005/2017 MS. 
** Rheinheimer e Sousa (2000). 
*** Coelho (2015). 
**** Fósforo total: 0,05 (lêntico) a 0,075 (intermediários). 
****** Nitrogênio amoniacal total: 13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,5; 5,6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0; 2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 
8,5 e 1,0 mg/L N, para pH > 8,5. 

 

A alcalinidade está associada a dureza, sendo que a última também está relacionada com a 

passagem da água pelo solo de origem calcária e pela presença de cálcio e magnésio nos 

minerais (PIVELI, 2006). Adotando como referência a relação entre alcalinidade e dureza de Piveli 

(2006), encontrou-se dureza permanente apenas na amostra de junho do Parque Areião, já que a 

alcalinidade de bicarbonatos era inferior a dureza total. Nos outros lagos, em ambos os períodos, 

não havia dureza permanente, tendo, assim, apenas dureza carbonato. De acordo com Sperling 

(2016), os valores de dureza encontrados em todos os lagos de estudo se classificam como água 

mole, visto que a dureza era inferior a 50 mg/L de CaCO3. O aumento da dureza em todos os 
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lagos no mês de novembro pode estar relacionado a ocorrência de chuvas nesse período, que 

propicia a maior dissolução dos materiais do solo que contém cálcio e magnésio. 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é um fator limitante para manutenção da vida aquática e de processos 

de autodepuração em corpos hídricos naturais. Usualmente, valores de OD inferiores a 2 mg/L 

favorecem o sistema aquático a uma condição perigosa: a hipóxia, ou seja, baixa concentração de 

Oxigênio dissolvido na água (CETESB, 2019). O oxigênio dissolvido em todos os lagos manteve-

se no intervalo estabelecido pela resolução, não sendo inferior a 4 mg/L de O2, podendo-se 

afirmar assim, que os corpos d'água em análise não possuem baixa concentração de OD, não 

estando sujeitos, portanto, a condições anaeróbias, com possível geração de maus odores 

(SPERLING, 2016). 

Com exceção do Parque Vaca Brava em novembro, a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

dos lagos também se manteve-se no limite permitido pela Resolução nº 357 (CONAMA, 2005), de 

até 10 mg/L de O2. No período chuvoso, em todos os lagos, excluso o Parque Areião, teve-se o 

aumento da BDO, uma vez que houve a diminuição do OD, provavelmente, devido ao 

carreamento de compostos orgânicos biodegradáveis para os corpos hídricos. Na avaliação da 

demanda química de oxigênio (DQO) verificou-se o aumento do valor do parâmetro, com o 

período de chuvas, apenas no Parque Flamboyant. Nos demais parques em estudo, pode-se ter 

ocorrido a diluição dos compostos não biodegradáveis presentes nos lagos com o aumento do 

volume de água, visto que a DQO destes diminuiu em novembro. Assim, salvo o Parque 

Flamboyant, houve o aumento da DBO e a diminuição da DQO com as chuvas; e a proximidade 

destes valores indicam uma maior biodegradabilidade do corpo d’água em relação a estiagem 

(PEREIRA, 2017). 

O nitrogênio e o fósforo fazem parte da composição celular de microrganismos, e são essenciais 

para o crescimento desses e de algas. Dessa forma, elevadas concentrações desses compostos 

podem levar a eutrofização dos corpos hídricos (SPERLING, 2016). Nos lagos urbanos em estudo 

não foi possível aferir o nitrogênio amoniacal no mês de junho, todavia, no mês de novembro 

verificou-se que o parâmetro estava em conformidade com a Resolução em todos os lagos, assim 

como, praticamente toda amônia desses (aproximadamente 98%) se encontrava na forma de íon 

amônio (NH4+), visto que o pH de todos os corpos hídricos analisados estavam abaixo de 8 

(SPERLING, 2016). 

Quanto ao fósforo, os valores obtidos nos lagos do Parque Vaca Brava e Areião se encontram no 

intervalo permitido pela norma em ambos os períodos. No Parque Flamboyant, no mês de junho o 

parâmetro estava em desacordo com a Resolução, entretanto, com o período de chuvas e o 

aumento do volume de água, o parâmetro se adequou a norma. No Lago das Rosas, o fósforo 

estava em desconformidade com a Resolução 357 (CONAMA, 2005) em ambos os períodos, o 

que pode ter relação com a localização do Lago das Rosas, dado que as nascentes que 
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alimentam o lago se localizam dentro do zoológico de Goiânia, visto que excrementos de animais 

são elementos condicionantes ao aumento do fósforo em corpos d'água (SPERLING, 2016). 

Segundo Sperling (2016), os valores de fósforo podem ser utilizados como indicativos 

aproximados do estado de eutrofização de lagos, dessa forma, o Parque Vaca Brava se encontra 

em estado não eutrófico em ambos os períodos; no mês de junho, o Parque Flamboyant, Areião e 

Lago das Rosas classificavam-se como eutrófico, estágio intermediário e não eutrófico, 

respectivamente; e no mês de novembro, o Lago das Rosas se encontrava em estado eutrófico, 

enquanto Parque Flamboyant e Areião eram não eutróficos. 

Na série de sólidos, observa-se no mês de novembro que, tanto no Lago das Rosas quanto no 

Parque Areião, a maior fração de sólidos totais são sólidos fixos, o que atesta que a maior parte 

dos sólidos contidos nesses lagos são de origem inorgânica. No mês de junho, essa relação era 

contrária no Parque Vaca Brava, ou seja, a maioria dos sólidos do corpo hídrico era de origem 

orgânica. Ainda nesse mês, observa-se que a parcela de sólidos dissolvidos era maior que a de 

suspensos no Lago das Rosas e no Parque Vaca Brava. 

Por fim, estudos realizados em lagos urbanos de Goiânia por Pereira (2017) e Ferreira (2013) 

corroboram com a veracidade dos dados obtidos através do método de coleta sub superficial de 

água in natura, uma vez que ambos estudos verificaram a eficácia do método em obter uma visão 

integrada da qualidade do sistema aquático. De forma semelhante, notou-se nestes estudos que a 

coleta das amostras em meses de distinta precipitação salientam a ingerência direta das 

condições meteorológicas sobre os corpos hídricos, uma vez que as chuvas atuam diluindo os 

poluentes, no carreamento de sedimentos ou mesmo na deposição úmida de poluentes aéreos. 

Pereira (2019) salienta ainda que os resultados obtidos na coleta, de maneira geral, encontravam-

se em conformidade com a legislação vigente, salvo algumas pequenas alterações que foram 

ligadas ao impacto antrópico sobre o corpo hídrico está sujeito, fator que também se aplica ao 

presente estudo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados das análises físico-químicas, constata-se que a água dos parques 

urbanos de Goiânia analisados encontra-se, no geral, compatível com a legislação vigente, a 

CONAMA 357 (CONAMA, 2005), ressalvo alguns parâmetros que apresentaram um desvio, sendo 

que estes podem ser atribuídos a efeitos externos como a impacto antrópico aos quais todos os 

lagos estão sujeitos, por estarem inseridos em meio urbano. No que concerne os parâmetros 

cujos padrões não se encontram presentes na Resolução CONAMA, os resultados foram 
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analisados com base na literatura existente e, de forma semelhante, encontravam-se 

majoritariamente dentro dos intervalos antevistos. 

Contudo, as coletas foram realizadas de forma pontual, necessitando de um maior volume e 

dispersão temporal e espacial das amostras para que se obtenha uma maior precisão nos 

resultados do que foi possível com o número de amostras do presente estudo. 

Recomenda-se, por fim, para uma análise mais aprofundada sobre a qualidade da água dos lagos 

os parques urbanos de Goiânia, a realização de mais estudos com coletas realizadas em um 

espaço maior de tempo a fim de compreender a influência da sazonalidade e dos fatores 

temporais sobre a qualidade da água desses lagos. 
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RESUMO  

O estado de Alagoas tem como uma de suas atividades econômicas o turismo, explorado 

principalmente no litoral, devido as belezas naturais de suas praias. A avaliação da qualidade da 

água recreativa tem um papel essencial na saúde pública, e é comumente avaliada por 

indicadores microbianos, como coliformes termotolerantes. Dessa forma, o presente estudo avalia 

a qualidade da água da Zona costeira de Alagoas, analisando dados de um período de três anos 

(2015 à 2018), divulgados pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Alagoas, e referentes as 

análises semanais de balneabilidade em 58 pontos distribuídos entre o Litoral Norte, Sul e da 

capital alagoana. Para definir a qualidade da praia foi criado atributos de acordo com a frequência 

que os pontos se encontravam próprios para o banho, variando em cinco tipos: péssima, ruim, 

regular, boa e ótima. Foi visto que as praias de Maceió apresentam os piores índices quando 

comparadas com as do Litoral Sul e do Litoral Norte, atingindo 58% do total de suas praias 

classificadas entre péssimas e regulares. Nas praias do Litoral Norte, foi observado que em 

Maragogi, cinco dos seus dez pontos de análise de balneabilidade possuíram uma média como 
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imprópria. Já as praias do Litoral Sul são as que possuem uma melhor qualidade, estando 

classificadas como ruim apenas a praia de Feliz Deserto e a praia de Miai de Baixo. 

 

Palavras-chave: Alagoas; Balneabilidade; Praia; Qualidade Ambiental; Saneamento; Saúde 

Pública. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

O estado de Alagoas tem como uma de suas atividades econômicas principais o turismo, 

explorado principalmente no litoral, onde se encontram a região metropolitana de Maceió (capital 

do estado), considerada a mais importante para o turismo local, seguida por Maragogi, localizada 

no litoral norte do estado (Alagoas, 2015). Entretanto, essa busca massiva por praias pode 

desencadear problemas de saúde pública, pois doenças podem ser transmitidas caso as águas 

estejam expostas a patógenos microbianos.  

De acordo com Von Sperling (2005), a detecção dos agentes patogênicos em uma amostra de 

água é extremamente difícil em razão de suas baixas concentrações, entretanto, as bactérias do 

grupo coliformes, apesar de não serem patogênicas, dão uma satisfatória indicação de quando a 

água possui contaminantes por fezes humanas ou de animais.  

Ainda segundo Von Speling (2005), essa razão se dá porque esse grupo de bactérias se 

apresentam em grande quantidade nas fezes humanas, possuem resistência superior à maioria 

das bactérias patogênicas intestinais, apresentam mecanismos de remoção iguais aos de 

remoção de bactérias patogênicas, e tem técnicas rápidas e econômicas para sua detecção. 

A balneabilidade é a capacidade em que um local tem de proporcionar atividades recreativas de 

contato primário, como banho, natação, mergulho, esqui-aquático e outras atividades que venham 

a ter um contato direto e prolongado com a água. Essa medição da qualidade da água é feita 

através de análises biológicas para identificar se há bactérias do grupo coliforme segundo a 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N° 274/2000. 

O Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Alagoas é uma Autarquia Estadual com jurisdição em todo 

o território alagoano, sendo responsável pela execução das políticas estaduais de Meio Ambiente, 

servindo como instrumentos de proteção ambiental (IMA). Esse instituto possui entre suas 

atribuições a realização de fiscalizações e de monitoramento ambiental, e realiza semanalmente 

análises de balneabilidade das águas do mar, seguindo os critérios de balneabilidade impostos 

pelo CONAMA N° 274/2000. 
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Dessa forma, o presente artigo visa avaliar o estado das praias de alagoas, entre os anos de 2015 

e 2018, a partir dos dados de balneabilidade realizados pelo IMA de acordo com o que preconiza 

a CONAMA N° 274 de 2000. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

I – COLETA DE DADOS DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE ALAGOAS 

Inicialmente foram coletados os dados de Balneabilidade das praias de Alagoas, fornecidos pelo 

site do Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Alagoas, que armazena as informações sobre 

balneabilidade analisadas semanalmente, classificando as praias como próprias ou impróprias 

para banho. Foram analisados dados de um período de três anos, coletados do dia 7 de agosto de 

2015 ao dia 17 de agosto de 2018. Utilizou-se 58 pontos (Tabela 1, 2 e 3), sendo: 18 nas Praias 

do Litoral Sul; 19 nas Praias de Maceió; e 21 nas Praias do Litoral Norte.  

Todos os dados foram organizados em planilhas no Excel e em seguida foram criados três 

gráficos dividindo os setores das praias em: Praias do Litoral Norte; Praias de Maceió; e Praias do 

Litoral Sul. Os gráficos foram do tipo Barra 2D 100% Empilhadas, para poder comparar a 

porcentagem de vezes que a praia ficou própria e imprópria ao longo dos três anos.  

Dos 58 pontos analisados, apenas o ponto 7.1 não teve seus dados coletados desde o dia sete de 

agosto de 2015, pois o IMA começou a realizar análises dessa praia a partir do dia 26 de junho de 

2018. 

Foram coletados oito mil, cento e cinquenta e três (8153) dados de balneabilidade, porém, 

houveram ausências de quatrocentos e sessenta e uma (461) análises durante o período 

estudado, o que representou aproximadamente 5,65%. Essas ausências foram desconsideras no 

presente trabalho. 

Todos os dados foram organizados em planilhas no Excel e em seguida foram criados três 

gráficos dividindo os setores das praias em: Praias do Litoral Norte; Praias de Maceió; e Praias do 

Litoral Sul. Os gráficos foram do tipo Barra 2D 100% Empilhadas, para poder comparar a 

porcentagem de vezes que a praia ficou própria e imprópria ao longo dos três anos.
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Tabela 1 - Localização dos Pontos de coleta nas praias do litoral Sul. 

 
   

PONTOS PRAIAS COORDENADAS 
  

P
R

A
IS

 D
O

 L
IT

O
R

A
L

 S
U

L
 

1 Praia do Pontal do Peba/Frente à Rua de Acesso Principal 10°20’40,9”S e 036°18’03,6”W   

2 Praia de Feliz Deserto/Frente à Rua de Acesso Principal 10°17’57,5”S e 036°17’27,5”W   

3 Praia de Miai de Baixo/Frente à Rua Manoel da Cruz 10°13’13,6”S e 036°12’57,2”W   

4 Praia de Miai de Cima/Frente à Rua da Praia 10°12’07,3”S e 036°11’21,1”W   

5 Praia do Pontal do Coruripe/Frente ao Farol 10°09’40,7”S e 036°08’06,9”W   

6 Praia de Lagoa do Pau/Frente da Barraca Carraspana 10°07’44,1”S e 036°06’33,9”W   

7 Praia de Duas Barras/± 200m ao Sul da Foz do Rio Jequiá 10°03’04,7”S e 036°01’56,0”W   

7.1 Prainha da Laguna de Jequiá da Praia 10°00'24,3''S e 036°01'25,9''W   

8 Praia de Duas Barras/Foz do Rio Jequiá 10°02’58,0”S e 036°01’52,3”W   

9 Praia de Lagoa Azeda/Frente da Escola Municipal Eutíquio Quintela 09°58’14,8”S e 035°58’46,3”W   

10 Praia do Gunga/± 200m da Foz da Lagoa do Roteiro 09°51’38,0”S e 035°54’16,1”W   

11 Praia do Gunga/Estuário da Lagoa do Roteiro, ± 200m da foz 09°51’36,4”S e 035°54’19,1”W   

12 Praia de Atalaia/Barra de São Miguel/Frente à Rua Principal 09°50’39,9”S e 035°54’22,7”W   

13 Praia da Barra de São Miguel/Frente à Rua Edson Frazão 09°50’20,6”S e 035°53’20,2”W   

15 Praia do Francês/Av. Verdes Mares, interseção com a Rua Arrecifes 09°46’17,7”S e 035°50’30,2”W   

16 Praia do Francês/Av. Verdes Mares, interseção com a Rua Massunim 09°46’15,3”S e 035°50’24,8”W   

17 Praia do Francês, ± 100m da última Barraca 09°46’02,1”S e 035°50’14,3”W   

18 Praia do Saco/Frente à Rua principal 09°44’38,8”S e 035°49’12,9”W   

Fonte: Editado de IMA. 
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Tabela 2 - Localização dos Pontos de coleta nas praias de Maceió. 

P
R

A
IA
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A
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E
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19 Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand/Frente à entrada do DETRAN 09°41’49,9”S e 035°46’37,9”W   

20 Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand, ± 200m ao Sul do Emissário da BRASKEM 09°41’20,9”S e 035°46’04,2”W   

21 Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand, ± 500m ao Sul do Emissário da CASAL 09°40’37,3”S e 035°45’16,3”W   

22 Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand, ± 500m ao Norte do Emissário da CASAL 09°40’24,6”S e 035°44’54,4”W   

23 Praia da Avenida/Av. Assis Chateaubriand, interseção com a Rua Dias Cabral 09°40’13,9”S e 035°44’22,0”W   

24 Praia da Avenida/Av. Assis Chateaubriand, interseção com a Rua Barão de Anadia 09°40’12,9”S e 035°44’08,9”W   

25 Praia de Pajuçara/Av. Dr. Antônio Gouveia, interseção com a Rua João Carneiro 09°40’23,1”S e 035°42’57,3”W   

26 Praia de Pajuçara/Av. Dr. Antônio Gouveia, interseção com a Rua Júlio Plech Filho 09°36’54,0”S e 035°42’31,4”W   

27 Praia de Ponta Verde/Av. Silvio Carlos Viana, interseção com a Rua Profª Hígia Vasconcelos 09°39’52,7”S e 035°41’53,6”W   

28 
Praia de Ponta Verde/Av. Álvaro Otacílio, entre as Ruas General. Dr. João Saleiro Pitão e Dr. 

Rubens Canuto 
09°39’42,3”S e 035°41’45,7”W 

  

29 
Praia de Jatiúca/Av. Álvaro Otacílio, entre as Avenidas Antônio de Barros e Empresário Carlos 

da Silva Nogueira 
09°38’59,6”S e 035°41’58,5”W 

  

30 
Praia de Cruz das Almas/Av. Brigadeiro Eustáquio Gomes, entre as Ruas Mascarenhas de 

Brito e Padre Luiz Américo Galvão 
09°38’19,6”S e 035°41’53,0”W 

  

31 
Praia de Cruz das Almas/ Av. Brigadeiro Eustáquio Gomes, entre as Ruas Padre Luiz Américo 

Galvão e Mauro Machado Costa 
09°37’57,9”S e 03541’47,7”W 

  

32 
Praia de Cruz das Almas/Av. Brigadeiro Eustáquio Gomes, entre as Ruas Mauro Machado 

Costa e Senador Ezequias da Rocha 
09°37’36,0”S e 035°41’39,3”W 

  

33 Praia de Jacarecica/Frente à Rua "A” 09°36’26,1”S e 035°41’17,0”W   

34 Praia de Guaxuma/Frente à entrada principal de acesso 09°35’31,8”S e 035°40’04,9”   

35 Praia de Garça Torta/Frente à Rua principal, perpendicular à Rua São Pedro 09°35’00,2”S e 035°36’35,1”W   

37 Praia do Mirante/Frente à Rua de principal acesso 09°33’55,6”S e 035°38’42,6”W   

38 Praia de Ipioca/Frente à Rua de principal acesso 09°31’52,0”S e 035°36’17,8”W 

 Fonte: Editado de IMA. 
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Tabela 3 - Localização dos Pontos de coleta nas praias do litoral Norte. 

P
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39 Praia de Paripueira/Av. Beira Mar, lado direito, ± 250 m da rua principal de acesso 09°28’15,5”S e 035°32’56,3”W   

40 Praia de Paripueira/Av. Beira Mar, lado esquerdo, ± 900 m da rua principal de acesso 09°28’07,0”S e 035°32’47,8”W   

41 Praia de Sonho Verde/Frente à Av. Principal 09°27’06,5”S e 035°31’46,0”W   

42 Praia de Barra de Santo Antônio/Frente à entrada do Loteamento Tabuba 09°26’24,8”S e 035°31’06,8”W   

43 Praia de Maré Mansa/Barra de Santo Antônio 09°25’27,8”S e 035°30’13,6”W   

44 Praia de Barra de Camaragibe/Inicio da Rua Beira Mar 09°18’47,7”S e 035°24’56,0”W   

45 Praia S. Miguel dos Milagres/Frente à Rua Principal 09°16’01,6”S e 035°21’54,8” W   

46 Praia de Porto da Rua/Frente à Rua Principal 09°14’38,1”S e 035°20’52,8”W   

48 Praia de Porto de Pedras/Frente à Rua Principal 09°09’44,6”S e 035°17’43,6”W   

49 Praia de Japaratinga/Frente à Av. Principal 09°05’39,4”S e 035°15’30,5”W   

50 Praia de Japaratinga/Frente à Rua Amaro Calaça Wanderley 09°05’19,2”S e 035°15’24,2”W   

51 Praia de Maragogi/Frente à Foz do Rio Salgado 09°03’54,4”S e 035°14’30,8”W   

52 Praia de Maragogi/Frente à Escola Manoel M. Costa 09°03’09,6”S e 035°14’23,1”W   

53 Praia de Maragogi/Foz do Rio Maragogi 09°01’35,9”S e 035°13’47,2”W   

54 Praia de Maragogi/Av. Beira Mar, ± 500m do início da orla 09°01’02,4”S e 035°13’23,5”W   

55 Praia de Maragogi/Frente à Praça Multieventos 09°00’37,3”S e 035°13’07,3”W   

56 Praia de Maragogi/Frente à Rua N.Sª.da Guia – Barra Grande 08°59’15,7”S e 035°11’36,1”’W   

57 Praia de Burgalhau/Frente ao restaurante 08°59’ 51,5"S e 035°12’ 24,1”W   

58 Praia de Antunes/Área de frequência de banhistas 08°58’12,1"S e 035°10’ 41,0’’W   

59 Praia de Ponta de Mangue/ Área de frequência de banhistas 08°57’10,6"S e 035°10’17,8"W   

60 Praia de Maragogi/Frente à Foz do Rio Persinunga 08°54’48,4”S e 035°09’13,9”W   

Fonte: Editado de IMA. 
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II – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS PRAIAS 

Para definir a qualidade da praia, foi criado atributos de acordo com a frequência que os pontos se 

encontravam próprios para o banho variando em cinco tipos: péssima, ruim, regular, boa e ótimo 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Classificação da balneabilidade. 

QUALIDADE 

ÓTIMA Praias Classificadas como PRÓPRIAS em 100% do tempo 

BOA Praias classificadas como PRÓPRIAS entre 85% à 99% do tempo 

REGULAR Praias classificadas como PRÓPRIAS entre 75% à 84% do tempo 

RUIM Praias classificadas como PRÓPRIAS entre 51% à 74% do tempo 

PÉSSIMA Praias classificadas como PRÓPRIAS entre 0% à 50% do tempo 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 

 

Foi efetuada a qualidade de todos os pontos, e através de gráficos pizza o levantamento geral das 

praias de Maceió, do Litoral Sul e do Litoral Norte. 

 

III – REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura foi realizada através de livros, legislações e periódicos. Serviram de bases 

para os periódicos a Scielo, Science (AAAS), Scopus (Elsevier) e Web of Science - Coleção 

Principal (Clarivate Analytics). Foram utilizadas as palavras Alagoas e beach como palavras 

chaves, e uma margem de busca de dez anos (2008 a 2018).  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O IMA segue a CONAMA 274 de 2000 quando se refere a balneabilidade das praias, e essa 

resolução informa que as águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado for 

verificada cada uma das seguintes exigências: 

 Não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;  

 Valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 

Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros;  

 Incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, 

indicada pelas autoridades sanitárias;  

 Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, 

graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a 

recreação;  

 pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;  



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 528 

 Floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à 

saúde humana;  

 Outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da 

recreação de contato primário. 

Os resultados coletados das análises realizadas pelo IMA entre o período de 7 de agosto de 2015 

à 17 de agosto de 2018 para as praias do Litoral Sul (Gráfico 1), praias de Maceió (Gráfico 2) e as 

praias do Litoral Norte (Gráfico 3), mostram a quantidade de vezes (em percentual) que cada 

ponto esteve impróprio e próprio para banho. 

Davino (2015) analisando a concentração de coliformes termotolerantes de 2006 a 2012 constata 

que a praia de Jatiúca (situada na capital alagoana – Maceió) encontrou-se em pior estado 

quando comparada com as praias vizinhas (cruz das almas e ponta verde). 

Fontenelle (2015) fez um estudo analisando a balneabilidade das praias de Alagoas entre o 

período de 2007 a 2011. O autor relata que o Litoral Norte (entre os pontos da praia de 

Japaratinga e da praia de Maragogi) havia alta incidência de amostras impróprias, com a 

qualidade da água variando de regular e ruim/crítico, sendo crítico ou ruim em três pontos por 

cinco anos. 

Em Maceió, Fontenelle (2015) informou que a situação se encontrava ainda mais crítica, entre a 

praia do Pontal da Barra a praia de Jacarecica existiam 14 pontos, em que muitos encontraram-se 

com qualidade ruins ou críticas, e cinco desses pontos sempre estavam ruins ou críticas no 

período de 2007 a 2011 (> 50% de indevido, atingindo 100% de impropriedade). 

Fontenelle (2015) ainda cita que o Litoral Sul se encontrou como as praias de melhor índice para 

banho. O autor destacou a melhora significativa da praia do Pontal de Coruripe, que começou com 

más condições em 2007, tornando-se regular em 2008 e 2009 e vindo a atingir boa qualidade nos 

últimos anos da pesquisa. O autor ainda comenta sobre a melhora da Barra de São Miguel devido 

ao progresso do seu saneamento, o que a fez passar de regular (2007-2009) para bom em 2010 e 

2011. 

Souza e Silva (2015) mostram que alta e baixa estação contribuem com a balneabilidade do mar. 

As baixas estações coincidem com o período de chuvas, que elevam os poluentes pela 

contaminação com esgoto doméstico nas águas de escoamento superficiais em cidades pouco 

saneadas (nitrato, coliformes termotolerantes e totais). Entre fevereiro de 2007 e dezembro de 

2011, Fontenelle (2015) mostrou que os menores índices de inadequação das praias de Alagoas 

coincidiram com o ano de 2010, o de menos chuva no estado (precipitação inferior a 10-20% em 

comparação com o período de 2007-2011). 

Além disso Souza e Silva (2015) viram que as coletas de resíduos sólidos (proveniente dos 

banhistas) no período de alta estação é cerca de 4 vezes maior que o da baixa estação. Esses 

resíduos favorecem a sobrevivência e a proliferação dos microrganismos na areia. 
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Gráfico 1 - Classificação ao longo dos três anos (agosto de 2015 a 2018)  da balneabilidade das 

praias do Litoral Sul nos pontos em que o IMA realizou as análises. 
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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Gráfico 2 - Classificação ao longo dos três anos (agosto de 2015 a 2018)  da balneabilidade de 

Maceió nos pontos em que o IMA realizou as análises. 
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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Gráfico 3 - Classificação ao longo dos três anos (agosto de 2015 a 2018)  da balneabilidade das 

praias do Litoral Norte nos pontos em que o IMA realizou as análises. 
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Fonte: Elaborado pelos próprios autores. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 
Analisando os Gráficos 1, 2 e 3 vemos que as praias de Maceió são as que estão em pior estado. 

Contribuem para essa classificação as praias da Avenida (Pontos 23 e 24), Ponta Verde e Jatiúca 

(Pontos 28 e 29, respectivamente), Cruz das Almas (Pontos 30, 31 e 32) e a praia de Jacarecica 

(Ponto 33). Todas essas praias estão em sua maior parte do tempo classificadas como péssimas 

ou ruim em todos os seus pontos de coleta, com exceção da Ponta Verde, que possui o Ponto 27 

com qualidade regular (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Classificação da qualidade das águas nas praias de Maceió (número de praias; 

percentual). 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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pior estado são todas de Maragogi (Ponto 51, 53, 55, 57 e 60), representando 50% dos pontos em 

que o IMA avalia a balneabilidade de Maragogi (ver Gráfico 5). 

 
Gráfico 5 - Classificação da qualidade das águas nas praias do Litoral Norte (número de praias; 

percentual). 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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As praias do Litoral Sul são as que tiveram a melhor qualidade, com cerca de 89% de suas praias 

variando de ótima a boa, e com apenas as praias de Feliz Deserto (Ponto 2) e Miai de Baixo 

(Ponto 3) classificadas como ruim durante os três anos analisados (ver Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Classificação da qualidade das águas nas praias do Litoral Sul (número de praias; 

percentual). 

 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores. 
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são as que possuem uma melhor qualidade, estando classificadas como ruim apenas a praia de 

Feliz Deserto e a praia de Miai de Baixo.  

Pode-se concluir que os índices que apontam águas mais poluídas estão em pontos de maior 

urbanização e ligados ao saneamento básico precário dessas regiões. Além disso, é importante 

observar que praias com menor frequência de banhistas aparecem nas análises com melhores 

classificações. Pode-se inferir que a maior presença de pessoas pode influenciar na qualidade da 

água também, mas para uma melhor análise da situação é sugerido que sejam realizados estudos 

mais profundos ligados às taxas de urbanização e saneamento básico da região, frequência de 

banhistas e políticas e projetos de educação ambiental junto à comunidade do entorno. 
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RESUMO  

 

A leptospirose é uma doença endêmica de ocorrência mundial, cujas maiores incidências estão 

relacionadas com ambientes vulneráveis socioeconomicamente e que apresentam serviços e 

infraestruturas de saneamento precários, decorrentes, em boa parte, dos processos de 

urbanização periférica e desigual. Observa-se, no entanto, que no âmbito das políticas públicas a 

doença é tratada de forma negligenciada. Assim, o presente artigo objetiva discutir a perspectiva 

social e política da leptospirose no Brasil. O estudou envolveu coleta de dados secundários acerca 

da ocorrência e óbitos da leptospirose no período de 2008 e 2017, assim como análise 

bibliográfica da dimensão social e informações acerca de políticas e campanhas sobre a 

enfermidade. Os resultados revelaram um maior número de casos de leptospirose na região 

Sudeste e maior incidência no Sul, ao passo que o Nordeste apresentou maior taxa de 

mortalidade. A doença está relacionada com iniquidades sociais e com a falta de investimento em 

saneamento, meio ambiente e saúde. No âmbito das políticas públicas, os documentos oficiais 

enfatizam as medidas de controle clínico e apresenta carência de ações voltadas para a 

prevenção e controle da enfermidade, o que revela um distanciamento do foco das políticas sobre 
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as determinações sociocioambientais da enfermidade, como também o reconhecimento do seu 

impacto econômico, social e cultural. 

 

Palavras-chave: Leptospirose; Panorama; Política Pública; Aspectos Sociais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A leptospirose é uma doença endêmica de ocorrência mundial, causada por bactérias do gênero 

Leptospira, e que por meios diretos, principalmente pela urina de roedores, ou indiretos, pelo 

contato com ambientes contaminados, infectam os humanos e os condicionam a efeitos deletérios 

à saúde (LEVETT, 2001; COSTA et al., 2015). Por um lado, a extensão de transmissão da doença 

está ligada à fatores climáticos, sendo sua maior incidência observada em regiões tropicais e 

subtropicais, por apresentarem temperaturas mais elevadas e alta umidade (MCMICHAEL E 

LINDGREN, 2011). Por outro, áreas em estado de vulnerabilidade socioeconômica e precariedade 

dos serviços saneamento básico, fomentadas principalmente pelo modelo de urbanização dos 

países em desenvolvimento, apresentam-se como principais endereços de ocorrência da 

enfermidade (ZALUAR, 2000).  

O processo desigual da urbanização brasileira ocasionou um contingente expressivo de pessoas 

socialmente excluídas, com reduzida escolaridade e precária qualificação profissional. Produziu-

se em poucas décadas uma cidade periférica marcada por condições insalubres, precariedade da 

moradia, da infraestrutura e de serviços públicos como os de saneamento básico (ZALUAR, 

2000). Alguns autores como Marra e Gonçalves (2016) afirmam que a insalubridade ambiental e o 

saneamento inadequado, inerentes à desordem urbana e segregação social das comunidades em 

vulnerabilidade socioeconômica, fomentam uma série de problemas estruturais e amplificam a 

ocorrência de doenças na população, tais como a leptospirose. 

A leptospirose é uma doença atribuída ao processo de iniquidade social. Estudos mostram que as 

maiores incidências são dadas em regiões com altas taxas de pobreza e subdesenvolvimento, 

que apresentam baixos níveis de investimento em infraestrutura, saúde e saneamento (BUSS, 

2000; MARRA E GONÇALVES, 2012). Assim, a ocorrência da doença é determinada também 

pela prestação inadequada dos serviços de saneamento e pela inexistência ou precariedade da 

infraestrutura, gerando espaços insalubres, com disposição inadequada de resíduos sólidos e 

obstrução das redes de esgoto sanitário e drenagem urbana, o que leva a enchentes e 

alagamentos, gerando um ambiente propício para a ocorrência da leptospirose (MARRA E 

GONÇALVES, 2012). 
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Contudo, apesar do desfecho sanitário e ambiental e dos impactos sociais atrelados, a 

leptospirose é negligenciada no âmbito das políticas públicas e das ações para prevenção no 

Brasil, sendo observados o enfoque principal ao manejo, diagnóstico e medidas de controle de 

enfermidades. Isso dado, o presente trabalho apresenta e analisa o panorama da Leptospirose no 

Brasil entre os anos de 2008 e 2017, considerando as perspectivas social e política da 

enfermidade.   

 

LEPTOSPIROSE  

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa causada por espécies de espiroquetas, bactérias 

que possuem formato helicoidal e movimentos ondulantes, do gênero Leptospira, sendo 

conhecidas 20 espécies diferentes, distribuídas em 23 sorogrupos e cerca de 260 sorotipos, 

unidade taxonômica básica da bactéria (BRASIL, 2017; LEVETT, 2001). 

A Leptospira pode estar presente em água parada e solo úmido, desde que o ambiente apresente 

baixa acidez e salinidade e ausência de raios ultravioletas, sendo a sua sobrevivência de até 6 

meses (GOMES, 2015). Também, podem alojar-se em animais domésticos e selvagens que agem 

como reservatórios da bactéria, tais como animais criados em fazenda, cachorros e, 

principalmente, em roedores das espécies Rattus Norvegicus e Rattus Rattus, popularmente 

conhecidos como rato de esgoto e rato de telhado, no qual se instala nos rins e no trato genital, 

sendo eliminadas vivas no ambiente pela urina (BRASIL, 2017).  

A doença é classificada como uma antropozoonose, o que significa que pode ser transmitida de 

animais para humanos. A infecção se dá pelo contato da urina dos animais infectados de forma 

direta, ou indireta pelo contato com o meio ambiente, ocorrendo principalmente através da 

penetração das bactérias por lesões cutâneas ou contatos longos da pele intacta, ou mucosas, 

com ambientes contaminados. A doença é caracterizada por apresentar febre repentina, cefaleias 

e dores no corpo, especialmente nas panturrilhas, manifestando-se de forma passiva, com 

sintomas leves e poucos aparentes, onde, em alguns casos, é confundida com doenças de 

sintomas semelhantes, ou de forma mais grave, com ataques fulminantes, resultando na morte do 

hospedeiro. A enfermidade apresenta elevada incidência em áreas específicas, alto custo 

hospitalar e alto risco de letalidade, chegando até em 40% nos casos mais graves (BRASIL, 2017; 

GOMES, 2015). 

A leptospirose é uma zoonose de ocorrência mundial, cuja extensão de transmissão depende de 

fatores tais como o clima, a taxa de urbanização, a densidade populacional e a vulnerabilidade 

social. A sua incidência é maior em regiões tropicais e subtropicais, por serem mais quentes e 

úmidas, sendo observado também que, muitos dos países tropicais também são países em 

desenvolvimento com baixas condições sociais e ambientais que facilitam o contato da população 

com os agentes patogênicos (LEVETT, 2001). 
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 No Brasil, é uma doença endêmica, manifestando-se em regiões específicas, durante todos os 

meses do ano. No entanto, torna-se epidêmica, durante os meses mais chuvosos, sendo a sua 

incidência  maior evidenciada devido a eventos de enchentes e alagamentos, principalmente, em 

áreas densamente populosa de baixa renda, por apresentarem condições irregulares de 

habitação. Outrossim, a maior parte dos casos ocorre entre pessoas que habitam ou trabalham 

em locais com infraestrutura sanitária precária ou inexistente e alto número de animais infectados 

(BRASIL, 2009; BRASIL, 2017). 

 

URBANIZAÇÃO: ASPECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS 

O processo de urbanização brasileiro, especialmente a partir da industrialização, acarretou em 

mudanças significativas na configuração do espaço urbano, principalmente para acolher os 

trabalhadores que se deslocavam do campo para as cidades. O crescimento urbano no Brasil 

deu-se de forma acelerada e as políticas e investimentos públicos não dialogaram com as 

demandas crescentes por infraestrutura e serviços, especialmente fora do circuito privilegiado das 

capitais, ou seja: as regiões Norte e Nordeste, as pequenas e médias aglomerações urbanas e as 

periferias dos grandes centros urbanos. Pôde-se observar a acentuação das desigualdades 

urbanas, disseminando-se bairros irregulares com condições ambientais, de serviços públicos e 

de moradia precárias, ocupados por população de baixa renda (ZALUAR, 2000). 

Martins e Ferreira (2011) expõem que, na década de 1980, a cidade de São Paulo apresentava-se 

como principal destino para as pessoas que, em busca de melhores condições de vida e emprego, 

deixavam suas cidades natal. Assim como em diversos centros urbanos brasileiros, o resultado 

desse êxodo rural foi o crescimento urbano periférico e excludente, dando espaço ao crescimento 

de favelas, áreas de assentamento irregular e invasões de áreas de conservação e preservação 

ambiental. Segundo Marra e Gonçalves (2012), as áreas centrais providas de serviços e 

infraestrutura das cidades apresentam alto custo de moradia e dessa forma a população mais 

pobre fica impossibilitada de viver nessas áreas. Assim, na medida que novas pessoas partem 

para o meio urbano em busca de melhores condições de vida, são obrigadas a morar em 

ambientes carentes ou sem nenhuma infraestrutura básica, onde, a segregação social fomenta 

uma série de problemas de solução complexa para a sociedade e o poder público, dentre eles, os 

problemas de saúde instigados pela insalubridade ambiental, decorrente da precariedade dos 

serviços de saneamento. (MARRA E GONÇALVES, 2012; MARTINS E FERREIRA, 2011 ), 

A salubridade ambiental remete ao estado de higidez em que vive a população, seja ela urbana ou 

rural, tanto no que se refere a sua capacidade de prevenção de doenças propagadas pelo meio 

ambiente, como no tocante ao seu potencial de promoção da saúde e bem-estar (GUIMARÃES, 

CARVALHO E SILVA, 2007). Esta abarca o estado em que o meio se encontra, considerando 

elementos materiais e sociais que permitem o gozo pleno da saúde. O saneamento é considerado 
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um elemento fundamental para a promoção de um ambiente salubre e, consequentemente, para a 

promoção da saúde pública, que favorece o bem-estar físico, mental e social, assim como propicia 

melhores condições de sobrevivência, desde que devidamente adequados às características de 

cada localidade (ARAVÉCHIA JÚNIOR, 2010; GUIMARÃES, CARVALHO E SILVA, 2007).  

Da definição dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), saneamento é “o controle de todos 

os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu 

estado de bem-estar físico, mental e social” (BRASIL, 2015. p. 18). A provisão adequada do 

saneamento envolve ações multidimensionais e inclusivas, englobando obras de infraestruturas, 

ações para promoção de práticas de higiene, e a execução de ações integrais e integradas não só 

no campo do saneamento, mas também da saúde, da habitação, da proteção e recuperação 

ambiental para que altos níveis de salubridade ambiental sejam alcançados, e, 

consequentemente, haja melhoria da qualidade de vida da população, especialmente das mais 

vulnerabilizadas. Dessa forma, o saneamento básico, quando provido de maneira correta, 

apresenta-se como ação de promoção da saúde e da qualidade de vida, contribuindo na redução 

do sofrimento humano e perdas de vidas por doenças evitáveis, sendo que, em suas condições 

precárias, o contato de agentes patológicos responsáveis pela transmissão de diversas doenças 

infectocontagiosa, entre elas a leptospirose, é facilitado (BRASIL, 2015; SCRIPTORE, 2016).  

No estudo sobre a presença de anticorpos da Leptospira no bairro de Pau da Lima em Salvador - 

Ba, Reis et al. (2008) indicaram uma relação direta entre transmissão da bactéria e fatores 

geográfico, climáticos e ambientais. O estudo mostrou que os residentes situados a uma distância 

de até 20 metros dos esgotos a céu aberto e pontos irregulares de resíduos sólidos e pontos mais 

baixos da topografia da área, apresentavam maior risco de infecção pela bactéria. A ocorrência de 

surtos da doença está relacionada principalmente com os períodos chuvosos, onde eventos de 

inundação e alagamentos ocorrem devido a precariedade ou falta de sistemas de drenagem 

urbana e ao bloqueio das redes existentes de drenagem e esgotamento sanitário, pela disposição 

inadequada de resíduos. Observou-se que o risco de infecção diminuía com o aumento da 

distância entre as casas e os pontos descritos, indicando que deficiências na infraestrutura 

relacionadas ao saneamento são fontes de transmissão de leptospiroses nas áreas de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

Dessa forma, a leptospirose é um problema de saúde pública e sua ocorrência torna-se mais 

evidente na medida que favelas e espaços de ocupação irregular crescem, principalmente por 

apresentarem condições precárias de habitação, saneamento e meio ambiente (MCBRIDE et al., 

2007). Apesar disso, é observada uma falta de esforços envidados para a prevenção da doença, 

tanto no que diz respeito à estudos de sua espacialidade, quanto em leis e ações que promovam 

a salubridade ambiental e controle de vetores, o que infere à leptospirose o posto de doença 

negligenciada (RODRIGUES, 2016). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização do presente trabalho foram realizadas coletas e análise de dados secundários 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) sobre os casos e número de óbitos 

da leptospirose para as regiões brasileiras e unidade federativas, entre os anos de 2008 e 2017. 

Os dados obtidos foram filtrados e analisado de acordo com a faixa etária, sexo, área e ambiente 

provável de infecção, sendo também calculadas a incidência média e a taxa de letalidade 

correlacionanda com a faixa etária e sexo. Além disso fez-se uma revisão sobre a dimensão social 

da leptospirose utilizando o site de periódicos da Capes, a partir do uso das palavras chaves: 

“dimensão social e leptospirose”, “aspectos sociais e leptospirose” e “vulnerabilidade 

socioeconômica e leptospirose”. Buscou-se ainda informações acerca de políticas públicas de 

controle e remediação da leptospirose, campanhas, assim como documentos oficiais brasileiros 

que mencionavam a doença, nos principais sites da área de saúde: Saúde Legis, Cebes Saúde, 

Portal do Ministério da Saúde na seção vigilância em saúde, Associación Interamericana de 

Ingeniería Sanitária y Ambiental (AIDIS) e Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), a partir 

do uso das palavras chave: “Política pública e leptospirose”, “Campanhas de controle da 

leptospirose” e “Leis e leptospirose” . A partir dessas informações realizou-se uma análise crítica 

sobre o panorama da leptospirose no Brasil, impacto e aspectos sociais e foco dado nas políticas 

públicas existentes. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período 

de 10 anos, compreendidos entre os anos de 2008 e 2017, foram notificados 38.466 casos de 

leptospirose no Brasil.  A Tabela 1 mostra o número de casos, de óbitos, incidência média e taxa 

de letalidade referentes a cada estado e região brasileira, entre os anos de 2008 e 2017.  
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Tabela 1 – Número de casos, de óbitos, incidência média e taxa de letalidade da leptospirose 

referentes a cada estado e região brasileira entre os anos de 2008 e 2017. 

Região/UF de 
notificação 

Número de 
casos 

Número de 
óbitos 

Incidência média 
(/100.000)* 

Taxa de 
letalidade (%) 

Região Norte 6.895 293 4,07 4,2 

Rondônia 613 25 3,49 4,1 

Acre 3.658 42 46,56 1,1 

Amazonas 624 67 1,67 10,7 

Roraima 22 1 0,46 4,5 

Pará 1.177 141 1,51 12 

Amapá 767 17 10,72 2,2 

Tocantins 34 0 0,23 0 

Região Nordeste 5.874 728 1,07 12,4 

Maranhão 329 54 0,49 16,4 

Piauí 37 1 0,12 2,7 

Ceará 807 59 0,94 7,3 

Rio Grande do Norte 171 15 0,52 8,8 

Paraíba 142 28 0,37 19,7 

Pernambuco 2.055 218 2,27 10,6 

Alagoas 599 59 1,84 9,8 

Sergipe 454 119 2,13 26,2 

Bahia 1.280 175 0,86 13,7 

Região Sudeste 12.753 1.494 1,54 11,7 

Minas Gerais 1.149 140 0,57 12,2 

Espírito Santo 1.775 79 4,75 4,5 

Rio de Janeiro 2.290 397 1,44 17,3 

São Paulo 7539 878 1,76 11,6 

Região Sul 12.392 740 4,38 6 

Paraná 3.143 350 2,89 11,1 

Santa Catarina 4.819 148 7,44 3,1 

Rio Grande do Sul 4.430 242 4,04 5,5 

Região Centro-Oeste 552 63 0,37 11,4 

Mato Grosso do Sul 66 4 0,27 6,1 

Mato Grosso 67 11 0,22 16,4 

Goiás 154 17 0,24 11 

Distrito Federal 265 31 0,97 11,7 

BRASIL 38.466 3.318 1,94 9,0 

Nota: (*) Calculada pela média das incidência calculadas para cada ano do intervalo entre 2008 e 2017.  

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net (Brasil, 
2018). 
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Os dados do Sinan mostram que houve ocorrência de leptospirose em todos as regiões e 

Unidades Federativas do Brasil, entre 2008 e 2017. A maior ocorrência de casos deu-se nas 

regiões Sudeste e Sul com 12.753 e 12.392 casos, o que representa 33,2% e 32,2%, 

respectivamente, e a menor se deu para a região Centro-Oeste com 552 casos, cerca de 1,4%. 

Em relação aos Estados Brasileiros, o maior número de casos foi observado em São Paulo com 

7.539 casos, seguido de Santa Catarina com 4.819 e Rio Grande do Sul com 4.430 ocorrências, 

ao passo que Roraima, Tocantins e Piauí apresentaram o menor número, com 22, 34 e 37 casos 

respectivamente. Contudo, as maiores incidências foram dadas para as regiões Sul e Norte com 

4,38 e 4,07 casos por 100.000 habitantes respectivamente ao passo que a região Centro-Oeste 

apresentou a menor incidência de 0,37 por 100.000. Das Unidades Federativas, o Acre 

apresentou  maior incidência e o Piauí a menor com cerca de 46,56 e 0,18 casos por 100.000 

habitantes respectivamente.      

Entre os dados confirmados, a leptospirose acometeu mais pessoas do sexo masculino com 

79,5%, sendo que a faixa etária mais representativa foi entre 20 e 39 anos, tanto para homens 

quanto para mulheres, com 32,6% e 7,92% de todos os casos, respectivamente (Figura 1). No 

que tange a área e o ambiente provável de infecção, 56% dos casos são de ocorrência na área 

urbana (Figura 2a) ao passo que 41% ocorrereu em ambiente domiciliar (Figura 2b). Busato 

(2017) infere que, homens maiores de 18 anos e residentes em área urbana estão mais 

propensos à infecção pela leptospira devido à possibilidade de os mesmos exercerem um maior 

número de atividades e funções laborais que facilitam o contato com fontes de contaminação. Por 

outro lado, o ambiente doméstico, como provável meio de infecção, é um possível indicativo de 

insalubridade peridomicilar e precariedade na infraestrutura e serviços de saneamento, que 

favorece o contato com água e lama de enchentes e esgotos contaminados, assim como o 

contato direto com animais infectados.      

 

Figura 1 - Porcentagem de casos confirmados por faixa etária e por sexo no Brasil entre 2008 e 2017. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 
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Figura  2 - Porcentagem de casos confirmados por característica da área e ambiente provável de 

infecção. Brasil, 2008 a 2017. 

       a) Área provável de infecção.                                   b) Ambiente provável de infecção. 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net (Brasil, 

2018). 

 

 

Como visto na Tabela 1, a leptospirose apresentou uma letalidade média de 9%, sendo que a 

Região Nordeste possui a maior (12,4%) e a menor foi da Região Norte (4,2%). Sergipe e Paraíba 

foram os estados com mais chances de óbitos entre os doentes, 26 e 19 pessoas, 

respectivamente, de 100 que contraíram a doença, vieram a óbito, ao passo que no Tocantins, 

não houve nenhum óbito dos 34 casos confirmados da doença. Ainda que a região Sul tenha 

apresentado a maior incidência média, o Nordeste foi a região com maior letalidade por 

leptospirose, sendo então um provável indicativo da desigualdade socioeconômica e de 

insalubridade ambiental na região, assim como precariedade nos sitemas de saúde existntes. 

O Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada (IPEA) aponta que, dentre as regiões brasileiras, o 

Nordeste apresenta o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,663, 

além de possuir a renda per capita mais baixa, e, aproximadamente, 43% da população vivia em 

2017 em estado de pobreza, representando a taxa de pobreza mais alta do País. Também, em 

2016, o IBGE divulgou que cerca de 47% das pessoas dessa Região não dispunham de serviços 

adequados de saneamento básico, entendidos pela falta de acesso simultâneo a água por rede 

geral, esgotamento por rede geral ou fossa séptica e resíduos sólidos coletados, e ainda, 46,3% 

da população nordestina declararam um estado de saúde ruim ou muito ruim (IBGE, 2016; IBGE, 

2017). 

Apesar do sexo masculino apresentar a maior letalidade (cerca de 8,9% para 7,7% do sexo 

feminino), a maior taxa de letalidade acometeu as mulheres na faixa etária de maiores de 80 anos, 

com 31% (Figura 3). A Figura mostra uma tendência de crescimento substancial da letalidade com 

o aumento da idade, principalmente para as pessoas acima dos 60 anos, o que se apresenta 

como um fato esperando, considerando que as pessoas mais idosas têm condições frágeis de 

saúde e menor resistência ao agravo de doenças.    
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Figura 3 - Taxa de letalidade (%) da leptospirose por faixa etária e sexo. Brasil, 2008 a 2017. 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. (BRASIL, 

2018) 

 

Entretanto, o Ministério da Saúde indica que a real taxa de mortalidade da doença é conhecida 

apenas em sua parcialidade dadas as dificuldades na confirmação dos casos e a alta 

possibilidade de equívoco de diagnóstico (BRASIL, 2009). Pereira (2014) e McBride et al. (2007), 

apontam que a imprecisão do diagnóstico, principalmente em se tratando das formas mais leves 

da doença, induz à subestimação dos casos, sobretudo na sua fase inicial, levando a ser 

confundidos e diagnosticados como outras doenças endêmicas de características entéricas e 

pneumônicas similares. Desse modo, a incerteza dos dados epidemiológicos gerados configura à 

leptospirose, no que diz respeito ao diagnóstico clínico, o posto de doença negligenciada, sendo 

estimado que somente cerca de 25% dos casos no Brasil têm diagnóstico confirmado 

(RODRIGUES, 2016; FILHO et al., 2011). Contudo, Martins e Spink (2018) afirmam que, essa 

falta de atenção clínica na análise e controle, que implica no negligenciamento do diagnóstico da 

leptospirose, é dada pela invisibilidade que acomete o público e os espaços de ocorrência da 

doença. Ao contrário de outras enfermidades epidêmicas, como por exemplo a dengue, a 

ocorrência da leptospirose é espacialmente limitada e atinge principalmente uma parcela da 

população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, na qual, historicamente  já se 

apresenta negligenciada. 

A leptospirose é uma doença característica do processo de iniquidade social, intrinsicamente 

ligada à pobreza e ao subdesenvolvimento. Costa (2015), em uma revisão sistemática de 

bibliografia, englobando 80 estudos em 34 países, identificou que as maiores incidências da 

doença ocorreram em regiões tropicais e nos países mais pobres do mundo. O estudo mostrou 

ainda, uma relação inversamente associada entre a porcentagem de urbanização e a incidência 
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de leptospirose, sendo observado maior percentual de casos em ambientes rurais, e ainda que, a 

ocorrência da doença nos ambientes urbanos estava associada a baixos níveis de 

desenvolvimento e pobreza, e caracterizada pela falta de investimento em saúde, meio ambiente, 

e infraestrutura. Isto dado, Infere-se que, a maior ocorrência da leptospirose nas áreas urbanas no  

Brasil (conforme mostrado na Figura 2a)  se apresenta como possível indicativo de isalubridade 

ambiental e problemas sociais nas cidades. 

A leptospirose é uma enfermidade, majoritariamente, de ambientes carentes e insalubres, sendo 

de ocorrência preponderante em locais característicos pela falta de investimentos em 

infraestrutura e serviços adequados de saneamento básico. Reis et al. (2008), ao estudarem os 

impactos dos gradientes ambientais e sociais na infecção da leptospira em favelas, constataram 

que baixos níveis socioeconômicos apresentam relação direta com o risco de contração de 

anticorpos da leptospira no Bairro de Pau da Lima em Salvador - Bahia. Assim, quanto mais pobre 

e socioeconomicamente desigual for uma comunidade, maiores são as chances de surtos de 

leptospirose. Além disso, outros fatores de risco associados à infecção pela leptospira, verificados 

na área, foram a baixa renda per capita, a cor da pele e localização geográfica desfavorável das 

residências. Rendas per capitas mais baixas estavam associadas a riscos mais altos de infecção, 

sendo que, no acréscimo de renda de US$ 1 por dia por pessoa, foi associado à redução de 11% 

do risco de infecção. Ainda, as pessoas negras apresentaram-se como mais suscetíveis, e a 

localização desfavorecida das residências, baixa qualidade do terreno onde a comunidade se 

encontra e áreas suscetíveis a alagamentos, apresentaram-se como fatores de risco 

preponderantes à contração da bactéria (REIS et al., 2008).   

O Sinan mostra também que, dos casos confirmados de leptospirose entre os anos de 2008 e 

2017, mais de 50% dos enfermos não possuíam o ensino fundamental completo, revelando que a 

baixa escolaridade é um fator de influência (BRASIL, 2018). A falta de instrução, vinculados à 

baixa renda per capita domiciliar, à falta de acesso a bens, serviços e apoio social, principalmente 

em áreas de vulnerabilidade socioeconômica no meio urbano, induzem comportamentos de risco, 

tais como, contato com lama e água de enchentes e de limpeza de canais de drenagem e esgoto, 

após eventos de alagamentos sem a devida proteção (REIS et al., 2018).       

Além de tudo, a leptospirose exerce um impacto financeiro substancial para as vítimas, suas 

famílias e comunidades afetadas. Durante um surto epidêmico, uma quantidade expressiva de 

pessoas corre o risco de contrair a doença, principalmente dadas as condições precárias das 

comunidades mais acometidas pela doença. Assim, a implementação e reforço de medidas de 

prevenção e controle, assim como o despendimento de recursos financeiros, apresentam-se como 

medidas de urgência e, consequentemente, o sistema público de saúde torna-se sobrecarregando 

(LAU, 2010). No nível individual, são observados impactos econômicos diretos e indiretos 

associados à doença. Por um lado, há custos diretos para tratamento e cuidados dos sintomas 
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agudos, por outro, as complicações de longo prazo, além de dispendiosas, impossibilita o trabalho 

e obtenção de renda, comprometendo o desempenho individual e a qualidade de vida da maioria 

das pessoas. Dessa forma, a leptospirose é um problema de saúde pública de elevada 

complexidade, seja pelas características de sua ocorrência e custos socioeconômicos, ou pelos 

aspectos ambientais e ecológicos a ela relacionados (LAU, 2010). 

Apesar desses impactos sociais e dos efeitos deletérios à saúde da população, é observada uma 

carência de medidas voltadas para a prevenção e controle da leptospirose, dadas pela falta de 

políticas públicas consistentes que contemplem ações integradas e intersetoriais, direcionadas à 

complexidade dessa enfermidade.  

A doença foi mencionada em documentos oficiais pela primeira vez na Portaria de no. 1.943, de 

18 de outubro de 2001 do Ministério da Saúde, na qual, foram definidas as doenças de notificação 

compulsória, dentre eles a leptospirose. Ficou definido no art. 1º dessa Portaria que: 

 

Os casos suspeitos ou confirmados das doenças [...] são de notificação 
compulsória às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e à Fundação 
Nacional de Saúde. (BRASIL, 2001, p.1). 

 

Em 2016, a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública apresenta sua atualização mais recente na Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016, 

onde, foi definido que a ocorrência da leptospirose seria de notificação imediata para a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de cada localidade, para então ser notificado e registrado no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), seguindo às normas e rotinas firmadas pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), conforme estabelecido no 

Artigo 3º da Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010). 

Em 2014, o Ministério da Saúde lançou um guia sobre “Leptospirose: Diagnóstico e manejo 

clínico”, um material para ser usado como instrumento de consulta para profissionais de saúde, 

com a finalidade de reduzir a letalidade dos casos de leptospirose, a partir do manejo adequado 

dos pacientes enfermos, e ajudar a alcançar a excelência da qualidade da prestação dos serviços 

de saúde no País (BRASIL, 2014b). Após o lançamento desse guia, no mesmo ano, foram 

lançados roteiros para capacitação de profissionais médicos no diagnóstico e tratamento da 

leptospirose, nas versões Guia do Instrutor e Guia do Aluno, sendo também uma ferramenta de 

capacitação de profissionais atuantes na rede de atendimento a pacientes com leptospirose para 

a finalidade da redução da letalidade causada pela doença (BRASIL, 2014c; BRASIL, 2014d).  

Ainda, em 2017, o Ministério da Saúde lançou o Guia de Vigilância em Saúde (GVS), como 

instrumento balizador para práticas profissionais em saúde pública. O documento objetiva a 

disseminação de procedimentos referentes aos fluxos, prazos, instrumentos, definições de casos, 

tanto suspeitos como confirmados, funcionamento dos sistemas de informação em saúde, 
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condutas, medidas de controle e demais diretrizes técnicas para operacionalização do Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde, voltado para o controle de doenças e agravos de interesse do 

Sistema Único de Saúde (SUS), nas quais incluem a leptospirose (BRASIL, 2017). 

No entanto, apesar da elaboração de instrumentos que orientam na mitigação e manejo de 

pacientes portadores da doença, nada foi realizado acerca da prevenção e controle da 

leptospirose em esfera nacional e, a nível estadual, poucas ações foram observadas. Dentre as 

ações pode-se citar as seguintes:  em junho de 2002 o Governo do Rio Grande do Sul, por meio 

da Secretaria de Saúde e da Educação do estado, realizou uma campanha de combate à 

Leptospirose, com foco na prevenção da doença, por meio da atuação conjunta de todos os 

segmentos do Estado (RIO GRANDE DO SUL, 2002); em abril de 2009, a Secretaria de Saúde do 

estado do Pernambuco deu início a campanhas de combate a leptospirose com foco na 

prevenção da doença no período chuvoso (CREMEPE, 2009); em janeiro de 2012 a Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia iniciou campanha de prevenção à leptospirose, informando à 

população os cuidados necessários para evitar a doença (GOIÂNIA, 2012). 

Por fim, a falta de atenção dada no âmbito das políticas públicas à leptospirose se traduz em falta 

de medidas de controle e prevenção, onde, Rodrigues (2016) aponta que essa desatenção é dada 

pela falta de conhecimento do real impacto econômico, social e cultural causado pela doença. 

Assim, o alto número de casos e a alta letalidade, além do conhecimento espacial e temporal da 

ocorrência da enfermidade, permite o status de doença negligenciada, sendo esse fato 

reconhecido no espaço acadêmico e de pesquisa, mas não em documentos oficiais. Dessa forma, 

a leptospirose não consta na lista de doenças negligenciadas no Brasil, e como consequência não 

é contemplada com investimentos prioritários voltados para pesquisa clínica e epidemiológica 

desta enfermidade (RODRIGUES, 2016; SOUZA et al., 2011; PEREIA, 2014). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A leptospirose é uma doença duplamente negligenciada, tanto na área do diagnóstico clinico 

quanto das políticas públicas. O negligenciamento é dado especialmente pelo fato de a doença 

acometer populações em estado de vulnerabilidade socioeconômica, em ambientes precários da 

infraestrutura e serviços de saneamento, sendo que esta, historicamente, já são esquecidas e têm 

sua existência invisibilizada. 

Apesar das maiores ocorrências da doença estarem nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e a maior 

incidência média ser na região Sul, os dados do Sinan mostram que a letalidade da doença é 

maior no Nordeste, o que corrobora com a fato de doença ser resultado de um processo de 

iniquidade social, uma vez que a região apresenta maior taxa de pobreza, menor IDH e renda per 
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capta. Ainda, a maior ocorrência em pessoas do sexo masculino, na faixa etária economicamente 

ativa, impacta diretamente a economia doméstica familiar, onde na maioria dos casos os homens 

são responsáveis pelo sustento da casa. A infecção pela doença, a curto prazo representa altas 

despesas de tratamento e a longo prazo impacta no rendimento laboral e no ganho monetário.  

Ainda assim, a similaridade dos sintomas da fase inicial com outras enfermidades, faz com que 

haja negligenciamento no diagnóstico clínico da doença, sendo estimado que somente 25% dos 

casos no Brasil sejam confirmados. Em consequência, a real dimensão de ocorrência da 

leptospirose é desconhecida. Além disso, falta atenção à doença em documentos públicos e em 

ações de prevenção e controle. Dessa forma, é a observada a necessidade da inserção da 

leptospirose na lista nacional de doenças negligenciadas, para que haja a prioridade de 

investimentos para o seu enfrentamento.  

Por fim, há a necessidade de envidar esforços para o delineamento de ações públicas, 

intersetoriais e integradas, com investimentos continuados, para a prevenção da doença, 

envolvendo programas de saneamento básico, moradia social, educação para a saúde e geração 

de emprego e renda. 
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RESUMO  

O trabalho foi realizado com o intuito de estudar duas microáreas no bairro de Marechal Rondon, 

Salvador, Bahia, analisando as condições de saneamento básico que podem contribuir para a 

ocorrência da Leptospirose. Para isso foi realizado uma pesquisa de campo para identificar a 

situação dos trechos de via em cada microárea, juntamente com um estudo de geração per capita 

e composição gravimétrica dos resíduos produzidos nessa região. Também foram mapeadas as 

regiões das microáreas onde possivelmente há uma alta infestação dos roedores. Os resultados 

apontam que a microárea onde há uma situação social mais precária e maior infestação de 

roedores, possui menor produção per capita dos resíduos sólidos e tem um maior percentual de 

matéria orgânica presente. Ambas as microáreas apresentaram uma produção per capita muito 

abaixo da média de Salvador. A maioria dos trechos de vias mapeados com maior infestação de 

roedores possuía algum tipo de deficit nos serviços de esgotamento sanitário, coleta de resíduos 

sólidos e drenagem urbana. Por fim, pôde-se inferir que a microárea que possui uma possível 

maior concentração de roedores há também uma alta ocorrência de Leptospirose, apresentando 

uma maior insalubridade do meio, condição típica de áreas onde reside a população mais 

pauperizada.  

Palavras-chave: Leptospirose. Saúde Pública. Saneamento Básico. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Leptospirose humana é um problema de saúde pública mundial, sendo mais comum nos países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento de clima tropical, em condições ambientais de calor e 

umidade que favorecem a manutenção da bactéria Leptospira no ambiente (OLIVEIRA et al., 

2009). Anteriormente, a ocorrência de Leptospirose era associada a áreas rurais, porém, 

atualmente, sabe-se que diversos fatores contribuem para transmissão dessa enfermidade, que 

se manifesta principalmente em locais onde há ausência ou deficiência nos serviços de 

saneamento básico, entre outros fatores socioambientais relacionáveis (COSTA et al., 2014).  

A precariedade de moradias em regiões periféricas dos grandes centros urbanizados, atrelada à 

carência de políticas públicas e educacionais, culminam em uma maior exposição à Leptospirose 

por parte dos indivíduos que habitam comunidades com alta vulnerabilidade socioambiental, 

porém esse risco não é exclusivo aos moradores. Os trabalhadores da área de saneamento, 

devido ao uso indevido ou ao não uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), podem 

apresentar risco de contrair essa doença. Os catadores de resíduos sólidos são mais vulneráveis 

à Leptospirose e outras doenças vinculadas às componentes do saneamento básico (PORTO et 

al., 2004), por não apresentarem sequer estruturas mínimas de segurança ocupacional para 

execução de suas atividades. 

Sob a ótica da distribuição espacial, estudos indicam que a Leptospirose está relacionada com os 

aspectos socioeconômicos por meio da análise de uma maior incidência dessa enfermidade em 

localidades com menor infraestrutura sanitária e urbanização (GUIMARÃES et al., 2014). Nos 

serviços de saneamento básico, pode-se destacar três componentes dessa área que afetam 

diretamente para a ocorrência da doença: o esgotamento sanitário, hábitat ideal para os roedores, 

especialmente da espécie Rattus norvegicus (popularmente conhecida como rato de esgoto); 

manejo de resíduos sólidos, que quando dispostos incorretamente fornecem alimentação 

adequada para proliferação desses roedores; e drenagem urbana que, devido à sua inexistência 

ou mal funcionamento, ocasiona enchentes e inundações, facilitando a disseminação da bactéria 

Leptospira.  

Concomitante à deficiência nos serviços de saneamento básico, existem outros fatores que 

podem contribuir para uma alta infestação de roedores. Entre os quais, cabe destacar que regiões 

com maior produção de resíduos orgânicos têm uma tendência ainda maior de abrigar ambientes 

oportunos para a proliferação desenfreada do R. norvegicus, visto que esses animais se 

alimentam essencialmente dessa componente do resíduo sólido (CARVALHO NETO, 1987). Vale 

ressaltar que tratando-se de seres com hábitos noturnos, estes só se expõem à luz do dia para 

busca de alimentos em função da superpopulação das colônias (CARVALHO NETO, 1987). Ou 

seja, quando vistos no período diurno pode indicar uma alta infestação de roedores no local.  
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O estudo a seguir visa contribuir com investigações sobre as relações saneamento e 

Leptospirose, a partir de uma pesquisa realizada em duas microáreas situadas no bairro de 

Marechal Rondon, periferia da cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia. Uma das 

microáreas, conforme estudos realizados pelo Instituto de Saúde Coletiva, da Universidade 

Federal da Bahia, ISC/UFBA, possui alta soroprevalência para Leptospirose.  

A segunda microárea foi delimitada seguindo as mesmas condições topográficas da primeira, e 

foi determinada com o objetivo de comparar e identificar fatores que tornam a microárea 1 mais 

susceptível para o desenvolvimento da doença em estudo. É pressuposto que a primeira 

microárea possua condições precárias de salubridade ambiental, o que torna o meio mais 

vulnerável para proliferação de roedores e consequente disseminação da Leptospira. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa envolveu a avaliação das relações entre condições de acesso e qualidade dos 

serviços de saneamento básico, com a infetsção de roedores e ocorrência de Leptospirose em 

duas microáreas (Figura 1) localizadas no bairro Marechal Rondon. 

 

Figura 1 - Vista das microáreas 1 e 2 no bairro Marechal Rondon, Salvador-Bahia. 

      
Fonte: Própria (2019) a partir de Santos et al. (2010) e Costa et al. (2018). 

 

 

Por meio de um questionário aplicado, foi possível analisar as condições de acesso aos serviços 

de saneamento básico nas microáreas de estudo. A aplicação do questionário seguiu a técnica de 

Borja (1997; 2004), onde ambas as microáreas foram subdivididas em trechos de vias de 50m à 

70m, com o auxílio do Google Earth Pro. O questionário foi composto por perguntas rápidas e 

Figura 1a Figura 1b 
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foram aplicados em cada trecho de via a dois moradores presentes no local. Em caso de 

divergência, foi questionado um terceiro morador para dirimir a dúvida; persistindo a divergência, 

outro morador foi questionado até que a dúvida fosse sanada. A partir desses dados, foi possível 

mapear os trechos de vias críticos para ocorrência da leptospirose, ou seja, os que possuem 

deficit nos serviços de esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Na 

microárea 1, a partir de uma amostra aleatória simples, com um Intervalo de Confiança (IC) de 

90% e erro amostral de 8%, do total de 39 trechos de vias foram levantados 29 trechos. Na 

microárea 2, para as mesmas condições de amostragem, dos 30 trechos de vias mapeados foram 

investigados 24. A seleção dos trechos foi realizada de forma aleatória a partir do uso da planilha 

excel, comando aleatóroentre.  

Foi realizado também um estudo da geração per capita e composição gravimétrica dos resíduos 

sólidos para ambas as microáreas. A seleção dos domicílios participantes dessa fase do estudo 

foi realizada por meio do Google Earth Pro, onde foi possível contar e enumerar todas as casas 

pertencentes aos trechos de vias amostrados. Nas microáreas 1 e 2 foram contabilizadas 124 e 

97 residências, respectivamente. Usando uma amostra aleatória simples, com IC de 90% e erro 

amostral de 8%, a quantidade de amostras necessárias para as microáreas 1 e 2 eram de 58 e 

51, respectivamente. Supondo um percentual de desistência da pesquisa de aproximadamente 

12%, foram entregues sacolas em 7 casas a mais na microárea 1 e 6 sacolas a mais na microárea 

2. A seleção das casas foi realizada de forma aleatória a partir do uso da planilha excel, comando 

aleatóroentre. 

Nos domicílios amostrados para a pesquisa, foi deixado um saco plástico de 30L para que os 

moradores pudessem dispor de todo o resíduo produzido ao longo de 48h. Um dos moradores do 

domicílio recebeu as instruções de como proceder para o acondicionamento dos resíduos até a 

coleta pelos pesquisadores de campo. Tais informações foram entregues também por escrito a 

este morador, de forma que pudesse ser repassado com clareza a todos os moradores do 

domicílio. Ao final do período de 48h, ocorreu a pesagem dos resíduos gerados em cada domicílio 

e a determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos seguiu as orientações 

constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico de Salvador. Limpeza Pública e Manejo 

dos Resíduos Sólidos – Versão Preliminar para Consulta Pública (SALVADOR, 2012). 

Para o mapeamento das áreas com maiores focos de roedores, foi questionada aos moradores a 

presença desses animais no período diurno, a fim de localizar onde possivelmente há uma maior 

infestação em cada microárea, expondo os moradores a um risco ainda mais elevado de 

ocorrência da leptospirose.  

Por fim, através de dados do ISC/UFBA sobre a soroprevalência da leptospirose na microárea 1, 

foi possível comparar a soropositividade da leptospirose com as condições de saneamento básico 

dos trechos de vias onde residem indivíduos acometidos pelo processo infeccioso dessa doença. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO  

Em relação ao questionário aplicado, o levantamento de campo evidenciou que ambas as 

microáreas possuíam esgoto a céu aberto nas vias, sendo que a situação de maior insalubridade 

ocorre na microárea 1 (Tabela 1). Os resultados indicaram que embora a microárea 1 tenha 

apresentado um percentual um pouco mais elevado de cobertura de esgoto (89,7% dos trechos 

de vias), as condições de conservação e operação da rede coletora era mais precária (Figura 2). 

Na microárea 2, não foi constatado ponto de obstrução visível na rede coletora de esgotos, 

aparentando um bom estado de conservação para todos os trechos de via. 

 

Tabela 1 – Condições de esgotamento sanitário das microáreas 1 e 2. Marechal Rondon, Salvador-

Bahia, 2019. 

Variável Categoria 

Trechos (%) 

Microárea 1 
N= 29 

Microárea 2 
N=24 

Tipo 

Rede da Embasa 89,66 83,33 

A céu aberto (canal ou 
riacho ou no dique) 

10,34 8,33 

Sem informação 0,00 8,33 

Estado de conservação 
da rede de esgoto 

Em aparente bom 
estado 

84,62 100,00 

Com presença de 
vazamentos 

15,38 0,00 

Estado de conservação 
do PV/CI 

Em aparente bom 
estado 

76,00 100,00 

Obstruídos 16,00 0,00 

Parcialmente 
danificados 

8,00 0,00 

Obstrução nos últimos 
6 meses 

Não ocorreu 68,00 90,00 

Entre 1 e 2 vezes 12,00 10,00 

Entre 3 a 5 vezes 16,00 0,00 

Mais de 6 vezes 4,00 0,00 

Fonte: Própria (2019). 

 
 

Figura 2 - Trechos de via com CI obstruída na microárea 1. Marechal Rondon, Salvador-Bahia, 2019. 

    
Fonte: Própria (2019). 

 

Figura 2a Figura 2b 
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Cabe observar que na microárea 1, há um córrego com esgoto a céu aberto (Figura 3) e, na 

microárea 2, há um dique nessas mesmas condições, denominado do Dique do Cabrito (Figura 4). 

E, embora a microárea 2 ofereça uma área de hábitat maior para a proliferação de roedores, já 

que o Dique do Cabrito possui uma extensão de, aproximadamente, 500m, as residências 

situadas ao redor, no entanto, estão mais distantes uma das outras, resultando em área de baixa 

densidade populacional. Por outro lado, na microárea 1, o córrego tem aproximadamente 300m de 

comprimento, e os domicílios estão mais próximos um dos outros, configurando uma área de 

maior densidade demográfica. Ou seja, a microárea 1 é crítica já que há mais unidades 

residencias no entorno do local que não possui serviços de coleta do esgoto doméstico. 

 

Figura 3 - Córrego na microárea 1 onde são lançados o esgoto doméstico. Marechal Rondon, 

Salvador-Bahia, 2019. 

       
Fonte: Própria (2019). 

 

Figura 4- Dique com esgoto a céu aberto, totalmente coberto com mato, e com presença de resíduos 

sólidos e outros materiais, entre os bairros de Marechal Rondon e Alto do Cabrito. Salvador- Bahia, 

2019. 

                       
Fonte: Própria (2019). 

 

Vale salientar que as condições do esgotamento sanitário são de grande relevância nesse 

trabalho, visto que esgoto a céu aberto foi o fator mais forte associado à ocorrência da 

Leptospirose em estudos anteriores (SARKAR et al., 2002). Além de ser um habitat ideal para os 

roedores, o esgoto a céu aberto também possui resíduos sólidos, carreados pelas chuvas ou 

lançado pelos próprios indivíduos. Ou seja, oferece abrigo e alimento em um único local, o que 

pode ocasionar um foco maior desses animais nesta área e, consequente, acometimento da 

leptospirose. 

Figura 4a Figura 4b 

Figura 3a Figura 3b 
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No que tange aos serviços de drenagem urbana, as duas microáreas apresentam um grande 

deficit nesses serviços (Tabela 2). Na microárea 2, não foi observado domicílios com marcações 

(paredes úmidas e muretas) em função de inundações e cheias, enquanto que, na microárea 1, 

nos trechos de baixada, foram observados domicílios com parede úmida. Moradores alegam que 

a enchente invade suas residências e que já tiveram todos os móveis e eletrodomésticos 

destruídos e danificados pelas águas da inundação. Em algumas residências foi possível observar 

a construção de batentes na porta para evitar a entrada de água. A precariedade na área de 

drenagem urbana das microáreas estudadas evidencia a vulnerabilidade da população local às 

doenças relacionadas à água, uma vez que a urbanização precária torna o meio ainda mais 

propício para ocorrência dos eventos de inundações e enchentes. 

 

Tabela 2 - Condições da drenagem das águas pluviais das microáreas 1 e 2. Marechal Rondon, 

Salvador-Bahia, 2019. 

Variáveis Categorias 

Trechos (%) 

Microárea 1 
N= 29 

Microárea 2 
N=24 

Situação do 
escoamento das 
águas pluviais 
quando chove 

Alaga toda a rua e parte das 
casas 

6,90 0,00 
Alaga toda a rua e todas as 
casas 

3,45 0,00 

Alaga parte da rua e das casas 10,34 0,00 

Empoça água na rua 17,24 20,83 

Abre buracos na rua 34,48 0,00 

Não acontece nada 27,59 70,83 

Sem informação 0,00 8,33 

Marcação nas casas 
ou ruas de 
enchentes 

Paredes úmidas 27,59 0,00 

Muretas na entrada das casas 6,90 0,00 

Não possui 65,52 100,00 

Fonte: Própria (2019). 

 

 

No que se refere às condições do manejo dos resíduos sólidos e da limpeza pública, é possível 

observar, na Tabela 3, que em ambas microáreas grande parte dos resíduos sólidos é disposto no 

chão em sacolas plásticas. Nota-se que, embora a microárea 1 tenha apresentado trechos de vias 

com maior quantidade de resíduos sólidos dispostos incorretamente, na microárea 2 constatou-se 

uma maior quantidade de pontos de lançamento de resíduos por parte da população. Outro fator 

analisado foram os trechos de vias que não possuíam rede de esgotamento sanitário, que 

também não contavam com o serviço municipal de coleta dos resíduos sólidos, fator que favorece 

ainda mais a ocorrência de roedores na região. E, comparando as características dos pontos de 

resíduos das microáreas estudadas, pôde-se notar uma presença mais expressiva de material 

orgânico nos pontos localizados na microárea 1, fator que pode contribuir para proliferação de 

roedores. 
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Tabela 3 - Condições da limpeza pública nas microáreas 1 e 2. Marechal Rondon, Salvador-Bahia, 

2019. 

Variável Categoria 

Trechos (%) 

Microárea 1 
N= 29 

Microárea 2 
N=24 

Disposição dos 
resíduos para 

coleta 

No chão em saco plástico 41,38 79,17 

No chão em caixas de papelão 6,9 0,00 

Na caixa estacionária 34,48 0,00 

No chão em saco plástico e em 
caixas de papelão 

3,45 0,00 

No chão em saco plástico e em 
cesta coletora com haste 

3,45 4,17 

A céu aberto 10,34 8,33 

Sem informação 0,00 8,33 

Tipo resíduos 
sólidos presentes 
no ponto de lixo

2
 

Material orgânico 55,56 41,67 

Papéis e papelões 55,56 75,00 

Metais 33,33 8,33 

Madeira 22,22 33,33 

Material de construção 44,44 8,33 

Plástico 0,00 25,00 

Vidro 33,33 0,00 

Outros 44,44 16,67 

Tipo de coleta 

Porta a porta com compactador 41,38 12,50 

Porta a porta com caçamba 13,79 16,67 

Coleta do ponto de lixo 31,03 50,00 

Não tem 13,79 12,50 

Sem informação 0,00 8,33 

Fonte: Própria (2019). 

 

 

GERAÇÃO PER CAPITA DOS RESÍDUOS E ESTUDO DA COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

Em relação aos resíduos sólidos nas áreas de estudo, após a pesagem individual dos resíduos 

por domicílio, foi observado que per capita médio da quantidade de resíduos sólidos produzidos 

nas microáreas 1 e 2, corresponderam a 260g e 385g, respectivamente. Esses valores são 

inferiores à metade da média per capita de Salvador que, conforme o último estudo realizado, era 

de 1kg/hab.dia (SALVADOR, 2012). Em um outro estudo realizado na cidade de Salvador, Ribeiro 

et al. (2018) apresenta valores de produção per capita também inferiores aos apresentados na 

Versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico de Salvador (SALVADOR, 2012), 

correspondendo a 0,590 kg/hab.dia. Vale ressaltar que os estudos realizados por Ribeiro et al. 

(2018) foi na Fazenda Garcia, bairro com renda maior que Marechal Rondon (IBGE, 2010). Por 

meio da análise da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados nas microáreas 1 e 2, 

foi possível obter os seguintes os resultados apresentados na Figura 5. 

                                                             
2 Essa categoria apresentou mais de uma opção de resposta para o mesmo trecho de via. 
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Figura 5 – Percentual das componentes dos resíduos sólidos nas microáreas. Marechal Rondon, 

Salvador-Bahia, 2019. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

 

É possível observar que a microárea 1 produz uma quantidade maior de resíduos orgânicos se 

comparada à microárea 2. A microárea 2, conforme dados coletados no questionário, apresenta 

melhores condições de infraestrutura e serviços de saneamento básico o que pode inferir 

diretamente na qualidade de vida dos moradores. Além disso, pelo melhor padrão construtivo e de 

conservação das residências, constatdos nas visitas de campo, supõe-se que a microárea 2 

possui condições sociais mais favoráveis se comparada a microárea 1. Ou seja, a maior produção 

de material orgânico para as áreas estudada encontra-se na microárea 1, onde há uma situação 

social mais precária.  

Os percentuais de matéria orgânica nas duas microáreas são elevados se comparado ao último 

resultado obtido na composição gravimétrica dos resíduos sólidos na cidade de Salvador, em 

2012, o qual apresenta o percentual de geração de matéria orgânica de 42,14% (SALVADOR, 

2012). Ainda conforme esse estudo, a parcela do resíduo orgânico foi maior nos domicílios com 

padrão de renda alta. Esse perfil não se encaixa no estudo realizado, na localidade de Marechal 

Rondon, que aponta a microárea de situação social mais precária e, possivelmente, condição de 

renda mais baixa, com uma produção maior de resíduos orgânicos. O segundo material com 

maior percentual em ambas as microáreas foi o plástico mole, entretanto com percentuais também 

maiores em relação aos resultados obtidos para cidade de Salvador.  
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MAPEAMENTO DOS ROEDORES 

Em ambas as microáreas foi questionada aos residentes a presença de roedores no período 

diurno. Cerca de 61,9 % dos moradores entrevistados nos trechos de vias estudados da 

microárea 1 afirmaram ver roedores ao longo do dia na rua, o que pode representar uma grande 

infestação nesta microárea. Além disso, com a análise espacial dos trechos de vias com possível 

infestação de roedores (Figura 6) foi percebido que: 

1. Cerca de 87,5% dos moradores de trechos de vias onde houve alguma obstrução no PV/CI 

de esgoto nos últimos 6 meses relataram ver os roedores ao longo do dia. 

2. Todos os moradores que habitam as margens do córrego, sem esgotamento sanitário e 

coleta de resíduos, alegam a presença de roedores durante dia. 

3. Em torno de 69,0% dos moradores que veem os roedores no decorrer do dia habitam uma 

região de baixada, desprezando desse percentual uma moradora que possui sua casa com 

a frente para um trecho de encosta e o fundo para a baixada, e alega a presença dos 

roedores no quintal (baixada). 

 

Figura 6 - Mapa de concentração dos roedores na microárea 1. Marechal Rondon, Salvador-Bahia, 

2019. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Na microárea 2, 35,5% dos moradores pertencentes aos trechos de vias analisados alegam ver 

roedores ao longo do dia. O mapa de concentração dos roedores, na microárea 2, pode ser 

vizualidado na Figura 7. Realizando a análise do mapa de infestação de roedores em conjunto 

com as condições de infraestrutura e saneamento dos trechos, é possível notar que: 

1. Todos os moradores que habitam às margens do Dique do Cabrito, sem esgotamento e 

coleta de resíduos, alegam a presença de roedores ao decorrer do dia. 

2. Cerca de 75% das residências em que a frente é em outro trecho de via e o quintal 

localiza-se às margens do Dique indicam a presença dos roedores no período diurno. 
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3. Um total de 63,6% dos moradores que alegam a presença dos roedores ao longo do dia 

habitam na região de baixada onde vive uma população com maior precariedade das 

condições de vida. 

4. Os demais moradores que veem os roedores ao longo do dia e que as residências estão 

localizadas nas escadarias e encosta (36,4%) pertencem a trechos de via em que não há 

coleta de resíduos porta a porta. Esses moradores dispõem seus resíduos em pontos 

situados em uma via próxima onde a população indica a presença dos roedores. 

Em relação a esse último ponto, foi observado que a escadaria onde reside os moradores que 

alegaram ver os roedores ao longo dia é do tipo escadaria drenante. Com isso, pressupõe-se que 

as calhas localizadas no interior dessas escadarias possam estar recebendo contribuição de 

esgoto doméstico, situação comum na cidade de Salvador, conforme estudos de Mangieri (2012), 

o que, consequentemente, torna o ambiente propício para a presença de roedores. Nenhum outro 

fator de abrigo para esses animais foi encontrado nesta área. 

 

Figura 7 - Mapa de concentração dos roedores na microárea 2. Marechal Rondon, Salvador-Bahia, 

2019. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

TRECHOS DE VIAS CRÍTICOS 

Em suma, os trechos de vias que podem ser considerados críticos para o processo de 

transmissão da Leptospirose são os que, primeiramente, fornecem ao roedor meios para sua 

reprodução: alimento, causado pela disposição e/ou coleta inadequada dos resíduos sólidos, e 

hábitat, em função da falta ou deficiência nos serviços de esgotamento sanitário. Após a 

infestação dos roedores, esses animais passam a se locomover com livre acesso pelas ruas, 

becos e vielas, e sua urina em contato com a água se configura em um meio para disseminação 

da Leptospirose. 
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Dessa forma, os trechos de vias mapeados como críticos podem ser visualizados pela Figura 8 e 

Figura 9, nas microáreas 1 e 2, respectivamente. 

 

Figura 8 - Residências localizadas em trechos de via com deficiência nas áreas de esgotamento 

sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana na microárea 1. Marechal Rondon, Salvador-

Bahia, 2019. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 
 

Figura 9  - Residências localizadas em trechos de via com deficiência nas áreas de esgotamento 

sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana na microárea 2. Marechal Rondon, Salvador-

Bahia, 2019. 

 
Fonte: Própria (2019). 

 

Com base nos resultados obtidos, na microárea 1, 100% dos domicílios localizados em trechos de 

vias críticos há uma possível infestação de roedores no local, conforme relato dos moradores. Já 

para a microárea 2, esse valor corresponde a 75%. Ou seja, na maior parte dos trechos de vias 

onde há um deficit nos três serviços de saneamento que contribuem para a insalubridade do meio 

e a consequente ocorrência da Leptospirose, há uma possível infestação de roedores, fator que 

pode alavancar ainda mais a possibilidade de infecção dos indivíduos pela Leptospira.Também é 

possível notar que para a microárea 1, 37,2% dos domicílios estudados situam-se em trechos de 
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vias críticos, enquanto que, na microárea 2, esse percentual é de 25%. Logo, a microárea 1 pode 

ser mais susceptível para a ocorrência da Leptospirose. 

 

SOROPREVALÊNCIA DA LEPTOSPIROSE NA MICROÁREA 1 

Estudos recentes realizados pelo ISC/UFBA na microárea 1 (COSTA et al., 2018), ainda não 

publicados, revelam que, na microárea 1, há um percentual elevado (11%) de indivíduos 

soropositivos para Leptospirose se comparado aos raros casos de Leptospirose notificados para o 

bairro de Marechal Rondon em Salvador pelo TABNET - Salvador (SALVADOR, 2015, 2016, 

2017, 2018).  

Os dados de soroprevalência na área são condizentes com os resultados do presente estudo já 

que a microárea 1 apresentou condições altamente propícias para a disseminação da 

Leptospirose, retratada pela precariedade do saneamento básico, em especial quanto ao manejo 

dos resíduos sólidos domésticos, à presença de esgoto a céu aberto e à deficiência da drenagem 

das águas pluviais. Com a análise da distribuição espacial da leptospirose na microárea 1, foi 

possível observar que 83,9% das residências com indivíduos soropositivos para Leptopirose 

situam-se ou em trechos de vias com uma alta possibilidade de infestação de roedores ou em 

trechos de vias vizinhos a essa área com o possível foco.  

Os resultados obtidos pelo ISC/UFBA também foram confrontados com os das residências 

pertencentes a trechos de vias considerados críticos (com deficiência na área de esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana) e, a partir dessa análise, identificou-se que 59,5% 

dos domicílios com indivíduos soropositivos para Leptospirose pertencem a trechos de vias 

críticos. Esse valor é expressivo e corrobora para o fato de que a ausência concomitante dos 

serviços de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana são fatores que podem 

contribuir significativamente para ocorrência da Leptospirose.  Há também 32,4% de casos 

confirmados para a enfermidade em regiões onde não aparentam haver qualquer tipo de problema 

com o esgotamento sanitário. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado em duas microáreas do bairro de Marechal Rondon possibilitou uma análise 

sobre as condições de saneamento básico e sua relação com a disseminação da Leptospirose. 

Os resultados revelaram que, dentre as componentes do saneamento básico, a mais deficitária foi 

a drenagem das águas pluviais, uma vez que a maior parte das vias estudadas não dispunha de 

estruturas para a captação e transporte dessas águas e muitas delas vêm sendo atingidas por 

enchentes e inundações. Cabe destacar que, na microárea 1, há a presença de um córrego e, na 
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microárea 2, um dique, o que evidencia a presença marcante das águas contaminadas nas áreas 

estudadas, meio fundamental para a transmissão da Leptospirose.  

A rede esgotamento sanitário existente no local, apesar de presente na maior parte dos trechos 

de vias das microáreas estudadas, apresentou problemas frequentes de obstrução na microárea 

1, o que expõe os habitantes ao risco de contato com a água contaminada, uma vez que essa 

situação se repete constantemente, e a companhia de saneamento do local não realiza a 

desobstrução, mesmo com as reclamações realizadas pela população. Por esse motivo, os 

próprios moradores a realizam, sem as mínimas condições técnicas e de segurança ocupacional 

para a execução desse serviço. Nas duas microáreas, foi observada a presença de domicílios 

sem rede de esgoto, em que os moradores despejam o esgoto doméstico das suas residências no 

córrego ou no dique, situados à beira de algumas casas.  

Parte das residências de ambas as microáreas, principalmente as situadas na baixada, também 

sofrem com a ausência da coleta de resíduos sólidos, o que induz os moradores a disporem os 

resíduos incorretamente no solo e ainda a realizarem a queima. Observaram-se pontos de lixo 

nas áreas estudadas, além de caixas estacionárias nas quais a população deposita seus resíduos 

para posterior coleta. Essas condições representam ambientes propícios para a presença de 

roedores que vão buscar alimento e abrigo nestes pontos.  

A presença maior dos roedores na microárea 1, conforme relato dos moradores, em relação à 

microárea 2, pode ser justificada pela quantidade maior de domicílios situarem-se às margens do 

córrego, e a topografia permitir a fácil locomoção desses animais para ruas vizinhas. Foi possível 

notar que, nessa mesma microárea, a maior parte dos domicílios estão nas encostas, sendo que, 

conforme o relato de moradores, a presença de roedores é mais acentuada na área de baixada, 

que é plana e paralela ao córrego. Cabe observar que há uma parte da área de encosta da 

microárea 1 que possivelmente possui um alto foco de roedores, entretanto existe uma rede de 

esgotamento sanitário em aparente bom estado, mas não há coleta de resíduos sólidos.  

Já na microárea 2, o maior foco de roedores encontrado foi na área às margens do Dique e ruas 

adjacentes. Foi observado também o possível foco de roedores em trechos de vias situados em 

escadarias drenantes, que possivelmente recebe contribuição de esgoto doméstico, tornando o 

meio propício para o hábitat do R. norvegicus.  

A produção de resíduos sólidos nas duas microáreas foi bastante inferior à média da cidade de 

Salvador, o que pode indicar uma situação social muito precária. O resultado da produção per 

capita dos resíduos sólidos não demonstrou ter relação com a ocorrência dos roedores nas áreas 

estudada. A composição gravimétrica dos resíduos aponta que a microárea 1, que possui uma 

possível maior infestação dos roedores, tem uma maior produção de resíduos orgânicos, o que 

pode induzir a uma correlação entre o percentual de matéria orgânica e presença dos roedores, 

uma vez que se alimentam basicamente dos restos de comida em fácil acesso. 
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Apesar de haver estudos que associem a ocorrência da Leptospirose majoritariamente a 

localidades sem sistema de esgotamento sanitário, é possível observar que existem regiões em 

Marechal Rondon que não margeiam o córrego ou Dique com esgotos e nem possuem deficiência 

na rede de esgotamento, porém, ainda assim, possivelmente sofrem com infestação dos 

roedores, colocando em risco à saúde da população.  

Para a microárea 1, de acordo com os dados de soroprevalência da Leptospirose, há um 

percentual considerável de indivíduos soropositivos que não residem em áreas com possíveis 

problemas nos serviços de esgotamento sanitário. Isso pode contribuir para reafirmar o fato de 

que a deficiência nos serviços de esgotamento sanitário não é um fator exclusivo para a 

ocorrência da Leptospirose. 

Ainda sobre os dados de soroprevalência na microárea 1, com a confirmação dos casos de 

Leptospirose, pode-se notar que a ausência ou a deficiência nos serviços de esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana representa, concomitantemente, é uma condição 

que contribui para a ocorrência dessa enfermidade. Além disso, as áreas com maior infestação de 

roedores também mostrou ser um fator que contribui para ocorrência da doença. 

Em suma, com a pesquisa realizada foi percebido que as regiões estudadas apresentam graves 

problemas nos serviços de saneamento básico, nas quais uma parcela da população reside em 

condições totalmente insalubres e desumanas. Essa situação gera um ambiente altamente 

propício para proliferação dos roedores e consequente ocorrência da Leptospirose. Por isso, há 

uma necessidade de que o combate a essa doença seja feito através de ações integradas de 

moradia, saneamento básico, educação e geração de renda, fatores essenciais à promoção à 

saúde da população e ao enfretamento dos determinantes socais da saúde.  

Ou seja, o melhor mecanismo para cessar a proliferação desenfreada dos roedores é realizar 

investimentos em ações multidimensionais, garantindo à população direitos fundamentais 

inerentes à dignidade humana como o direito à saúde e à cidade. Consequentemente, espera-se 

um aumento na qualidade de vida dos indivíduos e a minimização dos meios propícios para 

proliferação dos roedores. O controle dos roedores, que muitas vezes é realizado individualmente 

nos domicílios com o uso de armadilhas, só serve para mitigar a situação dentro das próprias 

residências, não isentando o morador ao risco de contágio com a Leptospira na via onde reside, 

por meio da urina do roedor contaminado. Medidas de cunho coletivo e interdisciplinares podem 

ser o caminho para a superação do quadro de Leptospirose nas áreas estudadas.  
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RESUMO  

 

O georadar (GPR-Ground Penatration Radar), que fornece imagens do subsolo usando reflexões 

de ondas eletromagnéticas em alta frequência, é um método não destrutivo de localização de 

redes. Com ele é possível identificar com precisão a localização (GPS) da rede em campo bem 

como a profundidade da mesma no solo. Muitas cidades de médio e pequeno porte hoje não 

possuem ou não dão manutenção adequada ao seu cadastro técnico de redes de água devido, 

em grande parte, ao elevado custo operacional do mesmo. Este trabalho visa mostrar como o 

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis encontrou no georadar (GPR-

Ground Penatration Radar) uma alternativa eficiente e de baixo custo operacional para efetuar a 

manutenção em seu cadastro técnico de redes de água, bem como a aplicabilidade dos dados 

obtidos em campo em sua metodologia de trabalho. 

 

Palavras-chave: GeoRadar, GPR (Ground Penatration Radar), GPS (Global Positioning System), 

Redes de Abastecimento de Água, Cadastro Técnico de Redes de Água. 
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INTRODUÇÃO 

 

Rondonópolis-MT, município com aproximadamente 280 mil habitantes, e como muitos municípios 

de médio e pequeno portes, nos últimos anos vem apresentando um crescimento demográfico 

equiparável às cidades de grandes centros urbanos. E com esse crescimento vem a necessidade 

de disponibilizar novas redes de abastecimento de água e atestar a veracidade de suas redes já 

existentes no seu cadastro técnico. Com foco nessa demanda e na melhoria contínua dos seus 

processos internos para melhor atender o município, o SANEAR – Serviço de Saneamento 

Ambiental de Rondonópolis viu-se na necessidade de reestruturar seu cadastro técnico de redes 

de água, pois muitas das informações pertinentes ao cadastro ainda estão dispersas no sistema e, 

ou, até mesmo apenas “na cabeça” de alguns colaboradores mais antigos. Visando aglutinar 

essas informações numa base única e de confiabilidade atestada, buscar novas tecnologias (hoje 

muito mais acessíveis) que os auxilie nessa tarefa tornou-se uma necessidade evidente. Dentre 

algumas tecnologias existentes no mercado atual, analisando o custo benefício das mesmas, a 

utilização do GeoRadar (GPR – Ground Penetration Radar) tornou-se uma alternativa 

economicamente viável e eficiente. Este equipamento possui um sensor que emite frequências 

eletromagnéticas que detectam tubulações de qualquer material (PE, PVC, ferro, etc.) de modo 

totalmente não-invasivo além de identificar a rota e a profundidade das mesmas, gravando as 

informações captadas e a localização GPS (Sistema de Posicionamento Global) de todos os tipos 

de tubos, cabos e materiais instalados abaixo do solo. Essas informações, precisas e 

consistentes, serão especializadas no cadastro técnico final atestando sua confiabilidade. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Em campo, visando a eficácia da aplicabilidade do GeoRadar na detectação de redes existentes 

para fins de recadastramento técnico e estudos de viabilidades técnicas de redes de água para 

novos empreendimentos, utilizou-se o equipamento de GeoRadar (figura 1) operando em uma 

frequência padrão de 400 MHz para profundidades de até 2 metros e 200 MHz para profundidade 

máxima de penetração de até 4 metros. Frequências estas recomendadas para detectação de 

tubulações (Porsani, 1999). 
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Figura 1 - Equipamento de GeoRadar. 

 

 

Para a coleta dos dados com o GeoRadar formou-se uma equipe com dois integrantes. Um 

operador devidamente treinado e capacitado para analisar os dados obtidos pelo equipamento e 

um auxiliar que fará as amarrações das redes encontradas aferindo a distância da rede até os 

pontos de controle mais próximos. Um poste de iluminação, por exemplo. 

Para coletar os dados deve-se conduzir o equipamento lentamente sobre a área de interesse 

(Figura 2) até obtenção dos dados desejados (Figuras 3). 

 

 

Figura 2 - Área de interesse. 

 

Figura 3 - Imagem obtida pela GeoRadar. 

 

 

 

Aferidos os dados obtidos pelo GeoRadar e feitas as amarrações das redes de água encontradas, 

os mesmos são lançados, ainda em campo, em um croqui de cadastro de rede (figura 4) que 

posteriormente serão lançados no cadastro técnico digital final pela equipe de engenharia 

competente. 
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Figura 4 - Croqui de campo para cadastro de redes de água. 

 

 

Ao término de cada período trabalhado dados como grupos de leitura, rotas de leitura, datas, etc 

são lançados pela equipe de campo em um sistema Access de controle interno. Ao fechar o 

recadastramento das redes de água de um determinado grupo um relatório gráfico é gerado 

(figura 5) mostrando o tempo que foi necessário (em dias) para finalizar o recadastramento das 

redes desse grupo. Possibilitando, assim, uma projeção de tempo futura para recadastramento de 

novas redes em novos grupos. Informação está que auxiliará nas tomadas de decisão gerenciais. 

 

Figura 5 - Relatório gráfico de tempo de execução para recadastro de rede – ArcGIS. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A utilização da tecnologia do GeoRadar nos processos de recadastramento de redes de água se 

mostrou uma ferramenta de suma importância dentro do projeto proposto pela autarquia. Pois, 

conforme mostram as figuras abaixo, além de confirmar em campo as redes já existentes novas 

redes foram encontradas (Rua José Alves). E todas elas acrescidas de cotas e amarrações (figura 

6) antes inexistentes no cadastro técnico (figura 7). 

 

Figura 6 - Cadastro de rede atual com suas respectivas cotas e amarrações aferidas a campo 

utilizando o GeoRadar. 

 

 

Figura 7 - Cadastro de rede existente anteriormente ao recadastro com o GeoRadar. 
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Outro dado bastante relevante dentro do projeto proposto é que hoje, com a utilização do 

georadar, é possível realizar de 15 a 20 O.S. (Ordem de Serviço) para localização de redes 

diariamente. Algo inimaginável pouco tempo atrás. Por esta eficácia atestada em campo e por ser 

um método “não destrutivo” de localização de redes, operações de custo operacional elevado 

(Tabelas 1 e 2) como mostradas nas (figuras 8 e 9) são cada vez menos utilizadas. 

 

Figura 8 - Localização padrão de redes. 

 

Figura 9 - Localização padrão de redes. 

 

 

Tabela 1 – Análise de custos operacionais padrão sem o uso do GeoRadar. 
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Tabela 2 – Análise de custos operacionais padrão sem o uso do GeoRadar. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Dentro de suas limitações, o método de localização de redes de abastecimento de água através 

do GeoRadar mostrou-se prática, técnica, economicamente viável e eficaz. Um cadastro técnico 

de redes de água precisamente espacializado e definido, ou seja, fidedigno com a situação de 

campo, possibilita a adoção de medidas preventivas que reduzirá significativamente os custos 

operacionais, e também será possível antecipar problemas, buscar correções para a execução de 

obras evitando manutenções não programadas, reduzindo assim o custo de manutenção das 

redes. 
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RESUMO  

 

Este artigo se propõe a estudar mecanismos e práticas de gestão que possam ser exitosas na 

execução do planejamento estratégico de uma Autarquia prestadora de serviço de saneamento, 

visando o alcance da estratégia definida em planejamento, observando um passado recente da 

Autarquia de não execução do planejado. Para tal estudo, acompanhou-se as práticas e 

mecanismos de controle da execução e a medição dos resultados dos indicadores estratégicos ao 

longo do ano de 2018 e realizada a comparação com anos anteriores que, em alguns casos, por 

conta da não execução do planejamento, chegavam a nem ser alimentados e medidos. 

Consequentemente ao foco na execução do planejamento, outro patamar de medição de 

desempenho foi alcançado na Autarquia, com método abrangente e participativo, possibilitando 

melhores resultados, uma vez que o planejado saiu do papel e dos quadros de mapa estratégico.  

 

Palavras-chave: Saneamento. Gestão Pública. Execução do planejamento. SEMAE.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, grande parte das empresas não consegue cumprir seu planejamento estratégico. 

Observam-se falhas na execução das mais diversas formas. No saneamento não é diferente. 
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Pode-se perceber que as prestadoras de serviço de saneamento elaboram seus planejamentos, 

com seus mapas estratégicos, mas que, no entanto, acabam não sendo executados. 

Neste estudo, pretende-se trazer formas de superar os impeditivos da realização do planejado, 

focando na execução do planejamento. “A execução é a grande questão que ainda não foi 

abordada no mundo dos negócios. Sua ausência é o único grande obstáculo ao sucesso e a razão 

da maioria dos fracassos, que são, erroneamente, atribuídos a outras causas” (BOSSIDY, 

CHARAN, 2005, p. 5). Instigado por esta questão, o Serviço Municipal de Água e Esgotos de São 

Leopoldo/RS – Semae, no ano de 2017, realizou um planejamento estratégico focado em sua 

execução, 2018-2020, utilizando mecanismos de acompanhamento e controle e ferramentas de 

gestão, adaptando-os ao cotidiano, ao perfil e à cultura da Autarquia. Evidente que todo 

planejamento estratégico é feito para ser executado, podendo parecer redundante dizer que se 

realizou um planejamento estratégico focado na execução. Entretanto, o histórico da própria 

Autarquia apresenta planejamentos não executados ou “abandonados pelo caminho”. A 

observação de outras companhias de saneamento da região neste quesito corroborava com esta 

percepção, com exemplos de planejamentos que ficaram apenas no papel. Durante a realização 

do Planejamento Estratégico, os objetivos e ações foram desenhados vislumbrando as 

possibilidades de execução, alocando recursos e designando prazos e responsáveis. O histórico 

recente da Autarquia demonstrava o insucesso na execução do Planejamento Estratégico e a falta 

de acompanhamento dos indicadores. Diante dessa realidade, era mister planejar a execução e 

delinear muito ajustadamente seu andamento. “Mas, a menos que você traduza grandes ideias 

em passos concretos de ação, elas são inúteis. Sem execução, a ideia inovadora se esfacela, a 

aprendizagem não agrega valor, as pessoas não cumprem suas metas ambiciosas e a revolução 

morre na praia” (BOSSIDY, CHARAN, 2005, p.19). 

Em consequência disso ocorre a importância da luz sobre a execução e a intenção deste estudo 

em conectar todas as práticas adotadas, através do pensamento sistêmico, deixando uma 

experiência de método para execução e controle do planejamento estratégico. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste estudo, foram utilizadas pesquisas nos históricos de resultados do Semae 

e andamento de planos de ação através do software de gestão utilizado pela Autarquia, o 

Strategic Adviser. Foram realizadas reuniões com os principais executivos e responsáveis pelo 

planejamento estratégico, além do acompanhamento presencial no processo como um todo. O 

Semae, enquanto empresa prestadora de serviço de saneamento, atuando na captação, 

tratamento e distribuição de água, coleta, afastamento e tratamento de esgotos e contenção de 
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cheias do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, possui uma série de indicadores 

obrigatórios e recomendados para medir deu desempenho. O Sistema Nacional de Informações 

do Saneamento (SNIS) possui um rol de indicadores que são basilares para qualquer prestadora 

de serviços de saneamento no Brasil. Há também indicadores do saneamento recomendados no 

Guia de Referência de Medição de Desempenho (GRMD), da Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária (Abes) e também os indicadores recomendados pela International Water 

Association (IWA) que são utilizados pelo Semae. 

As ferramentas identificadas como necessárias para implementar a execução do Planejamento 

Estratégico do Semae e o controle e acompanhamento foram: 

 

- Reimplantação do Gerenciamento de Rotina de Trabalho do Dia a Dia (GRTD) 

No passado, a Autarquia já utilizava desta ferramenta e, além de ser uma prática exitosa quando 

utilizada, existia na memória dos servidores. O GRTD consiste no acompanhamento, direção e 

controle das ações das Unidades Gerenciais Básicas (UGB´s), em que alguns requisitos são 

observados e auditados internamente pelas unidades entre si. Reuniões mensais de UGB, com 

algumas pautas fixas, acompanhamento de indicadores operacionais, participação no Programa 

de Ideias, transmissão dos valores e objetivos da autarquia, 6S e assuntos gerais da área em 

questão com produção de atas, planos de ação e relatórios de melhoria. 

 

- Criação do Comitê de Análise Crítica 

Com o intuito de englobar uma gama maior de servidores do que apenas a alta direção, foi criado 

o Comitê de Análise Crítica, composto por 30 servidores, estratificados entre membros da Direção 

Geral, Diretores de área, Gerentes e outros servidores das áreas, que possuem alto grau de 

influência em indicadores estratégicos. O Comitê é responsável por realizar o acompanhamento e 

análise dos indicadores e planos de ação. 

 

- Implementação das Reuniões de Análise Crítica (RAC´s) 

Para estabelecer a periodicidade do acompanhamento e controle foram implementadas as RAC´s, 

Reuniões de Análise Crítica, em que, uma vez por mês, em data pré-definida, se reúne o Comitê 

de Análise Crítica para realizar o debate sobre os resultados dos indicadores e acompanhamento 

dos Planos de Ação.  

 

- Implementação das Pré-RAC´s 

Dado o histórico recente de falta de informação por parte das áreas de seus resultados e falta de 

acompanhamento de seus próprios indicadores, foram instituídas as Pré-RAC´s, a fim de fazer um 

acompanhamento prévio dos indicadores e Planos de Ação, tornando as RAC´s reuniões mais 
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produtivas. Ao olhar para o histórico da Autarquia, quando havia reuniões de análise crítica, 

ocorria que, no momento da reunião, as áreas não possuíam dados atualizados e indicadores 

alimentados, o que impossibilitava a análise crítica. A Pré-RAC reúne área por área, 

separadamente, com os coordenadores da execução do planejamento anteriormente à Reunião 

de Análise Crítica, garantindo o controle e a segurança de que a Reunião de Análise Crítica possa 

de fato cumprir seu papel. 

 

- Acompanhamento pelo Strategic Adviser (SA) 

O SEMAE possuía a contratação de um software de gestão, o Strategic Adviser – SA, porém 

operava com uma versão desatualizada e que não era disseminada entre os funcionários. Foi 

contatada a empresa Interact, fornecedora do software, e solicitada a atualização. A partir daí, 

foram inseridos todos os indicadores e planos de ação, bem como o mapa estratégico. O 

acompanhamento se dá em tempo real e pode-se analisar a qualquer tempo pela área de gestão, 

como cobrar a atualização pelas áreas responsáveis. Além do acompanhamento pela área de 

gestão da Direção Geral e pelos servidores envolvidos com a alimentação e análise dos dados, foi 

disponibilizado um perfil com login e senha para que qualquer servidor da autarquia possa 

analisar os indicadores e planos de ação do SEMAE, sem restrição. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Completa-se um ano de planejamento implantado e pode-se dizer que foi obtido êxito na 

execução. A priori, porque todos os indicadores tiveram seus dados alimentados pelas áreas, algo 

que não ocorria antes deste planejamento com o acompanhamento e o controle citados na 

execução.  

As Reuniões de Análise Crítica puderam ser de fato encontros de análise crítica, produtivas e com 

estudo das relações entre indicadores, causas e encaminhamentos. Também pelo fato do SEMAE 

ter conseguido atingir resultados positivos em seus indicadores e alcançou metas propostas, 

assim como se desenvolveram os planos de ação.  

Na Figura 1 pode-se ver que em 2016 havia o acompanhamento de um número menor de 

indicadores e, mesmo assim, 9 dos 28 indicadores estratégicos não estavam atualizados. Após o 

primeiro ciclo do planejamento, ao final de 2018, todos os 38 indicadores estratégicos estavam 

atualizados.  
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Figura 1 – Comparação dos indicadores totais do Semae e indicadores alimentados nos anos de 

2016 e 2018. 

 

Fonte: Strategic Adviser – Semae – São Leopoldo. 

 

Uma execução de planejamento deve, no mínimo, acompanhar os indicadores propostos para 

medir o desempenho alcançado e traçar ações para atingimento de metas. A cultura recente da 

Autarquia não contemplava este preceito, reforçando a necessidade das práticas de gestão 

previstas para a execução e controle deste planejamento. 

Além do êxito no acompanhamento dos dados e atualização de indicadores e planos, a execução 

do planejamento possibilitou à Autarquia melhores resultados em seus indicadores.  

 

Figura 2 – Índice de perdas de água por ligação do Semae – São Leopoldo. 

 

Fonte: Strategic Adviser – Semae – São Leopoldo. 
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Na Figura 2 pode-se ver que em 2016 o SEMAE tinha uma perda de água de 612,21 litros por 

ligação dia, enquanto em 2018, nota-se que este indicador estratégico teve uma significativa 

queda para 572,84 litros por ligação dia, apresentando ainda tendência de queda para 2019. 

 

Figura 3 – Índice de produtividade de pessoal total do Semae – São Leopoldo. 

 

Fonte: Strategic Adviser – Semae – São Leopoldo. 

 

Na figura 3, observa-se o aumento da produtividade de pessoal total no período de 2018 

comparado com 2016. Este indicador é medido através do número de ligações de água que a 

empresa disponibiliza dividido pelo número de funcionários. Mesmo com o aumento do número de 

funcionários de 298 em 2016 para 318 em 2018, a produtividade aumentou de 107,95 para 

142,02. Com o controle da execução do planejamento, a organização dos serviços pode ser mais 

acurada e puderam ser realizados mais serviços com menor força de trabalho. 

Abaixo, na Tabela 1, pode-se constatar a queda na quantidade de água captada do Rio e a queda 

do custo de produção da água. Credita-se à melhor organização do serviço proporcionada pela 

execução do planejamento através das ferramentas de gestão utilizadas, visando a eficiência nos 

processos.  

 

Tabela 1 – Reduções de captação de água e despesas. 

Adução de água e despesas 2017 2018 Redução (%) 

Volume de água aduzido total (m
3
) 29.372.980 25.994.404 11,5 

Despesas relativas à produção de água (R$) 63.669.941,19 48.251.744,9 30,71 

Fonte: Strategic Adviser – Semae. 
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Diante dos dados apresentados, cabe frisar que, além da eficiência e da qualidade nos processos, 

a relevância dos resultados ultrapassam apenas a fronteira de uma boa gestão, mas contribuem 

para a sociedade como um todo, como, por exemplo, no caso da redução de adução da água 

exposto na Tabela 1. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim sendo, pode-se inferir que para alcançar os resultados desejados um planejamento 

estratégico bem desenvolvido necessita de uma execução também bem planejada, com direção, 

controle e organização. A execução da estratégia deve manter sua constância e propósito durante 

o ciclo do planejamento aproveitando as ferramentas de gestão definidas como fundamentais e 

alinhadas à cultura e ambiente da empresa. 

Por fim, tendo como parâmetro que a gestão é uma ciência viva e sabendo que o assunto abrange 

contemporaneidade e envolve pessoas e diferentes culturas, este estudo não pretende determinar 

o encerramento da discussão, pelo contrário, dar ênfase a um debate jogando luz à execução da 

estratégia. 
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RESUMO  

O trabalho em questão visa demonstrar uma estratégia da Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará relacionada ao atendimento a clientes , denominados de grandes clientes, ao considerar o 

valor pago pelo consumo de água e esgoto.Para atendimento desse público foi criada a figura do 

executivo de relacionamento, que atua diretamente com esse público e exerce uma função de 

atendimento diferenciado, servindo de canal entre o cliente e a Companhia.Para destacar este 

atendimento, a companhia dispõe de uma equipe de técnicos que acompanham mensalmente os 

clientes, analisando suas faturas e interagindo junto às demandas oriundas das necessidades 

destes, sejam elas de cunho operacional ou comercial.A figura do executivo de relacionamento é 

apontada como uma estratégia de sucesso, em virtude do acompanhamento sistemático que 

contribui para um alto indice de adimplencia desses clientes, que respondem por cerca de 10% do 
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faturamento total da Companhia, mesmo sendo sua representação , em termos gerais, menor que 

1% do total de clientes da Companhia. 

 

Palavras-chave: atendimento a clientes,Eficiência,atendimento diferenciado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de atendimento ao cliente passou por grandes transformações, principalmente no final 

do século XX. Satisfazer as expectativas dos clientes/usuários tem sido uma tarefa desafiadora 

para as empresas de um modo geral. A busca pelo bom atendimento e fidelização do cliente deve 

ser algo a ser perseguido pelas empresas, mesmo que atuem em ramos de pouca 

competitividade, como no caso das empresas de saneamento, por exemplo.Embora as 

companhias desse ramo atuem, na maioria das vezes, em um monopólio,seja municipal ou 

estadual, já se percebe um interesse de empresas privadas no setor, promovendo assim uma 

concorrência na prestação de serviços. 

Diante desse cenário e buscando a excelência no atendimento ao público, a empresa responsável 

majoritariamente pelo saneamento no Ceará disponibiliza diversos meios de comunicação com o 

cliente, tais como a central telefônica gratuita (0800), aplicativos para smartphones - APP´s, 

atendimento virtual, lojas para atendimento presencial, site corporativo e profissionais executivos 

de relacionamento, sendo estes últimos voltados ao público especifico de grandes clientes. 

“Grandes clientes” foi uma nomenclatura adotada pela companhia para qualificar aqueles 

consumidores que apresentam faturamento a partir de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), trazendo 

uma percepção de que são pessoas/empresas que contribuem significativamente para a receita 

da companhia, tanto em termos valorativos quanto porque são clientes adimplentes. Pensou-se, 

então, em estratégias para manter a fidelização dessa carta de clientes, tendo em vista que eles, 

sozinhos, contribuem, sobremaneira, para manter o equilíbrio econômico-financeiro da 

companhia.  

Com o advento da Lei Nacional no.11.445/2007 e o surgimento das agências reguladoras, muitos 

mecanismos para fiscalização técnica e comercial dos serviços de saneamento passaram a 

existir. Tratam-se de instrumentos orientativos que disciplinam a relação cliente e concessionária 

de forma a acompanhar a qualidade e a regularidade dos serviços, normas e resoluções pautadas 

em critérios que estabelecem as condições para prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário.. No Ceará, essas agências são representadas 

pela Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos  de Saneamento 

Ambiental (ACFOR), responsável pela regularização do serviços públicos de abastecimento de 
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água e esgotamento sanitário em Fortaleza, e Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE), 

nos demais municípios do Estado. Além das normas e resoluções das agencias reguladoras, a 

própria empresa se utiliza de normas internas que orientam o tratamento das questões voltadas 

ao atendimento ao cliente, sejam a nível técnico ou comercial. 

Para Kotler e Armstrong (2003, p.475) "Atrair e reter clientes pode ser uma tarefa difícil. Hoje, os 

clientes têm à sua disposição uma grande variedade de escolha de produtos e marcas, preços e 

fornecedores". Tratando-se do setor de saneamento, por sua natureza em si e pela abrangência 

das estatais em sua gestão, em torno de 81% (ROCHA, 2013)  dos casos, essa afirmação poderia 

não se encaixar. Entretanto, mesmo sendo um serviço público muito específico, é extremamente 

importante a atenção ao atendimento ao cliente. 

Vale salientar que, além de prestar um serviço de excelência aos cidadãos, é necessário que a 

prestadora de serviço tenha receitas para continuar a investir no setor, promovendo o acesso aos 

serviços de sanemaneto e contribuindo para universalização do saneamento. Para isso, 

estratégias de arrecadação que mantenham as operações de forma segura são primordiais, 

mesmo em se tratando de serviços essenciais. No caso em questão, clientes da categoria 

industrial, que utilizam o sistema de esgotamento sanitário, representam uma parcela significativa 

na arrecadação o que torna relevante oferecer condições competitivas, uma vez que podem, de 

forma individual, promover o tratamento dos seus efluentes e lançá-los diretamente no corpo 

receptor sem a utilização dos serviços da rede coletora pública. 

Alinhada a esse cenário, a companhia optou por disponibilizar formas diferenciadas de contrato 

como, por exemplo, por demanda. Nessa modalidade, o cliente se compromete em pagar um 

volume específico, contribuindo ou não, e com isso tem uma tarifa diferenciada. As empresas, 

sejam elas públicas ou não, precisam cada vez mais diversificar sua forma de trabalho, 

melhorando os processos e promovendo um atendimento de qualidade que contribua para a 

sustentabilidade da empresa.  

A atuação nesse âmbito do atendimento tem apresentado bons resultados e mostrado uma 

satisfação  os clientes beneficiados junto aos serviços prestados pelos executivos de 

relacionamento, o que, consequentemente acaba contribuindo para a melhoria da imagem da 

empresa. Assim, o objetivo geral desse estudo é apresentar a atuação dos colaboradores 

envolvidos no processo de atendimento ao Grande Cliente e o impacto desse atendimento no 

faturamento da empresa. Dentre os objetivos específicos estão: 1) Identificar as formas de 

controle e acompanhamento; 2) Identificar a importância da diversificação no atendimento ao 

cliente; e 3)  Avaliar os resultados obtidos nos anos de 2017 e 2018. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia aplicada nesse estudo é pautada na análise qualitativa dos resultados obtidos no 

trabalho de acompanhamento do atendimento ao grande cliente durante os anos de 2017 e 2018, 

anos em que houve uma readequação das equipes e intervenções nos processos de atendimento. 

A equipe de atendimento ao Grande Cliente dispõe de 14 colaboradores distribuídos entre 1 

Coordenação, 4 executivos de relacionamento, 4 analistas de faturamento, 1 programação 

técnica, 2 fiscais de campo, 1 estagiário de nível médio e 1 estagiário de nível superior. 

Atualmente, a equipe trata e monitora o faturamento de 1.349 ( hum mil, trezentos e quarenta e 

nove ) clientes que estão distribuídos em 4 grupos no qual identificam-se como carteiras de 

faturamento, correspondendo a três carteiras de 337 e uma de 338 clientes. Diariamente, a equipe 

de análise de faturamento verifica possíveis divergências de volume faturado, bem como atende 

de forma direta e individual os clientes, retirando dúvidas ou ainda realizando atendimentos a 

respeito de solicitações diversas. Com esse tipo de atendimento, o Grande Cliente não precisa se 

dirigir aos demais canais de atendimento. 

Todo o acompanhamento desses clientes é realizado por meio do sistema comercial da 

companhia e registrado em planilhas eletrônicas para análises de resultados qualitativos e 

quantitativos, elaboração de relatórios e gráficos que permitam identificar as principais ocorrências 

que venham a contribuir na eficiência de arrecadação e na satisfação dos Grandes Clientes em 

relação aos serviços prestados pela empresa. 

No que se refere aos indicadores do serviço prestado, a Coordenação de Grandes Clientes possui 

como meta setorial monitorar a reclamação dos clientes. O indicador “Índice de reclamação de 

água e esgoto dos Grandes Clientes” representa as reclamações geradas de forma externa (lojas 

de atendimento, APP´s e Central telefônica gratuita). 

Embora se tenha um executivo para tratar das questões comerciais e operacionais relativas a sua 

empresa ou condomínio, alguns clientes ainda procuram outros canais para registrar 

reclamações.Ora porque são representantes das empresas ou dos condomínios e desconhecem a 

figura do executivo, ora porque acreditam que, por se tratar de reclamações operacionais, tais 

como desosbtrução de esgoto ou  falta dágua, por exemplo, mesmo contatando os executivos, as 

reclamações nos canais geram protocolos de acompanhamento que podem ser apontados, caso 

não sejam executados na data prevista. 

Contudo, mesmo em se tratando de questões operacionais e o setor de Grandes Clientes não 

dispor de colaboradores que atendam diretamente esse tipo de ocorrência, o executivo faz toda a 

tratativa via sistema comercial, registrando as solicitações/reclamações e agilizando junto as 

unidades responsáveis a execução do serviço. 
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Por identificar como uma falha no processo de reconhecimento do executivo por parte do cliente, 

principalmente dos residenciais (condomínios) onde a mudança de representante (síndico) 

acontece em períodos determinados e o repasse de informações nem sempre ocorre em sua 

totalidade, especificamente com relação a essa questão, faz parte das atribuições do executivo 

realizar visitas sistemáticas aos clientes, no mínimo uma vez ao ano, ou sempre que demandado, 

para dar continuidadeao acompanhamento do cliente, mesmo que tenham mudado os 

representantes. 

Assim,além da visita dos executivos, trabalhada de forma pré programada internamente pela 

coordenação, a equipe de faturamento elabora e analisa relatórios de acompanhamento 

semestrais, nos quais, mesmo que o cliente não tenha solicitado, ou não tenham sido gerado 

serviços em virtude do consumo mensal, são abertos serviços de acompanhamento. Nesse caso,  

os acompanhamentos são realizados pela equipe de fiscais que verificam o  funcionamento do 

hidrômetro, se existe fonte alternativa de abastecimento, vazamentos internos, dentre outros 

serviços, conforme o check list de verificação. 

Durante as visitas, os executivos de relacionamento procuram esclarecer os procedimentos 

realizados pela Companhia, tais como: 

 Procedimento de medição individualizada; 

 Estrutura tarifária e procedimento de ajuste de leitura dos condomínios; 

 Monitoramento de consumo diário de água; 

 Cálculo da fatura,  valor do m³, valor de serviços; 

 Teste no hidrômetro; 

 Negociação de débito; 

 Conservação do medidor; 

 Sistema de medição de esgoto junto às indústrias (Calha Parshall); 

 Uso de fonte alternativa; 

 Dicas de retirada de vazamento oculto e visível. 

 Entrega de material educativo acerca do uso racional da água ou utilização 

correta da rede coletora de esgoto,  como folderes, cartazes  ou  cartilhas 

 

Outra estratégia para reconhecimento do executivo está em cartas de apresentação que foram 

enviadas aos clientes com a apresentação do executivo e dos benefícios aplicados a categoria de 

Grandes Clientes. Essa é uma prática recente que ainda não se sabe se será uma prática 

continuda por não dispor da avaliação dos resultados efetivos Como já fora citado, por não dispor 

de uma equipe opracional específica, o índice de reclamações de água e esgoto dos Grandes 

Clientes nem sempre tem sua meta alcançada, além de não representar, de forma direta, o 
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trabalho comercial, pois mesmo o executivo sendo um canal entre as unidades operacionais e o 

cliente a eficicência de arrecadação não é explicitado neste indicador. 

Para suprir a necessidade de mensurar a eficiência na arrecadação da equipe de Grandes 

Clientes, bem como para a promoção de planos de ações mais eficazes na recuperação de 

clientes, estabeleceu-se uma nova forma de avaliação, com vistas a criação do  indicador de 

Eficiencia na Arrecadação de Grandes Clientes, onde, individualmente, cada executivo tem uma 

meta a alcançar e esta, de forma acumulativa, incidirá na meta do setor (quadro 1). A princípio, é 

algo que ainda está em fase de implementação, porém os resultados já são acompanhados em 

planilhas eletrônicas com a pretensão de implementá-la via sistema de análise e gerenciamento 

de resultados. 

 

Quadro 1 - Meta Individual e Setorial da Eficiência de Arrecadação dos Grandes Clientes. 

 
 
 
 
 
 

                            

Fonte: Da autora, 2019. 

 

O resultado do Quadro 1 demonstra que o trabalho da equipe reflete na meta setorial, pois 

embora algumas carteiras não tenham conseguido alcançar a meta estabelecida, de forma geral, 

o resultado foi alcançado. 

Vale destacar que as metas apresentadas foram estabelecidas considerando os resultados na 

eficiência de arrecadação de 2017 e 2018 e ainda do índice de inadimplência em cada carteira de 

faturamento. 

Muito se citou a respeito da eficiência na arrecadação, contudo, além da prestar um serviço de 

qualidade, a gestão dos custos é um fator importante, tanto do ponto de vista da sustentabilidade 

financeira, quanto como cumprimento das obrigações legais inerentes as empresas públicas. De 

acordo com Pagnani e Oliveira Junior (2009, p.3): 

 

"O tratamento de custos em organizações públicas exige uma abordagem mais 
ampla do que nas empresas privadas porque envolve adequar critérios e 
exigências da Contabilidade Pública aos preceitos e objetivos da contabilidade 
privada, voltada predominantemente para a produtividade e eficácia de resultados 
de produtos e serviços de mercado". 
 

Dessa forma, as análises de faturamento e os refaturamentos feitos pela equipe permitem uma 

cobrança adequada, corrigindo qualquer possivel erro que possa ocorrer e contribuindo para a 

  Meta 

Resultados Alcançados 

jan fev 

Carteira 1 99% 97% 94% 

Carteira 2 88% 73% 133% 

Carteira 3 98% 116% 114% 

Carteira 4 90% 86% 89% 

Meta Geral da coordenação  95% 103% 98% 

mailto:114@
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minimização de reclamações sobre custos,  aumentando o nível  da adimplencia dentro das metas 

previstas. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Em 2017, a equipe de Grandes Cliente da Cagece passou por uma reestruturação, aproveitando-

se da oportunidade para identificar, de forma mais minunciosa, pontos fortes e as oportunidades 

de melhoria.  Diante do resultado, foi estabelecida uma nova forma de trabalho, onde, ao 

comparar os resultados obtidos na eficiência de arrecadação, notou-se, de forma global, um 

aumento nesta com valores menores que em 2017 apenas nos meses de maio e outubro do 

mencionado ano, conforme Figura 1. 

  
Figura 1 - Comparativo da eficiência de arrecadação-2017/2018. 

 

Fonte: Da autora (2019). 

 

A eficiência na arrecadação é calculada utilizando valores de arrecação do mês corrente sobre 

valores de refaturamento do mês anterior, em que se tem: 

 
Eficiência de arrecadação =  valores arrecadados mês corrente 
                                              _____________________________ x 100 
                                              valores refaturados mês antgerior               

 

Para cálculos da eficiência, utilizam-se os valores refaturados, pois são estes que chegam aos 

clientes após uma análise do consumo.  

Diversos são os motivos para refaturamento das contas, tais como hidrômetro parado, virada de 

leitura, vazamentos internos, dentre outros.Todas essas questões são identificadas nas análises 

mensais pelos analistas de faturamento que revisam as faturas, corrigem os possiveis erros e as 

FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA 2017 E 2018
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2018 107% 103% 102% 96% 114% 107% 112% 101% 88% 97% 154%
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encaminham para o cliente, seja por e-mail ou em meio físico dependendo da escolha feita pelo 

cliente Essas ações evitam reclamações futuras e desgaste com o cliente, promovendo um melhor 

atendimento e a satisfação deste. 

Dentro da equipe de Grandes Clientes, os analistas de faturamento também, atuam como suporte 

direto aos executivos de relacionamento. Cada carteira possui 1 executivo e 1 analista, o que 

promove uma aproximação junto aos clientes da carteira. O atendimento ao público é uma tarefa 

que exige acompanhamento  contínuo. 

Alguns autores (NEVES, MADURO, ARAÚJO e  BITTENCOURT,2017) consideram que o 

atendimento ao público, por não ser uma tarefa fácil, requer treinamento específico, considerando 

as diferenças de comportamento das pessoas. Nesse sentido, foram estabelecidos perfis para 

cada membro da equipe e os projetos de capacitação específica agora dispõem de um 

planejamento anual, que atende tanto funcionários próprios quanto terceirizados.Toda essa 

preocupação na capacitação remete a uma atenção já muitas vezes mencionadas, satisfação do 

cliente. 

A representação dos Grandes Clientes em relação ao total geral de clientes da companhia, 

corresponde a 0,06%. Entretanto, a nível de faturamento, representa cerca de 10% do total 

faturado pela companhia. 

Ainda como forma de classificar e distribuir o atendimento desses clientes na equipe, criou-se uma 

classificação que varia de acordo com o faturamento mensal dos serviços de fornecimento de 

água e coleta e tratamento de esgoto. Assim, os clientes foram classificados como: Ouro, Pratra, 

Bronze e Cobre. 

A classe Grande Cliente é tratada nas categorias residenciais, comerciais e industriais (Tabela 1), 

sendo esta última acompanhada também sob o ponto de vista “qualidade de efluente gerado para 

fins de atendimento às legislações ambientais para padrões de lançamento de efluentes em rede 

de esgoto”. Mensalmente, os clientes industriais, de maior contribuição em volume de esgoto, 

recebem por meio do seu executivo os laudos das análises realizada pela Companhia para que 

possam promover os ajustes necessários em seu pré-tratamento. 

 
Tabela 1 - Percentual de faturamento de  grandes clientes por categoria e carteira 

 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

Carteira 1 17,05% 11,16% 39,33% 

Carteira 2 29,55% 34,98% 25,52% 

Carteira 3 26,04% 30,11% 8,78% 

Carteira 4 27,36% 23,76% 26,37% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

    Fonte: Da autora (2019). 
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Na Tabela 1, foram trabalhados valores médios de faturamento de acordo com cada categoria. 

Em relação à categoria industrial,  pode-se observar que as carteiras 1 e 4 possuem a maior 

representatividade de faturamento mensal, encontrando-se todos os clientes Ouro e Prata. Na 

categoria residencial, as carteiras 2 e 4 são as mais representativas e a carteira 1 é a menos 

representativa. No entanto, cabe apontar que este valor é alterado significativamente para mais 

quando analisado a contribuição no nível industrial. Embora a equipe alocada ao atendimento do 

Grande Cliente tenha sua sede em Fortaleza, a sua atuação ocorre em todo o Estado. No interior, 

estão 4% dos Grandes Clientes, o que não impede da equipe realizar o trabalho de 

acompanhamento mensal e visitas in loco, quando necessário. 

Os executivos de relacionamento têm em suas atribuições a realização de visitas periódicas aos 

seus clientes. No mínimo, uma vez ao ano, deve-se realizar uma visita pessoal a fim de renovar o 

compromisso no atendimento diferenciado prestado a esse público. Ainda assim, ao longo do ano, 

sempre que demandada a presença do executivo pelo cliente, este o faz tantas vezes quanto for 

necessário.   

 

 

CONCLUSÃO 

 

Desde que foi implantado, percebe-se que  a figura do executivo de relacionamento direcionada 

ao Grande Cliente promove um diferencial no atendimento comercial. A atuação dessa equipe, 

tem contribuido para a sustentabilidade de operações que necessitam de financiamento, bem 

como garantia de investimentos. Isso porque, considerando que esse público representa em torno 

de 10% do faturamento total e somam considerável eficiência de arrecadação, com altos índices 

de adimplência, garantem ao orçamento da companhia uma receita mensal expressiva. 

É fato que as preocupações da empresas públicas e privadas são diferentes, entretanto, satisfazer 

o cliente, no âmbito público, deve ir muito além de satisfazer o cliente na obrigação do Estado. O 

foco no cliente deve fazer parte do planejamento estratégico da empresa e ter todos os setores 

envolvidos com esse objetivo final, que é a satisfação do cliente com os serviços prestados pela 

companhia.  

A criação de uma área específica para atendimento ao Grande Cliente, e sua apresentação como 

uma prática de sucesso contribui para o desmembramento de outras formas de atendimento que 

promovam cada vez mais o objetivo final, de atender a população com serviços de qualidade. 

A forma de atendimento apresentado mostra o interesse da Companhia em atuar com excelência 

nos seus processos, a fim de garantir crescimento contínuo no âmbito da prestação de serviços 

públicos de abasteciemento de água e esgotamento sanitário. 
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RESUMO  

 

Este estudo, de natureza quali-quantitativa, tem o objetivo de avaliar e discutir percepções de 

agentes sociais sobre o direito humano de acesso à água potável no contexto da privatização da 

Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). Foram realizadas entrevistas gravadas em 

áudio, para identificar as percepções de diferentes agentes sociais sobre o direito humano de 

acesso à agua no contexto da privatização da referida Companhia. No total, foram entrevistados 

oito sujeitos, sendo um representante de cada uma das seguintes categorias: usuário do serviço 

público, não usuário do serviço público, quilombola, indígena, profissional da COSANPA, 

sindicalista, pesquisador e representante da indústria. Os resultados revelam que os entrevistados 

reconhecem o acesso à água como um direito que não se coaduna com a comercialização desse 

bem, embora tenham surgido discursos que veem essa possibilidade em uma perspectiva 

hipotética, como também real. Além disso, foram identificadas razões, que embasam o discurso 

da privatização da COSANPA, relacionadas à falta de capacidade de investimento por parte do 

Estado. 

Palavras-chave: Água, Direitos Humanos, Privatização. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução n° 64/292 (ONU, 

2010), declarou que o acesso à água limpa e potável e ao esgotamento sanitário constituem um 

direito humano, sendo essencial para o gozo da vida e dos demais direitos humanos. 

Sendo assim, a água potável é um bem que deve ser disponibilizado para todo e qualquer ser 

humano, sem exceção, de modo que a prestação dos serviços de abastecimento de água deve 

ser de acesso universal. 

 Mas, será isto possível em um contexto de privatização desses serviços? O governo brasileiro 

afirma que sim e, nessa direção, desde 2016, vem desenvolvendo um programa de privatizações 

– o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) – cujo conselho gestor, “considerando a 

posição de desvantagem do Brasil em relação aos países desenvolvidos e, mesmo, aos 

emergentes, no que tange ao saneamento básico” (BRASIL, 2016), opinou favoravelmente à 

privatização dos serviços de distribuição de água a cargo de algumas companhias estaduais de 

saneamento, dentre elas a Companhia de Sanamento do Pará (COSANPA).  

Contudo, há controvérsias. Segundo DIEESE (2017), por exemplo, tal Programa, ao contrário, 

coloca em risco a universalização do acesso à água. Para Moreira e Pereira (2016), a água é 

considerada um bem público e de livre acesso a todas as pessoas, vindo sua privatização a se 

opor a isso, pois a água passaria a ser considerada mercadoria, com valor econômico, sendo um 

bem privado. Guimarães (2012, p. 4) aponta que “a privatização dos serviços de distribuição de 

água, bem como o distanciamento do Estado de seu papel de provedor direto dos serviços, e o 

consequente controle deste setor pela iniciativa privada, tenderiam a comprometer a 

universalidade e a equidade no atendimento”. 

Além disso, casos específicos, tais como a “batalha pela água”, ocorrida em Cochabamba, na 

Bolívia, estudado por Sader (2005), e o da municipalização do abastecimento de água na cidade 

de Itu, em São Paulo, relatado pela ASSEMAE (2017), sinalizam para graves problemas advindos 

da privatização, quais sejam, por exemplo, o aumento de tarifas. 

Nesse contexto controverso, desponta uma questão: que percepções sobre o acesso à água 

potável como um direito humano estão presentes entre os agentes sociais? Tal indagação leva 

em conta que as percepções constituem um conjunto de processos pelos quais os humanos 

reconhecem ou organizam as teorias (STERNINBERG, 2000), interpretam suas ações a partir de 

suas experiências vividas e de seu conhecimento (CHAUÍ, 1998), realizam traduções e 

reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos, 

extraindo informações, a partir da recepção, aquisição, assimilação e utilização do conhecimento 

(MORIN, 2000; FORGUS, 1971).   



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 595 

Sendo assim, respondê-la, dentro do contexto de privatização da COSANPA, é relevante, pois 

ensejará: 1) identificar até que ponto e com que discurso tal direito é 

reconhecido/incorporado/assumido por agentes sociais diversos (a água é um bem comum? pode 

ser privatizada? pode ser comercializada? como é possível comercializar um direito? a 

privatização dos prestadores públicos contribui para a universalização ou a prejudica?); 2) 

identificar razões – evidentes e até subliminares – que embasam o discurso favorável à 

privatização da COSANPA (ajuste econômico, Estado Mínimo), também como um reflexo do 

discurso que domina nacionalmente os meios políticos, técnicos e acadêmicos, principalmente a 

partir de 2016, quando a radicalização da política neoliberal se instalou no governo central 

brasileiro (BLUME, 2016). 

Como um recorte do estudo de maior envergadura realizado, apresenta-se, nesta comunicação, 

apenas os aspectos mais relevantes que possibilitam responder a questão supramencionada, 

ficando seu detalhamento reservado para outra oportunidade.  

Assim, nas seções seguintes, constam a metodologia empregada para essa finalidade, os 

resultados obtidos e sua discussão e a conclusão. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo é marcado por sua natureza quali-quantitativa. Segundo Fillos et al. (2012, p.5) “a 

pesquisa quali-quantitativa consiste em uma combinação das modalidades qualitativa e 

quantitativa, que usa de recursos e de técnicas estatísticas, porém não abdica da interpretação 

dos fenômenos e da atribuição de significados aos dados”. 

A metodologia empregada compreendeu a realização de entrevistas com oito diferentes agentes 

sociais cujo perfil é apresentado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Participantes para a entrevista. 

CATEGORIA PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Usuário do Serviço Público (COSANPA) 
Masculino, morador da periferia em Belém, estudante 

de graduação. 

Profissional da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) Masculino, servidor da COSANPA. 

Indígena 
Masculino, residente no município de Belém, estudante 

de graduação. 

Não Usuário do Serviço Público (COSANPA) 
Feminino, moradora da periferia em Ananindeua-PA. 

Técnica em Enfermagem. 

Representante da Indústria Masculino, empresário, ensino superior. 

Quilombola 
Feminino, moradora da Comunidade Quilombola do 

Abacatal, estudante de graduação. 

Sindicalista  Masculino, ensino médio completo. 

Pesquisador Masculino, professor. 
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Para a escolha de tais categorias de sujeitos levou-se em conta a diversidade das posições em 

que estes atuam no contexto do abastecimento de água em Belém e a busca do contraponto entre 

suas percepções.  

Foram apresentadas aos entrevistados as perguntas: 1) Há quem diga que é possível 

compatibilizar o direito humano de acesso à água com o lucro que as empresas privadas desejam 

ter. Também há quem diga que não existe essa possibilidade. O que você acha a respeito?; 2) O 

governo do Pará tem interesse em privatizar a COSANPA. Qual o motivo desse interesse? 

As entrevistas foram gravadas em áudio, tendo sido solicitado aos entrevistados que lessem e 

assinassem um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), com vistas a cumprir os 

preceitos da ética em pesquisa com seres humanos, vigentes no país.  

As respostas obtidas, após transcrição, foram tabuladas e sua análise foi realizada a partir da 

revisão da literatura sobre o tema em discussão. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Relativamente à pergunta 1 (Há quem diga que é possível compatibilizar o direito humano de 

acesso à água com o lucro que as empresas privadas desejam ter. Também há quem diga que 

não existe essa possibilidade. O que você acha a respeito?), são apresentados, a seguir, trechos 

das respostas obtidas, com indicação a categoria que pertence o entrevistado, como indicado na 

seção Material e Métodos: 

 

Não tem como compatibilizar uma empresa privada que controle a água 

com o direito universal de todas as pessoas terem água. Porque alguém 

não consegue. O preço em si, o preço estabelecido pela empresa privada 

ela já é fator excludente [...] (USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO).  

 

[...]não vai privatizar e vai continuar do jeito que tá? Não vai funcionar. Se 

for privatizar e o cara só for visar o lucro, também não vai atender a 

população[...] agora como a água é um bem de vida, não sei até que ponto 

vai conciliar até isso [...] (PROFISSIONAL DA COSANPA). 

 

[...] As empresas, eles vão querer ganhar lucros[...] e com certeza eles vão 

querer aumentar, os preços, tarifas da água, e vai melhorar sim, mas ao 

mesmo tempo a população de baixa renda vai prejudicar também porque 
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nem todo mundo de baixa renda tem condição de pagar esse valor que 

aumenta dos privados[...] (INDÍGENA). 

 

O acesso só vai ser possível para quem tiver condições de comprar, para 

que tem condições financeiras, pois assim só irá visar o lucro (NÃO 

USUÁRIO). 

Se elas obtivessem o lucro e proporcionasse o acesso de qualidade a 

população, sim.  Mas, na maioria dos casos não pensam na população e 

sim apenas nos lucros. Eles ofertam uma água de péssima qualidade 

(QUILOMBOLA). 

Eu acho que tem toda condição de compatibilizar, eu acho que o 

atendimento, que o lucro não interfere na condição de atender todo mundo 

(REPRESENTANTE DA INDÚSTRIA).  

 

Não. Hoje a COSANPA é uma empresa que não consegue ter política para 

cobrar, não faz nada apesar de ter um plano de recuperação 

(SINDICALISTA). 

Certamente dá pra compatibilizar. Porém, isso são casos muito 

particulares em economias que levem essa possibilidade [...]. Se você 

conseguir minimamente manter essa empresa superavitária, [...]tô falando 

de manter algum tipo de lucratividade e tudo mais, é muito difícil, mas isso 

é possível especialmente em lugares mais específicos, aqui eu acho muito 

pouco provável (PESQUISADOR DA UFPA). 

As respostas indicam que a percepção predominante entre os entrevistados é a de que não é 

possível, ou de que não sabem como seria possível a conciliação entre interesses tão opostos, o 

que os estudos já mencionados, tais como DIEESE (2017), Sader (2005) e ASSEMAE (2017), 

também indicam. Há que se destacar a percepção de que somente em casos especiais seria 

possível tal coisa. Em outras palavras, pode-se supor que, em tese, haveria possibilidade; não nas 

condições existentes no Brasil. 

Relativamente à pergunta 2 (O Governo do Pará tem interesse em privatizar a COSANPA. Qual 

seria esse motivo?), apresenta-se a seguir trechos das respostas obtidas: 
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[...] Esse interesse por trás seria para beneficiar os empresários, por uma 

percepção ideológica do que seria bom para a população (USUÁRIO DO 

SERVIÇO PÚBLICO).  

 

[...] Basicamente a privatização tem interesse, por exemplo, em tirar o 

governo da ação de melhorias de investimentos na Companhia [...] 

(PROFISSIONAL DA COSANPA).  

 

[...] Talvez ele acha uma opção de melhorar o abastecimento de água para 

a população. Mas eu acho, é muito difícil, e vai complicar a situação pra 

população (INDÍGENA). 

 

Ele vai passar a não ter mais responsabilidade pela cobrança que os 

usuários possam fazer, ele vai deixar a responsabilidade nas mãos da 

empresa que tiver interesse nessa privatização (NÃO USUÁRIO).  

 

Visar o lucro para eles, por questão política, sem favorecer a classe 

trabalhadora que precisa dessa água (QUILOMBOLA).  

 

É porque toda empresa privada funciona com mais facilidade, a empresa 

pública ela tem muitas restrições [...] (REPRESENTANTE DA 

INDÚSTRIA). 

 

[...] A COSANPA vem sendo utilizada de lá para cá como “cabides 

políticos”, as indicações políticas proliferam, as políticas não são 

implementadas. Hoje o retrato que se tem é que a COSANPA presta um 

péssimo serviço ao Estado do Pará. Poderia ser diferente, aí eu digo que 

para empresa falta questão de gestão [...] (SINDICALISTA).  

 

[...] Por conta da falta de valorização, e aí privatizar, de certa forma, é 

tentar diminuir os problemas que o governo tem em relação a COSANPA 

[...] A privatização não é necessariamente uma coisa errada, mas eu se 

pudesse opinar de forma veemente eu priorizaria o saneamento na espera 

pública. Acredito que isso é tão importante que não deva passar pra um 

particular (PESQUISADOR).  
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As percepções reveladas pelos entrevistados indicam que o motivo da privatização da COSANPA 

seria: beneficiar os empresários do setor com a obtenção de lucros (Usuário e Quilombola); 

desresponsabilizar o Estado (Profissional da COSANPA, Não usuário e Pesquisador); alcançar 

uma melhoria de qualidade na prestação do serviço (suposta para o Indígena, concreta para o 

Representante da Indústria).   

As duas primeiras percepções convergem para o que Guimarães (2012) afirma quanto aos 

benefícios da privatização, que não alcançam a população. Quanto à terceira, parece alinhar-se 

ao que descreve Guimarães (2012) ao se referir ao distanciamento do Estado de seu papel de 

provedor direto dos serviços e o consequente controle deste setor pela iniciativa privada, dentro 

de uma perspectiva ideológica comentada por Sandroni (2005), que cita pressupostos básicos do 

neoliberalismo (Estado mínimo, abertura de mercados) e Aubin (2011), ao se referir ao modelo de 

gestão da água no mundo. 

Segundo afirmativa da ONU (ONU, 2016), as empresas privadas não realizam investimentos que 

possam levar à universalização dos serviços, adotando assim uma política de exclusão da 

população mais carente, já que elevam o preço das tarifas e não cumprem com as metas 

estabelecidas no contato.   

 

 

CONCLUSÃO 

 

Respondendo à questão proposta neste estudo, pode-se dizer que os entrevistados, em sua 

maioria, reconhecem o acesso à água como um direito que não se coaduna com a 

comercialização, embora tenham surgido discursos minoritários que veem essa possibilidade em 

uma perspectiva real, como também em tese. Além disso, foram identificadas razões que 

embasam o discurso da privatização da COSANPA, relacionadas à falta de capacidade de 

investimento por parte do Estado. 

Tais achados não podem ser generalizados, por conta do tamanho da amostra de agentes sociais 

consultados. Exatamente por isso remetem a um necessário aprofundamento, com a devida 

ampliação amostral, inclusive com a inserção de experiências de privatização que já vêm sendo 

vivenciadas no próprio Estado do Pará.   
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RESUMO  

 

A profissão de catador de material reciclável é reconhecida legalmente pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego em 2002 (MMA, 2017) e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) como 

profissão indispensável à gestão e gerenciamentos dos materiais recicláveis. O grande aumento 

da geração dos resíduos sólidos acarreta maior impacto quando entrelaçada com a sua 

disposição incorreta. Essa realidade atinge diretamente a realidade enfrentada no dia a dia dos 

Catadores de material reciclável. Este trabalho tem como objetivo fazer o levantamento 

socioeconômico dos catadores, afim de verificar a salubridade do trabalho, valorização e 

qualidade de vida dessa classe de trabalhadores. Como ferramenta na obtenção dos dados foi 

feito dois tipos de questionário, os quais, contemplaram os objetivos da pesquisa. Estes foram 

aplicados para catadores de Cooperativas de materiais recicláveis e Autônomos. A pesquisa 
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gerou dados que possibilitou traçar o perfil socioeconômico e mostrou a situação precária, 

insalubre e fora do padrão de saúde desses profissionais.  

 

Palavras-chave: Resíduo sólido. Catador. Socioeconômico. Materiais reciclaveis. Saneamento 

Basíco. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O advento da Revolução Industrial no século XX no Brasil acarretou na utilização dos recursos 

naturais de forma demasiada, sem respeitar o meio ambiente. Este fato é amplamente 

influenciado pelo grande apelo consumista que ocasiona grande parte dos desequilíbrios 

ecológicos, desperdício e uso descontrolado da natureza, sejam nos solos, nas águas ou florestas 

(CUBA, 2010). Esse fato acarreta diretamente no aumento dos resíduos sólidos produzidos, 

ocorrendo maior impacto quando a destinação é de forma incorreta dos resíduos, como ocorre na 

cidade de Cuiabá, Mato Grosso.  

A profissão de catador de material reciclável é reconhecida legalmente desde 2002, tendo sido 

oficializada através da Portaria nº 397, a qual atualizou a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego  em 2002 (MMA, 2017). Porém, historicamente esta 

atividade é realizada a partir de relações informais, ou seja, sem carteira assinada. Além de não 

permitir aos catadores acesso a uma série de direitos trabalhistas, o alto nível de informalidade 

dificulta seu reconhecimento pelos órgãos da administração pública e instituições de pesquisa. O 

problema da informalidade é ainda mais preocupante quando se consideram as condições de 

risco para a saúde destes trabalhadores, uma vez que estão desguarnecidos de qualquer seguro 

social para o caso de algum acidente ou doença que lhes impossibilite de trabalhar. Entre os 

riscos a que estes trabalhadores são frequentemente submetidos estão a exposição ao calor, à 

umidade, os ruídos, a chuva, o risco de quedas, os atropelamentos, os cortes e a mordedura de 

animais, o contato com ratos e moscas, o mau cheiro dos gases e a fumaça que exalam dos 

resíduos sólidos acumulados, a sobrecarga de trabalho e levantamento de peso, as 

contaminações por materiais biológicos ou químicos, entre outros (IPEA, 2013). Estes fatores 

fazem com que esta atividade seja considerada como insalubre em grau máximo, conforme 

estabelecido na Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego (n.i.), 

exigindo maiores cuidados em termos de equipamento de proteção e disponibilidade de locais 

adequados para o trabalho (Oliveira, 2011). 

Nesse prisma, os trabalhadores e as trabalhadoras que se auto reconhecem como catadores(as) 

de material reciclável realizam um serviço de utilidade pública muito importante no contexto atual 

das cidades, atuando na coleta de materiais para reciclagem que, caso fossem descartados, 
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ocupariam maior espaço em aterros sanitários e lixões (MMA, 2017). No entanto, mesmo com 

todos os benefícios positivos para a natureza e para a sociedade, esses profissionais são 

constantemente descriminados e excluídos pela sociedade. 

Esses profissionais se diferenciam pela organização do trabalho, há os que exercem 

individualmente, de forma autônoma e dispersa nas ruas e em lixões, como também, 

coletivamente, por meio da organização produtiva em cooperativas e associações. 

Este trabalho teve como objetivo fazer o levantamento socioeconômico dos catadores dos dois 

seguimentos de organização de trabalho, com o propósito de auxiliar a tomada de decisões em 

relação a gestão dos resíduos sólidos para o cumprimento da Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010).   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizado na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, Região Centro 

Oeste do país, população estimada 585.367 habitantes (IBGE, 2016). A área de estudo abrangeu 

duas cooperativas Coopeunião (Figura 1) e Coopemar e o antigo aterro sanitário que é o atual 

lixão da capital (Figura 2). 

 

 

Figura 1 - Cooperativa Cooperunião. 
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Figura 2 - Lixão de Cuiabá. 

 

 

 

A pesquisa consistiu primeiramente, no levantamento de referencias bibliográficas sobre o tema. 

Posteriormente, elaborou-se dois questionario que continham dezoito e 21 perguntas para 

cooperados e autônomos, respectivamente, sendo algumas em comum aos dois segnmentos. As 

questões abordavam temas como gênero, escolaridade, saúde, trabalho e segurança, 

naturalidade, idade, renda, auxilio do governo. O questionario foi aplicado a quinze trabalhadores 

cooperados e sete autônomos.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

GÊNERO  

Os dados sobre gênero mapeiam as diferenças entre homens e mulheres e fornecer para 

elaboração de políticas públicas para reduzir as disparidades no acesso à justiça e bem-estar que 

existem entre os gêneros. No variável gênero houve maior quantidade de respondentes mulheres 

do que homens, com 59,1% e 40,9%, respectivamente. Na comparação entre os trabalhadores 

Cooperados e Autônomos, das quinze pessoas entrevistadas na cooperativa dez eram mulheres e 

no aterro sanitário das sete pessoas três eram mulheres (Tabela 1). Desta forma, percebe-se que 

a maioria das mulheres se inserirem nas cooperativas, procurando - dentre essas duas realidades 

- a menos insalubre.  
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Tabela 1 – Relação entre gênero e tipo de organização de trabalho. 

Organização do 

               Trabalho 

 

Gênero 

Cooperado 

(%) 

Autônomo 

(%) 
Total (%) 

Masculino 33,4 57,1 40,9 

Feminino  66,6 42,8 59,1 

 

Analisando a situação, percebe-se que a quantidade de mulheres na profissão de catador, mesmo 

esta sendo uma profissão de uso de força, e de grau máximo de insalubridade, é grande em 

comparação a outras profissões que necessitam desses requisitos como, por exemplo, a de 

pedreiro. O fato de o mercado de trabalho priorizar a contratação de homens - e quando as 

mulheres são contratadas, estas recebem salários menores, chegando até 22,5% de diferença em 

cargos operacionais (IBGE, 2018) - podem influenciar diretamente na maioria feminina nessa 

profissão.  

O cenário de descriminação da mulher na sociedade continua elevado, o qual foi observado 

durante as entrevista, elas são em sua maioria solteiras, com filhos, ou seja, chefes de família, 

que exercem essa profissão por necessidade, devido em muitos casos terem sido excluídas do 

mercado de trabalho com carteira assinada, em função entre outros, da questão de gênero como, 

a maternidade.  

 

SAÚDE 

Na variável saúde, foi questionado a frequência em que iam ao médico e se possuíam alguma 

doença. Dentre os entrevistados no total, 60% responderam ir a cada 6 meses para check-up, 

sendo 71% deles de cooperativa e apenas 29% autônomos e verificou-se que o acesso aos 

serviços de saúde se dá por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Todavia, esse dado não 

apresenta confiabilidade pois, quando se terminava a entrevista, eles informalmente confessavam 

ir apenas quando necessitavam muito ou por motivo de tratamento de alguma doença especifica. 

No quesito doença, foram poucos entrevistados que relatarão ter algum problema de saúde e 

quando ocorreria era sempre comentados com minimização e naturalidade.  

 

“Tenho apenas enfisema pulmonar nos dois pulmões e meu calcanhar incha quando trabalho, 

mas tá tudo bem.” (Lucimara Souza, 48 anos e catadora há 10 anos). 

“Tive um AVC que me deixou cega e sem andar por um tempo. Mas Deus me devolveu tudo. Vou 

trabalhar até o dia que Deus tiver piedade de mim.” (Maria Rosa, 50 anos e catadora há 22 anos). 
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Observou-se que eles conceituam a palavra doença como falta de habilidade para o trabalho. Na 

pesquisa do Porto et al. (2004) também foi encontrado esse resultado. Pode-se remeter a 

dificuldade em coletar dados reais e consistentes sobre a saúde nessa pesquisa, pelo fato desta 

ter significados diferentes em cada grupo social. 

  

NATURALIDADE  

No quesito naturalidade, constatou-se que em relação ao total, 12 dos catadores são naturais de 

Mato Grosso e 10 são de outros estados (Figura 3). Em relação aos autônomos e cooperados 

71,4% e 41,6%, respectivamente, são naturais de Mato Grosso.  

Muitos dos trabalhadores relatou vir a Mato Grosso em busca de trabalho e melhoria de vida, 

demanda essa que não foi suprida em suas cidades de origem. Porém, devido a diversos fatores, 

muitos não conseguiram uma colocação no mercado de trabalho formal.  

 

Figura 3 - Naturalidade dos catadores. 

ESCOLARIDADE 

A escolaridade corresponde ao grau de instrução que um indivíduo possui e sua ausência é 

considerada um grave problema social e uma reafirmação do processo de desigualdade social. O 

qual foi constatado nas respostas dos entrevistados com 43% e 27% sem escolaridades nas 

organizações autônomos e cooperados, respectivamente. Nenhum autônomo entrevistado 

apresentava escolaridade maior do que ensino fundamental completo e apenas um cooperado 

tinha ensino médio (Figura 4). Durante as entrevistas, constatou-se que a grande quantidade se 

inicia nessa profissão desde criança, acompanhando seus responsáveis em suas jornadas de 

trabalho, o que pode levar a margem do processo escolar.  
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Figura 4 - Escolaridade dos catadores. 

 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2012), mostra que a taxa de analfabetismo da 

população com quinze anos ou mais teve alta entre 2011 e 2012, passando de 8,6% para 8,7%. 

Entre os catadores, esse percentual atingiu 32%, ou seja, mais que o triplo nacional. 

 

RENDA MENSAL  

Os valores de renda são estimados pelos catadores devido a variação a qual está sujeito o 

material, por conta de fatores como sazonalidade, clima, disponibilidade, quantidade e qualidade 

do material reciclável. As cooperativas, devido a sua estrutura e logística conseguem armazenar 

grandes quantidades de recicláveis protegidos das intempéries e desenvolver o processo de 

tratamento dos materiais (Figura 5). E no lixão de Cuiabá os Recicláveis são depositados de 

maneira aleatória e inadequada, ficando expostos a condições climáticas adversas (Figura 6), e 

isso interfere diretamente em sua possível comercialização 

 

Figura 5 - Oganização dos fardos de papelão na Cooperativa. 
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Figura 6 - Forma de disposição no lixão. 

 
 

 

 

 

 

 

Nas cooperativas, apenas 26,6% responderam retirar entre um salário mínimo (R$937,00), em 

2017, a R$ 1.200,00 e o outros 73,3% disseram receber menos que um salário mínimo. Em 

relação aos autônomos, apenas 42,8% disseram receber menos que um salário mínimo, 14,28% 

respondeu retirar um salário mínimo a R$ 1.200,00 e 42,8% respondeu retirar mais de R$ 

2.200,00 por mês.  

 

Figura 7 - Renda dos catadores autônomos e cooperados. 
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A diferença de renda entre os catadores cooperados e o que trabalham informalmente no lixão foi 

significativa. Esse fato se dá pelo motivo de que os autônomos possuem escala de trabalho 

flexível, muitos trabalham de madrugada e finais de semana e não precisarem dividir sua 

remuneração, como na cooperativa. Segundo relatos, o fator renda é principal motivo que faz os 

autônomos continuarem atuando sob condições insalubres de trabalho. 

 

AUXÍLIO DO GOVERNO 

O universo dos programas sociais é amplo, envolvendo boa parte dos recursos orçamentáriosdo 

Estado. A pesquisa refere-se tão somente ao que foi designado comoprogramas de proteção 

social, e que envolvam alguma espécie detransferência direta de renda, do Estado para pessoas 

físicas, por exemplo: aposentadoria, auxilio doença, bolsa família, entre outros.  

As políticas sociais apresentam grande relevância devido aos brutais indicadores que traduzem 

profundas desigualdades sociais no Brasil (COHN, 1995). Os catadores são grandes candidatos a 

participação de programas sociais governamentais e de assistência por benefícios monetários, 

devido ao fato da baixa renda e escolaridade.  

Em relação a essa variável, constata-se que 22,7% dos entrevistados são beneficiários de algum 

programa governamental monetário, sendo destes 80% cooperados e apenas 20% autônomo. 

Essa realidade demonstra que poucos catadores tem conhecimento sobre seus direitos e, 

portanto, desconhece os auxílios que poderiam ampara-los. A Síntese de Indicadores Sociais (SIS 

2017) , apresentou uma análise de pobreza multidimensional, que mede o acesso da população a 

bens e a serviços que estão relacionados aos direitos sociais, mostrando que, do total da 

população, 64,9% tinham restrição de acesso a pelo menos um dos direitos analisados – a 

educação, proteção social, moradia adequada, aos serviços de saneamento básico e à internet. 

 

 

CONCLUSÃO 

A realização desta análise socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis da cidade de 

Cuiabá possibilitou o entendimento das questões de gênero, idade, saúde, escolaridade, 

naturalidade e renda desses profissionais que exercem papel indispensável para a sociedade e o 

meio ambiente. Os entrevistados Cooperados foram em sua maioria extremamente receptivos a 

pesquisa e os entrevistados autônomos tiveram maior receio de se comunicar porém, no decorrer 

da entrevista, estes ficaram mais receptivos, o que possibilitou a inserção em campo, o debate e 

análise sobre as diversas dificuldades enfrentadas por estes trabalhadores.  

Os dados explorados apontam que o número de mulheres excercendo essa profissão é maior do 

que o gênero masculino, possuem em sua maioria baixa escolaridade e apresentam média da 
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renda mensal acima do salário mínimo atual (2017). Em sua maioria, os entrevistados disseram 

ter ingressado nessa area por falta de outras oportunidades de emprego.  

Durante a comparação entre Cooperados e Autônomos, percebeu-se que o último, 

respectivamente, tem maior renda mensal, sendo esse o maior motivo que mantem eles na 

situação desumana do lixão. Constatou-se que o valor dos materiais flutuam bastante, facilitando 

a exploração desse grupo pelas grandes empresas da cidade de Cuiabá. 

Considerando a análise visual das condições desses trabalhadores, observou-se que a situação 

de ambos é precária, insalubre, fora do padrão de saúde. Concluindo se que políticas públicas 

precisam ser tomadas de forma mais efetiva, não só viabilizando a construção de cooperativas, 

mas também o apoio econômico as que já existem, no sentido de oferecer melhores perspectivas 

socioeconômicas, culturais e de saúde ocupacional para os trabalhadores. Para a valorização 

dessa classe trabalhadora que ainda não conseguiu sua ascensão e o cumprimento da Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010).   
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RESUMO  

 

Segundo a ANA (2017), as redes coletoras de esgotos alcançam 61,4% da população urbana 

brasileira, restando 65,1 milhões de pessoas nas cidades que não dispõem de sistema coletivo 

para afastamento dos esgotos sanitários. Nem todo esgoto coletado é conduzido a uma estação 

de tratamento, a parcela atendida com coleta e tratamento dos esgotos representa 42,6% da 

população urbana total. Desse modo, 96,7 milhões de pessoas não dispõem do serviço de 

tratamento de esgotos. Considerando exclusivamente os serviços de esgotamento sanitário, as 

alternativas simplificadas de tratamento e coleta de esgoto, ganham papel fundamental na busca 

pela universalização do saneamento básico. Nesse contexto, este trabalho ter por objetivo 

investigar a eficiência dos sistemas locais de tratamento de esgoto [tanque séptico e filtro 

anaeróbio] com diferentes períodos de operação, bem como a viabilidade econômico-financeira de 

realizar a operação e manutenção dos sistema locais em municípios de pequeno porte. A gestão 
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dos sistemas locais se mostrou viável do ponto de vista ambiental e econômico, sendo 

necessário, uma política pública eficaz, capaz de integrar ações no âmbito da bacia hidrográfica e 

facilitada por mecanismos específicos como os consórcios públicos.  

 

Palavras-chave: Gestão em Saneamento; Esgotamento sanitário; Sistemas locais; Viabilidade 

econômica-financeira; Tanque Séptico; Filtro Anaeróbio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, conhecida como a Política Nacional de Saneamento 

Básico, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico tendo como princípio 

fundamental a universalização. Com relação ao esgotamento sanitário, ainda há muito a ser feito 

para se atingir este objetivo. Segundo a ANA (2017), as redes coletoras de esgotos alcançam 

61,4% da população urbana brasileira, restando 65,1 milhões de pessoas nas cidades que não 

dispõem de sistema coletivo para afastamento dos esgotos sanitários. Nem todo esgoto coletado 

é conduzido a uma estação de tratamento, a parcela atendida com coleta e tratamento dos 

esgotos representa 42,6% da população urbana total. Desse modo, 96,7 milhões de pessoas não 

dispõem do serviço de tratamento de esgotos. Todos os dados apresentados são referentes aos 

grandes centros urbanos não levando em consideração os municípios de pequeno porte que 

sofrem tanto quanto ou até mais com a falta de investimentos na área de saneamento, em 

especifico, esgotamento sanitário. 

Corroborando com esse cenário, Chernicharo (1997) afirma que há uma enorme dificuldade para 

alcançar condições básicas de saneamento no país. No entanto, considerando exclusivamente o 

esgotamento sanitário, as alternativas simplificadas de tratamento e coleta de esgoto como: 

tanque séptico/filtro anaeróbio, tanque séptico/infiltração no solo, lagoa de estabilização entre 

outras, ganham papel fundamental na busca pela universalização do saneamento básico. Estes 

sistemas devem conjugar baixos custos de implantação e operação, simplicidade operacional, 

índices mínimos de mecanização e sustentabilidade do sistema como um todo. 

Nesse contexto, considerando as normas brasileiras vigentes e a capacidade de investimentos 

dos municípios de pequeno porte, questionasse a possibilidade da efetiva utilização e por 

consequência a gestão dos sistemas locais de tratamento de esgoto compostos por tanque 

séptico e filtro anaeróbio em pequenos municípios? 

Desse forma, este trabalho ter por objetivo investigar a eficiência dos sistemas locais de 

tratamento de esgoto com diferentes períodos de operação, bem como a viabilidade econômica-
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financeira de realizar a operação e manutenção dos sistema locais [tanque séptico e filtro 

anaeróbio] em municípios de pequeno porte.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Do ponto de vista metodológico, este trabalho enquadra-se como um estudo de caso, visto que, 

segundo Gil (2002) consiste na análise de um ou poucos objetos, para permitir seu amplo 

conhecimento. O estudo apresenta abordagem quantitativa, pois se baseia em números e 

estatísticas para chegar aos resultados e qualitativa, pois apresenta o resultado através de 

percepções e análises. O propósito da pesquisa se caracteriza como descritiva, onde o objetivo é 

proporcionar maior familiaridade com o problema; e exploratória, onde o objetivo é o 

aprimoramento de ideias.  

Para a análise da eficiência foram considerados sistemas locais com 6 meses, 1 ano, 2 anos e 5 

anos de uso, sem manutenção dentro do período, todos elas situadas em residências do 

município de Presidente Getúlio – SC. Todas as coletas seguiram as instruções informadas pela 

NBR 9.898 (ABNT, 1987) – Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores e para os procedimentos de análise laboratorial o Standard Methodos for Examination 

of Water and Wastewater. Considerando que o sistema formado por tanque sético e filtro 

anaeróbio tem em seu princípio fundamental a remoção de matéria orgânica e sólidos, as análises 

incluíram pH, Demanda bioquímica de oxigênio, Sólidos totais e Sólidos suspensos totais. 

Já no estudo de viabilidade econômico-financeira foram considerados aspectos como: estimativa 

de crescimento populacional, vazão média e máxima de esgoto, projeção de arrecadação e custos 

de adequação, operação e manutenção dos sistemas locais. Todos os custos incorporados a 

análise financeira são resultado de pesquisas de mercado em empresas especializadas e ou 

prestadores de serviços em saneamento. Os indicadores econômicos que serviram de suporte 

para a tomada de decisão sobre a viabilidade do projeto foram o cálculo do Valor Presente 

Líquido, do Taxa Interna de Retorno e do Payback Descontado (FGV, 2010)  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

As principais contribuições do trabalho foram divididos em duas partes, de modo a facilitar a 

compreensão dos diferentes aspectos abordados.  
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Avaliação da eficiência dos sistemas locais - Quanto a avaliação da eficiência dos sistemas 

formados por tanque séptico e filtro anaeróbio e seus efeitos sobre o meio ambiente cabem as 

seguintes considerações:  

i. A avaliação in loco dos sistemas locais verificou o acumulo gordura dentro do tanque séptico, 

o que diminui significativamente a eficiência do sistema. Apesar da instalação da caixa de 

gordura estar normatizada pela NBR 7.229 (ABNT, 1993), é preciso considerar sua instalação 

e manutenção como parte fundamental do sistema local.  

ii. O monitoramento e limpeza sistemática dos sistemas locais de tratamento de esgoto em 

municípios de pequeno porte levariam a uma grande demanda por instalações de pós-

tratamento desse efluente, necessário como previsto por Chernicharo, (2007). No estado de 

Santa Catarina, há a predominância de municípios de pequeno porte, sendo que a imensa 

maioria não possuem estações de tratamento de esgoto, o que pode inviabilizar a gestão dos 

sistema local de tratamento de esgoto.  

iii. As consequências ambientais e socioeconômicas decorrentes do despejo de esgoto não 

tratado nos corpos hídricos transcendem os limites dos municípios. Portanto, qualquer política 

pública que venha a propor uma intervenção positiva nos serviços de esgotamento sanitário, 

deve ocorrer considerando o âmbito da bacia hidrográfica, contemplando todos os municípios 

envolvidos.  

iv. Considerando o que preconiza a NBR 7.229 (ABNT, 1993) e  NBR 13.969 (ABNT, 1997) e as 

análises realizadas nos sistemas induviduais, o tempo de limpeza sugerido para que se 

mantenha a eficiência na remoção de matéria orgânica e sólidos é de 1 ano.  

v. Como ponto de amostragem, não pode ser utilizado o tubo guia presente no filtro anaeróbio, 

já que o mesmo leva a amostragem de efluente que ainda não passou pelo meio filtrante, 

sendo necessário a construção de um ponto de amostragem na saída do filtro anaeróbio 

As constatações apresentadas nos itens iv e v podem ser verificadas na figura 01, que apresenta 

o resultado das análises para o parâmetro Solidos Suspensos Totais. Em relação ao parâmetro 

sólidos suspensos totais - SST somente foram encontrados resultados significativos para o 

período de 1 ano, observando neste caso uma eficiência de 40% de remoção de SST no tanque 

séptico. De acordo com Chernicharo (2016) as eficiências dos tanques sépticos são bastante 

variáveis ficando na faixa média entre 20% a 90%. Em observância a ABNT NBR 13969 (1997) os 

filtros anaeróbios apresentam eficiência de 60% a 90% na remoção da sólidos suspensos totais. 

Segundo Silva e Ávila (2014) o que poderia justificar a baixa eficiência é a velocidade do liquido 

na entrada do filtro, devido ao reduzido diâmetro muitas vezes empregado de tubulação, 

causando assim a turbulência no leito do lodo. Além disso a produção de biogás aliada a 

velocidade ascensional do liquido proporciona grau de mistura no interior do filtro e assim causa o 

carreamento de sólidos, acarretando baixa eficiência do sistema. 
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Figura 1 – Resultados do parâmetro SST em sistemas com diferentes tempos de uso. 

 

 

Avaliação da viabilidade econômico-financeira dos sistemas locais - Quanto a viabilidade 

econômico-financeira da gestão dos sistemas locais observa-se que neste trabalho foram 

avaliadas dois modelos de gestão dos sistemas locais de tratamento de esgoto. A primeira através 

da concessão dos serviços a uma empresa privada por meio de processo licitatório em acordo 

com a Lei nº 8.666 de 1993 e a segunda através da gestão direta dos serviços por parte do 

município.  

Ambas pressupõem a cobrança dos serviços como indica a Lei nº 11.445/2007 e nesse caso 

considerou-se a projeção de arrecadação seguindo as diretrizes do Ministério Público de Santa 

Catarina (2016) e NBR 9.649 (ABNT,1986) que consideram uma taxa de retorno de 80% sobre o 

volume de água consumido. Admitindo uma cota per capita de 153 l/hab/dia para Santa Catarina, 

o resultado é uma vazão média diária por ligação de 14,69 m3/mês. O arrecadação média 

resultante, por ligação, é de R$ 101,00 está baseada a estrutura tarifária aplicada pela Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN, 2018), sendo está atualizada pela taxa SELIC de 

6,5% a.a. de out. de 2018. 

Outra questão comum aos dois modelos de gestão dos sistemas locais é a adequação dos 

sistemas existentes. Segundo diagnóstico dos sistemas locais de esgotamento sanitário 

conduzidos pela Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí em parceria com o Instituto 

FURB, 30% dos domicílios não possuem o sistema fossa séptica + filtro anaeróbio implantado 

(AMMVI, 2017). O modelo de projeto técnico para a adequação do sistema local, foi baseado na 

publicação Melhorias Sanitárias Domiciliares da Fundação Nacional da Saúde (BRASIL, 2005). Já 

a planilha orçamentária que descrimina custos de insumos e serviços está baseada na tabela 
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SINAPI de set. de 2018. Neste caso, o valor para a adequação do sistema local tratamento de 

esgoto considerado neste trabalho foi de R$ 2.577,04. 

i. Para o caso da concessão dos serviços, a pesquisa de mercado indicou um valor médio de 

R$ 411,25 praticado pelas empresas especializadas e credenciadas para realização da 

limpeza e disposição final dos efluentes. Cabe salientar que, neste caso a administração 

pública municipal fica responsável unicamente pela fiscalização dos serviços.  

ii. A gestão direta dos serviços de monitoramento e limpeza dos sistemas locais pela 

administração pública municipal é mais complexa, envolve investimentos não somente em 

adequação dos sistemas existentes, como também na compra de caminhão “limpa fossa” e 

contratação de equipe técnica para realizar o serviço e disposição final do efluente. De 

acordo com as pesquisas de mercado, o custo médio de um caminhão com equipamento de 

sucção a vácuo limpa fossa com capacidade de 12 m3 é de R$ 303.801,33. Já os custos 

mensais para manter uma equipe [1 técnico em saneamento + 1 motorista + 2 operadores] 

incluem valores relativos a: mão de obra R$ R$13.762,26; Uniformes e EPIs R$ R$246,81; 

Manutenção do veículo coletor R$ 9.961,39 totalizando R$23.970,46 mensais. Quanto à 

disposição final, considerando o valor definido em edital específico pela CASAN, em 2016, e 

atualizados para out. de 2018 o custo seria de R$ 30,78/m3. Cabe salientar que, custos 

periféricos não foram devidamente quantificados e que a capacidade de trabalho da equipe é 

limitada, não sendo capaz de realizar mais de 1800 limpezas dentro do período de 1 ano.  

 

Do ponto de vista econômico-financeiro, como pode ser observado na figura 02, não há diferença 

significativa entre a proposta de gestão dos sistemas locais de esgotamento sanitário na forma 

terceirizada e por meio da administração direta pelo município. Como discutido, na 

administração direta, uma equipe de trabalho, tem limite de sistemas locais a serem limpos em um 

ano, que é aproximadamente 1800 ligações. Por conta disso, ocorrem sobressaltos que 

representam um novo investimento em outro “caminhão limpa fossa” e a contratação de mais uma 

equipe de operação, com a exceção do técnico em saneamento que pode gerenciar várias 

equipes de operação. Já o crescimento linear do custo associado a terceirização do serviço se 

justifica porque o custo de limpeza e disposição final é fixo (R$ 411,25) por ligação, ficando o 

mesmo dependente unicamente do número de ligações. 
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Figura 2 - Evolução dos custos do sistema local (operação direta e terceirizado). 

 

 

No entanto, a administração direta pelo município apresenta uma série de desvantagens, dentre 

elas: 

 Os municípios de pequeno porte possuem suas despesas com pessoal, que de acordo com a 

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de responsabilidade Fiscal) não pode ultrapassar 60% da 

arrecadação, muito comprometidas. Neste caso, não estando aptos a absorver a contratação 

de uma equipe responsável pela execução do serviço. 

 A indisponibilidade de ETEs, na maioria dos municípios catarinenses, aptas para receber 

efluente doméstico. Neste trabalho, os custos de disposição final de efluentes são definidos 

pelo custo fixado em edital pela CASAN para a disposição final de efluentes de “caminhão 

limpa fossa”. Mas, este mesmo edital limita a quantidade de efluentes que podem ser 

enviados as poucas ETEs disponibilizadas pela companhia. Nesse contexto, o custo de 

disposição final pode ser ainda maior, considerando a hipótese de que o efluente tenha que 

ser transportado para um local mais distante do município.  

 A falta de capacitação dos operadores em realizar a limpeza dos sistemas locais de forma 

adequada e de acordo com a NBR 7.229 (ABNT, 1993).  

 A incapacidade de investimento dos municípios de pequeno porte, possuindo grande parte de 

sua receita oriunda do Fundo de Participação dos Municípios comprometida com serviços 

básicos 

Diante do exposto, a gestão considerando a terceirização dos serviços de esgotamento 

sanitário por meio dos sistemas locais se mostra mais segura para os municípios de pequeno 

porte, principalmente por apresentar menores riscos a gestão pública, além de exigir um 

investimento significativamente menor, já que não prevê a estruturação de uma equipe municipal 
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para realizar o serviço. A partir dessa constatação foi realizado um estudo de viabilidade 

econômico-financeiro que prevê a prestação dos serviços de esgotamento sanitário por meio dos 

sistemas locais para diferentes aglomerados populacionais. 

Considerando uma população atendida de cerca de 2.800 hab. num horizonte de projeto de 20 

anos, foi possível calcular os indicadores econômico-financeiros a partir de investimentos 

previstos e arrecadação real estimada. O quadro 1 apresenta os indicadores econômico-

financeiros para este contexto.  

 

Quadro 1 - indicadores econômico-financeiros considerando uma população atendida de 2.800 hab. 

VPL R$ 9.115.874,17 

TIR 114,78% 

PAYBACK DESCONTADO  12 meses 

 

 

Por fim, considerado uma população atendida de cerca de 7.000 hab. num horizonte de projeto de 

20 anos, foi possível calcular os indicadores econômico-financeiros a partir de investimentos 

previstos e arrecadação real estimada. O quadro 2 apresenta os indicadores econômico-

financeiros para este contexto. 

 

Quadro 2 - indicadores econômico-financeiros considerando uma população atendida de 7.000 hab. 

VPL R$ 22.493.619,78 

TIR 115,18% 

PAYBACK DESCONTADO  12 meses 

 

Ambos os estudos de viabilidade econômico-financeiro apresentados neste trabalho 

possuem um retorno de investimento muito significativo, muito em função da vazão média de 

efluentes considerada para as ligações de 14,69 m3/mês e dos valores praticados pela CASAN 

para diferentes faixas de usuários, neste caso de R$ 8,07/m3 o que contribui para a construção 

da tarifa média de arrecadação de R$ 101,00. Além disso, cabe registrar que não são existem 

custos relacionados a adequação das caixas de gordura, processos administrativos e tanques de 

armazenamento e estabilização do efluente. 

Finalmente, diante dessa realidade de disponibilidade de recursos, os gestores públicos 

municipais poderiam optar por: i) instituir uma tarifa menor, correspondendo a um percentual 

da tarifa média de arrecadação estimada, ii) propor a aplicação condicionada de parte da 
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arrecadação em investimento no setor de esgotamento sanitário o que poderia contribuir para a 

universalização do serviço de esgotamento sanitário no âmbito do município. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em síntese, a gestão dos sistemas locais de tratamento de esgoto se mostram eficiente do ponto 

de vista ambiental, desde que sejam realizadas as adequações dos sistemas locais às normas 

técnicas vigentes e que o processo de limpeza sistemática do sistema (caixa de gordura + tanque 

séptico + filtro anaeróbio) seja regulamentado no município, sendo realizado anualmente.  Já do 

ponto de vista econômico, a proposta é viável quando consideramos os municípios de pequeno 

porte, visto que não há uma necessidade de investimentos iniciais, como no caso dos sistemas 

coletivos.  

No entanto, realizando uma análise crítica dos resultados, é preciso considerar este trabalho como 

preliminar, visto que questões relevantes não foram abordadas, tais como: i) Adequação das 

caixas de gordura que afetam significativamente a eficiência dos sistemas locais; 

ii) A contabilização de custos administrativos e custos de monitoramento e fiscalização dos 

sistemas locais; iii) A disponibilidade regional de ETEs que poderiam receber todo esse efluente; 

Os custos de implantação de tanques de estabilização para os efluentes coletados; iv) A 

determinação mais precisa dos custos de investimento dos sistemas coletivos, a partir da 

disponibilidade de dados fundamentais como: comprimento da rede coletora, comprimento do 

emissário, quantidade de estações elevatórias, tecnologia de tratamento proposta para as ETEs, 

características geomorfológicas e sociais de cada município; v) A realização de um estudo de 

viabilidade de um consórcio para a construção de uma ETE para a disposição final do efluente 

coletado, considerando aspectos relacionados a solução do problema no âmbito da bacia 

hidrográfica. 

As questões levantadas anteriormente podem ser consideradas sugestões para trabalhos 

futuros, talvez inclusive na composição de um estudo mais completo incluindo aspectos 

ambientais e políticos-institucionais. Este estudo mais contextualizado, poderia contribuir para 

redimir as fragilidades existentes no planejamento dos sistemas de esgotamento sanitário nos 

municípios de pequeno porte, e auxiliar gestores públicos na tomada de decisão quanto a melhor 

alternativa de implementação deste serviço, tão importante para a melhoria da qualidade de vida 

da população. 
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RESUMO  

O saneamento básico em Santa Catarina possui índices relativos ao serviço de esgotamento 

sanitário menores que a média nacional, onde apenas 28% da população tem acesso à rede 

coletora de esgoto (SNIS, 2018). Outra questão pertinente é que aproximadamente 90% dos 

municípios catarinenses são caracterizados como de pequeno porte, nestas localidades, o déficit 

constatado para a prestação dos serviços em esgotamento sanitário é ainda maior. Para que 

soluções adequadas se desenvolvam, conciliando os objetivos de desenvolvimento 

socioeconômico, preservação da qualidade ambiental e promoção da saúde pública, torna-se 

relevante formular um modelo de gestão para os serviços de esgotamento sanitários em 

municípios de pequeno porte, que esteja alicerçado primordialmente no principio de gestão 

sustentável. Este trabalho teve por objetivo investigar a possibilidade de adoção de um modelo de 

gestão dos sistemas locais de tratamento de esgoto em municípios de pequeno porte. A proposta 

se mostrou viável para aglomerados urbanos pouco adensados, apesar da insegurança jurídica 

existente e do déficit de infraestrutura de estações de tratamento de esgoto em Santa Catarina, 

sendo necessário avançar no processo de regulação e fiscalização do referido modelo.   

mailto:jarbas.ferrari@udesc.br
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INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico constitui-se de um conjunto de ações que visam 

proporcionar níveis crescentes de salubridade ambiental em determinado espaço 

geográfico, em benefício da população que habita essa área. Essas ações, quando 

implantadas de forma adequada, produzem efeitos positivos sobre o bem estar e a saúde 

das populações. Portanto, a prestação adequada dos serviços de saneamento é 

considerada direito essencial e parte constituinte do modo contemporâneo existente. 

Entretanto, grande parte da população mundial não tem acesso à água potável e sofre 

com problemas relacionados a falta de saneamento. Como consequência, um número 

alarmante de pessoas morre ou vive em níveis inadmissíveis de qualidade de vida. Além 

da relação com a saúde, o lançamento de esgotos sem tratamento em mananciais 

acarreta na supressão da biodiversidade aquática, alterando a qualidade da água em 

níveis críticos. 

Considerando a infraestrutura urbana brasileira, o setor de saneamento básico é o 

que possui maior déficit de atendimento e maiores desafios de expansão. Dentre os 

fatores que comprometem esse desenvolvimento, destacam-se a falta de planejamento 

adequado; baixa qualidade na prestação dos serviços e na elaboração de projetos 

técnicos; dificuldade para a obtenção de financiamentos e licenças necessárias para as 

obras; e deficiências de gestão em muitas companhias de saneamento (CNI, 2016). 

O que se observa nas políticas de saneamento básico, é que estas passaram por 

constantes modificações provenientes das necessidades populacionais, especialmente 

em função do crescimento das taxas de urbanização e da estratificação social, onde na 

grande maioria, o suprimento das necessidades básicas era direcionado aos locais com 

maior adensamento urbano, uma vez que se encontravam em situação de urgência, 

ocasionando dentre outras problemáticas, o déficit em saneamento básico em suas 

periferias (SILVA, 2015). 

A gestão dos serviços de saneamento é formada por um conjunto de agentes 

institucionais, governamentais e entidades privadas que têm o objetivo de executar a 

política de saneamento, tendo como principal instrumento o plano de saneamento 

básico. Moraes (1997) afirma que na política de saneamento, deverá ser explicitada a 

diretriz geral, o modelo de gerenciamento e a organização legal e institucional dos 

serviços, contando com o planejamento, execução, operação e a avaliação das obras 
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relacionadas ao setor. Com relação aos usuários, Orega e Philippi (2005) apud Rosa, Fraceto e 

Moschini-Carlos (2012) descrevem que estes não estão interessados na forma 

de gestão, mas sim na oferta de serviços capazes de atender as necessidades básicas da 

comunidade, em forma sustentável e de modo a impulsionar o processo de 

desenvolvimento econômico-social. Porém, salienta-se que o efetivo controle social, auxilia na 

gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da 

administração pública. Tratando-se de um importante mecanismo de prevenção à 

corrupção e de fortalecimento da cidadania, melhorando assim, os serviços prestados. 

O histórico do saneamento básico em Santa Catarina é compatível ao que 

ocorreu no Brasil, no entanto, o estado possui índices relativos ao serviço de 

esgotamento sanitário menores que a média nacional, onde apenas 28% da população 

tem acesso à rede coletora de esgoto (SNIS, 2018). Outra questão pertinente é que 

aproximadamente 90% dos municípios catarinenses são caracterizados como de 

pequeno porte, nestas localidades, o déficit constatado para a prestação dos serviços em 

esgotamento sanitário é ainda maior. Diante do exposto cabe questionar se existe um modelo de 

gestão dos serviços de esgotamento sanitário que viabilize a universalização nos municípios de 

pequeno porte.  

Este trabalho tem por objetivo investigar a possibilidade de adoção de um modelo institucional de 

gestão dos sistemas locais de tratamento de esgoto em municípios de pequeno porte. De forma 

específica, busca Identificar formas de gestão dos serviços de esgotamento sanitário exercidas 

e/ou discutidas nestas localidades; Identificar por meio de consultas com auxílio dos especialistas, 

as principais dificuldades e potencialidades nas áreas de gestão, operação, regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento; Propor alternativas de gestão sustentável dos serviços 

de esgotamento sanitário em locais com baixo adensamento populacional.  

Para que soluções adequadas se desenvolvam, conciliando os objetivos de desenvolvimento 

socioeconômico, preservação da qualidade ambiental e promoção da saúde pública, torna-se 

relevante formular um modelo de gestão para os serviços de esgotamento sanitários em 

municípios de pequeno porte, que esteja alicerçado primordialmente no princípio de gestão 

sustentável. Particularmente, este trabalho tem foco na análise de aspectos da dimensão 

institucional/legal, cumprindo verificar as normas legais existentes; buscar modelos de 

participação e controle social e; realizar consultas com especialistas atuantes nas áreas de 

gestão, operação, regulação e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário, com a 

finalidade de elucidar as principais dificuldades e potencialidades destes serviços, de modo a 

trazer segurança jurídica ao modelo de gestão de sistemas locais de tratamento de esgoto 

doméstico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia a ser utilizada no presente trabalho, possui uma abordagem qualitativa, uma vez 

que preocupasse com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Com base nos objetivos, a pesquisa 

classifica-se em exploratória e descritiva. Na pesquisa exploratória, a coleta de dados 

compreende: levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas experientes em relação ao 

assunto e análise de exemplos (GIL, 2016), que integra a proposta do trabalho. Já a pesquisa 

descritiva, objetiva expor as características de uma população, ou identificar relações entre 

variáveis (MARCONI; LAKATOS, 2017). Quanto aos procedimentos, estes são caracterizados 

como pesquisa documental que vale-se de materiais que não receberam tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa, tais como 

documentos oficiais, reportagens de jornais, contratos, e relatórios de pesquisa. 

Deste modo, visando à gestão do serviço de esgotamento sanitário em municípios de pequeno 

porte que apresentam dificuldades para possibilitar o desenvolvimento e consequentemente 

melhorias no setor, busca-se por intermédio da pesquisa de campo, aprofundar as questões 

propostas, sendo possível estudar um determinado grupo, ressaltando a interação de seus 

componentes, que neste caso, são os especialistas envolvidos com a gestão, operação, regulação 

e fiscalização dos serviços de saneamento e gestores municipais relacionados ao setor, por 

intermédio de entrevistas estruturadas e questionários.  

A forma do desenvolvimento do trabalho seguirá as seguintes etapas para poder atingir os 

objetivos propostos: 

i) Revisão bibliográfica: levantamento acerca do saneamento básico e legislação 

vigente no Brasil e no Estado de Santa Catarina, dos modelos de gestão no setor e atuação dos 

órgãos de gestão, operação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento; 

ii) Delimitação do objeto de estudo do trabalho: escolha da Região do Vale do Itajaí afim de 

fornecer acesso aos documentos relativos à apuração das responsabilidades atinentes em face do 

baixo índice de saneamento básico nos municípios;  

iii) Análise das documentações obtidas nos municípios da área delimitada, assim como 

processos judiciais e legislações vigentes com a finalidade de elaborar questionamentos a serem 

discutidos por especialistas da área do saneamento, objetivando propor diretrizes de gestão para 

o esgotamento sanitário; 

iv) Compilação das informações obtidas por meio das entrevistas concedidas e questionários 

respondidos, de modo a identificar as dificuldades encontradas por representantes dos serviços 

de saneamento e sugestões que viabilizem propostas de gestão para o setor de esgotamento 

sanitário. 
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v) Construção do modelo de gestão dos sistemas locais de tratamento de esgoto considerando 

aspectos institucionais/legais e de infraestrutura existente. 

vi) Discutir as formas de administração desse modelo de gestão considerando implicações 

positivas e negativas, sem se desviar das soluções possíveis dentro da realidade do estado de 

SC. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Considerando as entrevistas e questionários realizadas com os especialistas, as principais 

dificuldades e potencialidades relacionadas a universalização dos serviços de esgotamento 

sanitário indicadas por eles seriam:  

 A falta de critérios na construção do diagnóstico situacional dos serviços de saneamento 

básico dificulta o planejamento de projetos, ações e programas; 

 Há a necessidade da estruturação de agências reguladoras mais atuantes e técnicas para 

garantir a fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico;  

 A utilização de sistemas locais de tratamento de esgoto é percebida como viável para 

municípios de pequeno porte, bairros pouco adensados e ou áreas isoladas, uma vez que já se 

tem um consenso a respeito das normas da ABNT;  

 Há a necessidade da implementação de uma política regionalizada para os serviços de 

esgotamento sanitário, sem interferir na autonomia decisória dos municípios.  

 Existe consenso de que o acesso a recursos financeiros para a realização das obras de 

infraestrutura é o principal fator limitante para que os municípios cumpram esta meta da 

universalização do esgotamento sanitário. Considerando que esta limitação de recursos pode 

estar associada a diferentes fatores: Instabilidade política e econômica do Brasil; Incapacidade 

técnica dos municípios para formular projetos coerentes; Carência de uma cultura organizacional 

que privilegia a etapa de planejamento, trazendo transtornos ainda maiores na etapa de execução 

dos projetos; 

 Observa-se conflitos entre empresa prestadora dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e município. Faltam instrumentos legais para a responsabilização dos 

prestadores de serviços e percepção dos gestores públicos municipais acerca da necessidade de 

participação social no processos decisórios relacionados ao tema saneamento; 

 Existem dúvidas acerca da viabilidade técnica e econômica em relação a implantação de 

um sistema coletivo de tratamento de esgoto em áreas com baixo adensamento urbano ou 

isoladas;  
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Diante do exposto e avaliando as necessidades operacionais para prestar o serviço, formulou-se 

um modelo de gestão dos sistemas locais de tratamento de esgoto considerando as seguintes 

etapas:  

i) Elaborar diagnóstico situacional dos sistemas locais de tratamento de esgoto; 

ii) Padronizar e regulamentar os sistemas locais de acordo com a NBR 7.229 (ABNT, 1993),  

e NBR 13.969 (ABNT, 1997); 

iii) Cadastrar das residências a fim de propiciar o monitoramento sistemático dos sistemas;  

iv) Credenciar e regularizar os caminhões “limpa fossa”; 

iv) Constituir uma estrutura administrativa e operacional para a realização da fiscalização e 

limpeza dos sistemas locais; 

v) Realizar o gerenciamento e disposição final do efluente proveniente das limpezas dos 

sistemas locais.  

Inicialmente a proposição do modelo de gestão deverá prever o diagnóstico situacional dos 

sistemas locais de tratamento de esgoto doméstico, por considerar que um dos grandes 

problemas encontrados pelos municípios no desenvolvimento de políticas ou de projetos de 

saneamento adequados é a falta de informações e de dados a respeito das necessidades locais. 

Assim, o diagnóstico poderá ser pautado no levantamento das residências que estão ou não em 

conformidade com a legislação. Posteriormente, com a obtenção de um panorama situacional 

dos sistemas locais de tratamento de esgoto, poderá ser implementado programas, projetos e 

ações que visem o melhor gerenciamento dos serviços, tais como a padronização e 

regularização dos sistemas, objetivando que todas as residências possam atender o que está 

preconizado nas normas da ABNT, NBR 7229/93 e NBR 13969/97. Adiante, com a 

consequente padronização e regularização dos serviços, é indispensável a criação de um 

cadastro das residências regularizadas visando assegurar o monitoramento sistemático desta 

forma de tratamento. Já o cadastramento e regularização dos caminhões “limpa fossa” tem como 

objetivo minimizar a execução do trabalho de forma clandestina, comprometendo a eficiência do 

serviço prestado. Neste contexto, se faz oportuno, evidenciar a constituição de uma 

estrutura administrativa e operacional para a realização das fiscalizações e limpezas dos 

sistemas locais de tratamento de esgoto doméstico bem como para propiciar o 

gerenciamento do tratamento e disposição final do lodo proveniente da manutenção. Para tal, 

considerando as etapas descritas como uma possibilidade para exercer a gestão dos sistemas 

locais de tratamento de esgoto, como proposta para atender o objetivo da universalização 

dos serviços de esgotamento sanitário, no quadro 01 segue uma discussão sobre as 

formas de administração com que a municipalidade poderá estar realizando a prestação 

do serviço, assim como uma crítica a respeito da adaptação da forma de administração ao 

modelo de gestão proposto. 
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Quadro 1 – Formas de administração para os sistemas locais de tratamento de esgotos. 

FORMA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

CRÍTICA CONCLUSÃO 

1 – ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA PELO 

MUNICÍPIO, ATRAVÉS 
DE SECRETARIAS OU 

DEPARTAMENTOS 

- Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, observa-se que, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, 
inúmeros municípios catarinenses tem dificuldades em cumprir as exigências legais do comprometimento de, no máximo, 54% da sua receita 
líquida com folha de pagamento. Por conta disso, a contratação de uma nova equipe para gerenciar e operar este serviço poderia ser inviável em 
muitos dos municípios catarinenses.  
 - A vinculação do serviço a um departamento municipal, da forma como estes são geridos hoje nos municípios de pequeno porte, dificultaria a 
contabilização dos custos vinculados exclusivamente a este serviço. Tal situação, prejudica a definição de uma política tarifária que propiciasse a 
sustentabilidade do serviço como previsto na Lei n° 11.445/07. 
- A limpeza sistemática do sistema individual iria gerar uma quantidade significativa de lodo, que por exigência de resoluções como a CONAMA n° 
377/2006, precisam passar por um processo de tratamento específico. Considerando a infraestrutura dos municípios de pequeno porte e 
capacidade técnica dos servidores, assumir esta responsabilidade seria tecnicamente inviável.  

Neste contexto, a gestão dos sistemas locais de tratamento de 
esgoto diretamente por uma secretaria municipal se mostra 
inviável dentro do contexto atual.  

2 – ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA ATRAVÉS 
DE CONSÓRCIOS 

PÚBLICOS 

- A Lei n° 11.107/05 estabelece as diretrizes para a constituição de Consórcios Públicos entre entes federados. Este modelo de gestão apresenta 
vantagens como: melhorar o relacionamento dos municípios com outras esferas de governo, possibilitando que os recursos cheguem mais rápida 
e facilmente; permite o intercâmbio de ideias, projetos e experiências; assegura agilidade na elaboração de diagnósticos e ações de governo, 
necessária para enfrentamento dos problemas e prioridades regionais; ajuda na economia de recursos, valorizando os poucos recursos de que 
dispõe cada município. 
- A constituição de um Consórcio Público apresenta-se complexa, exigindo a elaboração de um diagnóstico situacional e estudos de viabilidade, 
elaboração de protocolo de intenções, definição do contrato de rateio, definição do contrato de programa e estruturação admin istrativa e 
operacional do órgão.  
- As experiências de Consórcios Públicos voltados para a prestação de serviços de esgotamento sanitários são raros ainda no Brasil.   

 
Neste contexto, a gestão através de Consórcios Públicos 
apresenta inúmeras vantagens conceituais. No entanto, os 
cases

3
 de sucesso na prestação de serviços de esgotamento 

sanitário são raros. Portanto, no panorama atual, a adoção 
desse estratégia precisa ser aprimorada. 

3 – ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA ATRAVÉS 
DE UMA AUTARQUIA 

MUNICIPAL 

- A constituição de uma autarquia municipal exigiria o aporte de considerável recursos financeiros (equipe administrativa e técnica, infraestrutura e 
equipamentos). 
- Uma autarquia municipal, quando respeitada a autonomia administrativa, pode alcançar uma maior eficiência na gestão dos serviços, visto que a 
mesma poderá valer-se de ferramentas organizacionais específicas do mercado privado.  
 - Nos municípios que já contam com uma autarquia municipal que trate, mesmo que parcialmente, dos serviços de esgotamento sanitário, o 
modelo de gestão dos sistemas locais poderia ser viável, sendo necessário o credenciamento das empresas “limpa fossa” através de edital 
específico. Neste caso, a implementação de uma política tarifária ficaria facilitada através da cobrança combinada a tarifa r elativa ao serviço de 
abastecimento de água. 

Neste contexto, a gestão dos sistemas locais de tratamento de 
esgoto através de autarquia municipal se mostra interessante, se 
e somente se, em casos em que o município já conta com uma 
autarquia municipal com estrutura para realizar os serviços de 
abastecimento de água e, mesmo que parcialmente, os serviços 
de esgotamento sanitário. No entanto, quase que a totalidade 
dos municípios de pequeno porte catarinense não possuem 
autarquia municipal de água e esgoto.  

4 – ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA ATRAVÉS 

DA COMPANHIA 
CATARINENSE DE 

ÁGUAS E 
SANEAMENTO - 

CASAN. 

- Com décadas de serviços prestados à população catarinense, a CASAN é uma empresa pública que possui know how
4
 para realizar com 

eficiência a gestão do tratamento e disposição final dos lodos oriundos dos sistemas locais.  
- Por se tratar de empresa pública, a sua contratação por parte do município, poderia ser realizada por convênio, ficando dispensada a realização 
de processo licitatório. Todavia, a fim de evitar conflitos futuros, é extremamente importante a clareza na definição das diretrizes do Contrato de 
Programa estabelecido entre Município e CASAN, considerando inclusive os mecanismos de controle social.  
 - O arranjo administrativo e jurídico para o estabelecimento das responsabilidades e política tarifária poderia ser mais simplificado, visto que a 
CASAN já atua na maioria absoluta dos municípios de pequeno porte realizando o serviço de abastecimento de água.  

Neste contexto, a gestão dos sistemas locais de tratamento de 
esgoto através da CASAN, no panorama atual, seria o mais 
adequado, desde que as responsabilidades da empresa fossem 
devidamente estabelecidas no Contrato de Programa.  

5 – ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA ATRAVÉS 

DE EMPRESA 
PRIVADA. 

- Em se tratando de contratos de prestação de serviço com o administração pública, a Lei n° 8.666/93 prevê a necessidade da realização de 
licitação para a contratação de empresa privada, devidamente habilitada e respeitando os princípios da economicidade e eficiência. Observa-se 
que, a prestação do serviço de gestão dos sistemas de tratamento local envolve etapas complexas, com responsabilidades ambientais e sociais. 
Tal complexidade poderia dificultar a elaboração do Termo de Referência do edital de licitação, principalmente quando o município não contar com 
equipe técnica qualificada.  
- As empresas prestadoras de serviço de “limpa fossa” estão organizadas para realizar serviços individualizados, a readequação dessa empresas 
para prestar um serviço mais abrangente em todo o município ou ainda em vários municípios, poderia levar um tempo.  
- A prestação do serviço através de uma empresa privada poderia favorecer a redução dos custos de gerenciamento e operação do s istema.  
- O arranjo administrativo e jurídico para o estabelecimento das responsabilidades e política tarifária poderia ser mais complexo, primacialmente 
nos municípios onde não estão claras as diretrizes do Contrato de Programa com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.  

Neste contexto, a gestão dos sistemas locais de tratamento de 
esgoto através de empresa privada poderia ser considerada uma 
boa alternativa aos municípios. A dúvida que permanece é em 
relação a capacidade de organização das empresas existentes e 
de como o município poderia realizar a fiscalização eficiente do 
serviço prestado. No entanto, diante do atual cenário político-
institucional brasileiro, observa-se um fortalecimento da 
possibilidade de implementação de parcerias público privadas no 
setor do saneamento, como prevê a MP nº 868 de 2018.  

                                                             
3
 Cases de sucesso: termo em inglês usado para descrever um caso bem sucedido de negócio que merece ser estudado, servindo como modelo. 

4
 Know how: termo em inglês que significa “saber como”. Compreende um conjunto de conhecimentos práticos adquiridos por uma empresa ou profissional, que traz para si vantagens competitivas. 
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CONCLUSÃO 

 

Considerando os baixos índices de atendimento em saneamento básico constatados no 

Estado de Santa Catarina, buscou-se no presente trabalho propor uma alternativa de gestão 

dos serviços de esgotamento sanitário em municípios de pequeno porte através do 

monitoramento dos sistemas locais de tratamento de esgoto (fossa séptica/filtro 

anaeróbio), considerando que em muitos destes municípios não é sustentável a implantação 

de sistemas coletivos de esgotamento sanitário. 

Para atingir o objetivo, foram realizadas revisões bibliográficas e levantamento de 

documentos relativos a processos judiciais instaurados pelo Ministério Público de Santa 

Catarina relacionados a prestação dos serviços de saneamento básico. Tais documentos 

serviram de base para conduzir os questionários e entrevistas realizados com especialistas 

relacionados as área de gestão, operação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento 

básico, com a finalidade de elucidar as principais dificuldades e potencialidades e trazer 

segurança jurídica ao modelo de gestão proposto. 

As principais discussões levantadas pelos especialistas indicam aos municípios de 

pequeno porte, a necessidade de: construir um diagnóstico mais criterioso na etapa de 

planejamento da elaboração e/ou revisão dos PMSB que considere as reais necessidades e 

exequibilidade das ações futuras; exigir a implementação regionalizada de políticas 

ambientais, pois se entende que as interferências relacionadas às deficiências nos serviços de 

esgotamento sanitário são extensivas a bacia hidrográfica. Ainda, observou-se que há 

consenso de que a escassez de recursos financeiros para a realização das obras de 

infraestrutura é a principal dificuldade para a universalização dos serviços de esgotamento 

sanitário esta reduzida quantidade de recursos financeiros está associado a questões como: a 

instabilidade política e econômica do Brasil que prejudica os programas de incentivo ao 

crescimento; a incapacidade técnica dos municípios para formular projetos coerentes e 

credenciarem-se aos poucos editais disponíveis nos últimos anos; a carência de uma cultura 

organizacional que privilegia a etapa de planejamento, trazendo transtornos ainda maiores na 

etapa de execução dos projetos e conflitos relacionados a percepção dos gestores públicos 

sobre a necessidade de inserção dos seus representantes sobre os processos decisórios do 

prestador do serviço em âmbito municipal. Como principais potencialidades, observou-se que 

a utilização de sistemas locais de tratamento de esgoto é percebida como viável para 

municípios de com população inferior a 20.000 habitantes e ou áreas isoladas, havendo 

consenso em relação a necessidade de fiscalização e monitoramento efetivo dos sistemas 

locais implantados. Por fim, em regiões que contam com a efetiva participação das 

associações de município, observa-se um melhor comprometimento e entendimento das 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 630 

questões urgentes relacionadas ao saneamento básico por parte dos gestores públicos, no 

entanto a ingerência política ainda prejudica sobremaneira as formulação de propostas com 

responsabilidade socioambiental e integradoras. 

Mesmo considerando a complexidade dos aspectos envolvidos na gestão dos serviços 

de saneamento básico, tais como titularidade dos serviços, a transferência de 

responsabilidades aos prestadores de serviço, a estrutura de funcionamento e as atribuições 

das agências reguladoras, a regularização das concessões em andamento e a compatibilização 

com as legislações vigentes, é viável instituir um modelo de gestão dos sistemas locais 

de tratamento. Dentre as formas de administração existentes, o modelo de gestão mais 

indicado vai depender da estrutura organizacional de cada município. No entanto, ponderando 

acerca do contexto atual, onde a maioria dos municípios dispõe da prestação de serviço pela 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, considera-se que a administração 

indireta poderia ser mais exequível e eficiente, desde que a responsabilidades das partes fossem 

devidamente estabelecidas ou revistas nos Contratos de Programa. Colabora com essa opção a 

indisponibilidade de infraestrutura de Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs na maioria dos 

municípios catarinenses.   

Cabe salientar que, os instrumentos jurídicos que embasaram a formulação do 

questionário/entrevistas apresentavam certa redundância. Logo, talvez por falta de habilidade 

de seus idealizadores, criou-se uma estrutura viciada, no qual se percebe que os 

posicionamentos dos entrevistados se repetem na discussão de diferentes questões. Outro 

motivo que pode ter contribuído com respostas repetitivas pode estar associado a falta de 

competência dos especialistas em relação a temas específicos, levando os mesmos a respostas 

simplificadas e ou genéricas. Além disto, ao contatar os especialistas para participaram do 

estudo, obteve-se um claro posicionamento, sobretudo dos órgãos públicos que atuam 

diretamente na área de saneamento básico, que não haviam pessoal técnico capacitado para 

responder a solicitação ou que ainda não possuíam atribuições (competências) específicas 

para tratar da temática, o que torna o cenário preocupante, ou no mínimo singular, uma vez 

que estes mesmos órgãos são os responsáveis por executar e ou fiscalizar as 

ações/projetos/programas que promovam as melhorias na qualidade de vida da população 

catarinense. 

Como sugestões para trabalhos futuros recomendam-se: Realização de um estudo 

ambiental completo dos impactos causados pelo uso sistemático do sistema local fossa 

séptica/filtro anaeróbio, composto por um planejamento experimental e metodologias 

adequadas, afim de trazer mais segurança ao modelo de gestão; Realização de estudos 

econômico-financeiros com objetivo de identificar com maior detalhamento os custos 

envolvidos na implantação e operação de um sistema de monitoramento dos sistemas locais, bem 
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como a definição do adensamento urbano que justifique o investimento em 

um sistema coletivo de esgotamento sanitário; Aprofundar estudos sobre os impactos 

relacionados ao uso da alternativa proposta nos modelos de administração pública 

apresentados; Promover eventos tais como seminários, palestras, fóruns e ou audiências 

públicas para discutir alternativas sustentáveis de universalização dos serviços de 

esgotamento sanitário em Santa Catarina.  
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RESUMO  

 

As agências reguladoras arcam com  falhas de governo, sendo uma delas a assimetria de 

informações, quando o ente regulado possui mais informações em relação aos seus componentes 

e custos do que o próprio regulador, causando incerteza na definição de tarifas e no cálculo de 

indicadores de desempenho dos serviços. Este inconveniente alcança também o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) que recebe dados auto-declaratórios dos 

prestadores de serviços de saneamento básico de todo o Brasil. Diante disso, foi desenvolvida no 

âmbito do Governo Federal metodologia para auditoria e certificação dos dados relacionados à 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Este trabalho teve por 

objetivo realizar a aplicação da metodologia em quatro informações produzidas pela 

concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito 

Federal (DF). Os resultados evidenciaram que existe fragilidade no processo de produção dos 

dados testados, mas também trouxe melhor entendimento ao ente regulador dos processos de 

coleta e processamento de informações do prestador de serviços, sendo, portanto, ferramenta 

importante na redução dos efeitos da assimetria de informações na atividade regulatória e na 

confiabilidade do processo de avaliação de desempenho. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico, Teste de Confiança, Teste de Exatidão, Identificação de 

Riscos e Controles. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O acesso a informações é fundamental para o exercício da regulação dos serviços públicos. A 

atividade regulatória é realizada prioritariamente em ambientes com limitações à concorrência, 

sendo essencial a instituição de mecanismos de promoção de competição virtual entre 

prestadores, tendo em vista o estabelecimento de custos eficientes e tarifas módicas aos 

usuários. Além disso, as entidades de regulação devem promover o acompanhamento de metas 

contratuais, fiscalizar a qualidade e zelar pela universalização dos serviços. É evidente que as 

atribuições da regulação dependem integralmente da disponibilidade de informações de alta 

confiabilidade (ABAR, 2014). 

O setor do saneamento básico é naturalmente um mercado monopolista, o que enseja a 

interveniência do Estado economicamente. No entanto, em uma visão ampla, a regulação atua 

também para garantir que as parcelas mais vulneráveis da população tenham acesso a direitos 

humanos fundamentais, como água potável e tratamento de esgoto. Ocorre que  agências 

reguladoras de águas arcam com falhas de governo, sendo uma delas a assimetria de 
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informações, quando o ente regulado possui mais informações em relação aos seus componentes 

e custos do que o próprio regulador, causando incerteza na definição de tarifas, por exemplo 

(CANDIDO, 2013). 

A assimetria de informação é um problema capital para as Agências Reguladoras, que são 

obrigadas a trabalhar com dados obtidos e tratados exclusivamente pelos prestadores de serviços 

regulados. Tais informações podem apresentar limitações de qualidade e confiabilidade, 

colocando em risco as análises realizadas, principalmente aquelas relacionadas a definição de 

preços (ABAR, 2014). 

Entretanto, além dos efeitos econômicos, a assimetria de informações pode causar inseguranças 

no cálculo de indicadores que avaliam a qualidade da prestação dos serviços. Este inconveniente 

alcança também o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) que recebe dados 

autodeclaratórios dos prestadores de serviços de saneamento básico de todo o Brasil. 

Diante da necessidade de melhorar a qualidade da informação sobre o saneamento básico e 

aperfeiçoar  a certificação das informações do SNIS, surgiu o Projeto Acertar, capitaneado pelo 

Ministério das Cidades, com financiamento do Banco Mundial, por meio do Programa de 

Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS (BRASIL, 2018a). Este projeto desenvolveu 

metodologia de auditoria e certificação dos dados relacionados à prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário (BRASIL, 2018b). 

Nesse contexto, este trabalho teve  por objetivo realizar a aplicação da metodologia proposta pelo 

Projeto Acertar em quatro informações produzidas pela Companhia de Saneamento Ambiental do 

Distrito Federal - Caesb, a qual possui a concessão dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização do estudo foi utilizado o guia de certificação elaborado pelo Projeto Acertar – Guia 

Acertar (BRASIL, 2018b) e selecionadas informações do guia com especial interesse para 

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), tendo 

em vista que são informações utilizadas no cálculo da Taxa  de  Fiscalização  sobre  Serviços  

Públicos  de Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  (TFS)  e  da  Taxa  de  

Fiscalização  dos  Usos  dos Recursos Hídricos (TFU). Essas taxas foram estabelecidas por Lei 

Distrital No 771/20055 e representam as principais receitas da Adasa para a execução de suas 

atividades regulatórias. (DISTRITO FEDERAL, 2005).  

                                                             
5
 A Taxa  de  Fiscalização  sobre  Serviços  Públicos  de Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  (TFS)  e  a  Taxa  de  

Fiscalização  dos  Usos  dos Recursos Hídricos (TFU) foram estabelecidas pela Lei Complementar nº 711/2005, alterada pela Lei 
Complementar nº  798/2008. 
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Portanto, foram selecionadas as 4 (quatro) informações envolvidas no cálculo da TFS e TFU, 

sendo elas: (i) volume produzido de água, (ii) volume coletado de esgoto e (iii) volume faturado de 

água e (iv) volume faturado de esgoto. O processo de certificação foi executado, conforme 

determina o guia do Projeto Acertar, em cinco etapas: (1) Mapeamento de processos, (2) 

Identificação de riscos e controles, (3) Avaliação da confiança, (4) Avaliação da exatidão e (5) 

Certificação das informações (Figura 1). 

 

Figura 1 - Etapas de implementação do guia de certificação do Projeto Acertar. 

 

Fonte: Brasil (2018b). 

 

Buscou-se primeiro conhecer como ocorria o processo de concepção das informações por meio 

do mapeamento dos processos de coleta dos dados. Na segunda etapa, foi feito o levantamento 

dos riscos e controles associados ou a ausência destes controles a cada etapa do processo. A 

terceira etapa foi realizada por meio dos testes de efetividade de cada controle levantado, com a 

finalidade de verificar o nível de confiança dos dados produzidos. O nível de confiança foi  obtido a 

partir da média  dos percentuais de confiança atribuídos a cada controle identificado dentro do 

processo de produção das informações (Tabela). Com o resultado das médias obteve-se  a 

avaliação da confiança de cada informação, de acordo com as faixas estabelecidas. 

Na quarta etapa,  realizam-se testes com vistas a avaliar a exatidão das informações.  O nível de 

exatidão determina o quanto os números informados refletem com  precisão  os  eventos  

ocorridos.  Para  tanto,  procedimentos  ou  testes substantivos  devem ser  desenvolvidos  para  

avaliar  o  nível  de  exatidão  dos números declarados pelo prestador para cada informação. O 

nível de exatidão de cada informação é dado pelo percentual de desvio entre o valor declarado 

pelo prestador e o valor recalculado nos testes (Tabela 1). A avaliação da exatidão é obtida a 

partir das faixas estabelecidas.  
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Tabela 1- Classificação do nível de confiança e classificação do nível de exatidão. 

Percentual de Confiança 

(média) 

Percentual de Exatidão 

(desvio) 

Nível de Confiança Avaliação da Confiança 

Nível de Exatidão Avaliação da Exatidão 

[75%;100%] [0%;2%] Alto  

[50%;75%[ ]2%;5%] Médio  

[0%;50%[ ]5%;100%] Baixo  

Fonte: modificado de Brasil (2018b). 

 

 

Por fim, foi realizada  a certificação final de cada informação com base na matriz de classificação 

proposta pelo Guia Acertar com o cruzamento das notas obtidas nas avaliações de confiança e de 

exatidão (Figura 2). 

 

Figura 2 - Matriz de classificação da certificação das informações. 

E
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NC 6 7 

  
NC 4 5 

 

1 2 3 

  

  
   

  

  Confiança 

Fonte: Brasil (2018b). 

 

Na Tabela 2, apresentam-se  os significados das notas da matriz de classificação. 

 

Tabela 2 - Significado das notas da Matriz de Classificação da certificação de informações. 

NC Não Certificado: a informação não passou pelo processo de auditoria e certificação 

1 A informação possui baixo nível de confiança e, portanto, não teve exatidão avaliada 

2 A informação possui um médio nível de confiança e teve sua exatidão avaliada como baixa ou não avaliada 

3 A informação possui um alto nível de confiança e teve sua exatidão avaliada como baixa ou não avaliada 

4 A informação possui níveis médios de confiança e exatidão 

5 A informação possui um alto nível de confiança e médio nível de exatidão 

6 A informação possui um médio nível de confiança e alto nível de exatidão 

7 A informação possui os níveis máximos de confiança e exatidão 

Fonte: Brasil (2018b). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Etapa 1 – Mapeamento de processos 

Para realização do mapeamento de processos foram feitas reuniões e entrevistas com as áreas 

do prestador de serviços (Caesb) responsáveis pela confecção das informações, a fim de 

subsidiar a produção de fluxogramas de mapeamento, tendo sido a etapa que demandou o maior 

tempo de trabalho. Durante esta etapa, verificou-se que as informações (iii) volume faturado de 

água e (iv) volume faturado de esgoto são obtidas a partir do mesmo processo de faturamento na 

área comercial e, portanto, foram avaliadas de forma conjunta. 

Etapa 2 – Identificação de riscos e controles  

A partir do conhecimento do fluxo de geração dos dados foi possível identificar os riscos 

associados a cada processo e elaborar uma matriz de riscos. Identificados os riscos foram 

levantados os controles internos (C-0X) já existentes e necessários para mitigá-los. Para os riscos 

nos quais não existiam controles internos foram apontados lacunas ou os GAPs (G-APU0X), 

indicando ausência de procedimentos para minimização de erros. Na Figura 3, exemplificam-se as 

atividades de mapeamento de processo, identificação de riscos e controles efetuadas para as 

informações do estudo. 

 

Figura 3 - Mapeamento de processo, identificação de riscos, controles e lacunas da informação 

volume produzido de água.  

 

Legenda: C-01 e C-02: riscos e controles identificados; G-APU01 – lacuna ou gap identificada; Triângulos amarelos: 

informações adicionais para detalhamento da atividade. 
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Etapa 3 – Avaliação da confiança  

O Guia Acertar define nível de confiança como o indicativo do grau de segurança com o qual o 

prestador de serviços é capaz de produzir informações. Para avaliar a confiança, todos os 

procedimentos mitigatórios de riscos identificados (controles C1 a C9) foram testados, 

observando-se evidências quanto a sua implementação. O resultado de cada controle foi 

considerado como:  não implementado (NI), parcialmente implementado (PI) e implementado (IM), 

recebendo percentual de confiança, respectivamente, de zero (0%), cinquenta (50%) e cem por 

cento (100%). Para  os riscos identificados sem nenhum controle associado foram apontadas 

lacunas ou GAPs (G-APU01 a 06), sendo atribuído percentual de confiança zero (0%). 

O percentual de confiança total de cada informação testada foi obtido por meio da média dos 

percentuais de confiança de todos os controles e lacunas vinculados. O nível de confiança e a 

avaliação de confiança foi, por fim, obtida por meio das faixas estabelecidas pelo Guia Acertar. 

Na Tabela 3, apresenta-se para cada informação os controles ou lacunas testados, o percentual 

de confiança calculado e o nível e avaliação de confiança obtidos. 

  

Tabela 3 - Resultados das avaliações de confiança para as informações testadas 

INFORMAÇÃO 1 - VOLUME PRODUZIDO DE ÁGUA 

Controles ou 

Lacunas (GAPs) 
Implementação 

Confiança 

Percentual Nível Avaliação 

G-APU01 NI 0% Baixo  

C-01 NI 0% Baixo  

C-02 NI 0% Baixo  

G-APU02 NI 0% Baixo  

C-03 NI 0% Baixo  

C-04 NI 0% Baixo  

C-05 NI 0% Baixo  

C-06 PI 50% Médio  

Resultado – Média da Informação 1 6,25% Baixo  

INFORMAÇÃO 2  - VOLUME COLETADO DE ESGOTO  

Controles ou 

Lacunas (GAPs) 
Implementação 

Confiança 

Percentual Nível Avaliação 

G-APU01 NI 0% Baixo  

G-APU05 NI 0% Baixo  

C-07 PI 50% Médio  

C-08 NI 0% Baixo  

Resultado – Média da Informação 2 13% Baixo  

INFORMAÇÔES 3 e 4  - VOLUME FATURADO DE ÁGUA E DE ESGOTO 

Controles ou 

Lacunas (GAPs) 
Implementação 

Confiança 

Percentual Nível Avaliação 

C-09 PI 50% Médio  

G-APU06 NI 0% Baixo  

Resultado – Média das Informações 3 e 4 25% Baixo  

Legenda: NI – Não implementado; PI – Parcialmente implementado; IM – Implementado; G-APU0X – Lacunas ou 

gaps; C-0X – Controles. 
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Etapa 4 – Avaliação da exatidão 

A avaliação da exatidão, segundo o Guia Acertar, deve ser executada quando as informações são 

avaliadas como tendo nível de confiança médio ou alto. Entende-se que, caso uma informação 

seja avaliada com nível de confiança baixo, esta não deve ter a sua exatidão testada, já que os 

controles não são capazes de gerar dados confiáveis para a execução de testes substantivos. 

Conforme resultado da Etapa 3, todas as informações testadas tiveram seu nível de confiança 

avaliado como baixo, de modo que dispensaram testes substantivos e o cálculo do percentual de 

exatidão.  Automaticamente, o nível de exatidão das informações foi classificado como baixo 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Resultados das avaliações de exatidão para as informações testadas. 

Informação 
Percentual de 

exatidão 
Nível de exatidão 

Avaliação da 

exatidão 

Volume Produzido de Água - Baixo  

Volume Coletado de Esgoto - Baixo  

Volume Faturado de Água e de 

Esgoto 
- Baixo  

 

Etapa 5 – Certificação das Informações 

A certificação final de cada informação foi obtida pela combinação dos resultados de confiança e 

exatidão, de acordo com a Matriz de Certificação (Figura 2), afim de alcançar uma avaliação 

única, sendo dadas  notas entre 1 e 7.  Na Tabela 5 mostra-se  o resultado final da certificação 

das informações testadas a partir do cruzamento entre as avaliações de confiança e exatidão, 

sendo que todas elas receberam certificação final igual a 1. 

 

Tabela 5 - Resultado final da certificação das informações testadas. 

Informação 
Nível de 

Confiança 

Avaliação da 

Confiança 
Nível de 

Exatidão 

Avaliação 

da 

Exatidão 

Resultado da 

Certificação 

Volume Produzido 

de Água 
Baixo 

 
Baixo 

 
1 

Volume Coletado de 

Esgoto 
Baixo 

 
Baixo 

 
1 

Volume Faturado de 

Água e de Esgoto 
Baixo 

 
Baixo 

 
1 

 

 

A nota 1 de certificação significa que as informações apresentaram  baixo nível de confiança e, 

também, baixo nível de exatidão. Este fato não conclui que essas informações estejam erradas, 

mas sim que existe grande probabilidade de que esses resultados sejam afetados por eventos 
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desfavoráveis, visto que os controles necessários para mitigação dos riscos associados ao 

tratamento das informações não estão implementados ou não estão funcionando como deveriam. 

Observa-se, no entanto, que há espaço para melhoria do processo de confecção dessas 

informações e que o trabalho das entidades reguladoras passa por fazer o prestador de serviços 

reconhecer a importância da internalização da metodologia de certificação, melhorando seus 

processos internos, com consequente geração de informações confiáveis e auditáveis, 

fundamentais para o processo de avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O resultado desse projeto piloto de aplicação da metodologia de auditoria e certificação de 

informações estabelecida pelo projeto Acertar foi capaz de trazer melhor entendimento ao ente 

regulador dos processos de geração de informações do prestador de serviços, bem como 

evidenciar fragilidades em termos de confiabilidade e exatidão das informações produzidas. 

A partir desse conhecimento, o regulador  pode  atuar junto ao prestador na busca da melhoria 

contínua desses processos, resultando na redução dos efeitos da assimetria de informações e no 

aumento da confiabilidade do processo de avaliação de desempenho da prestação dos serviços. 
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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentado modelo de automatização que transforma a ETA – Torreões, no 

município de juiz de Fora, em uma unidade autônoma, de maneira a reduzir o custo operacional 

referente a mão de obra e  ao mesmo tempo permitir seu funcionamento 24 horas por dia, 

possibilitando dobrar a capacidade de produção de água tratada, atendendo a demanda local de 

forma adequada, inclusive em relação aos picos de consumo que ocorrem em finais de semana e 

feriados prolongados, onde normalmente se recorre a prática constante de realização de horas 

extras. 

 

Palavras-chave: estação de tratamento de água, automação, indústria 4.0 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi elaborado a partir da idéia de se automatizar a ETA Torreões, situada no distrito 

de mesmo nome, no município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, distante 38 Km da sede 

do município. Trata-se de uma ETA Compacta, aberta, com manancial de abastecimento 

superficial, capacidade de produção até 5 l/s e formando um sistema de abastecimento isolado, 

que atualmente é operada de forma manual por funcionários próprios da Companhia de 
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Saneamento Municipal de Juiz de Fora /MG – Cesama, em turnos de 12h x 36h, operando 

somente durante o turno diurno, ficando a ETA ociosa no período noturno.  

Esta situação relatada, em determinadas épocas do ano, devido a altas temperaturas no verão, 

finais de semana e feriados, onde ocorre um fluxo maior de pessoas à região, aumentando o 

consumo e exigindo a presença de Operadores de Estação além da jornada normal prevista, 

ocasiona realização de horas extras aumentando consequentemente as despesas com mão de 

obra nos custos operacionais, conforme Quadro 1. 

  

Quadro 1 – Horas trabalhadas últimos 12 meses - Dados obtidos no Depto. de Recursos Humanos da 

Empresa. 

 

 

Em um momento anterior, quando todo e qualquer processo produtivo de água obedecia uma 

regra aplicada ao mercado, e que as tarifas de água também seguiam, onde os valores a serem 

considerados em suas composições eram os relativos a despesas necessárias ao custeio da 

empresa somadas ao valor estabelecido para investimentos, esta situação não representava uma 

preocupação muito imediata. Em ARAUJO (2.000) tem-se: 

 

“As tarifas praticadas pelas empresas prestadoras de serviços de saneamento deverão cobrir a 

operação e manutenção do sistema, amortização dos investimentos, depreciação e viabilizar 

projetos de expansão e modernização do sistema e a tarifa é a fonte de recursos para o 

saneamento.” 

 

A fórmula apresentada pelo autor é definida da seguinte forma: CS = DEX + DPA + RI 

 

Onde: 

 CS    = Custo do Serviço 
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 DEX = Despesas de Exploração 

 DPA = a) Quotas de Depreciação 

  b) Provisão para devedores duvidosos 

  c) Amortização de Despesas 

 RI    =  Remuneração do Investimento 

 

Essa prática simplesmente culminava com encaminhamento de mensagem ao Legislativo do 

Município, solicitando anualmente, os respectivos ajustes e reajustes na tarifa do serviço de água 

e esgoto, que se concretizavam através de critérios políticos em detrimento de critérios técnicos e 

operacionais. 

Após a promulgação da Lei Federal 11.445/2007, denominada de Política Nacional do 

Saneamento, onde aparecem as Agências Reguladoras na fiscalização, regulamentação e 

estabelecimento das tarifas, a situação se alterou e agora as Empresas estão tendo que ajustar 

suas despesas de custeio ao valor estabelecido para as tarifas e seus respectivos investimentos.  

Isto fica bem definido pelo artigo 22, inciso IV, onde é estabelecido entre os principais objetivos 

das Agências Reguladoras o de definir as tarifas de água e esgoto, assegurando tanto o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que induzam 

a eficiência e a eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de 

produtividade com os usuários.” 

Assim, esgotados os limites de negociação com as Agências Reguladoras nos ajustes das 

despesas de custeio e investimentos, as Empresas tem que  ajustar internamente sua 

organização e seus processos produtivos, pensando em terceirizar, otimizar, reduzir desperdícios, 

programas de eficiência energética, automação de partes do processos etc.  

Em relação à mão de obra, que na maioria das Empresas de Saneamento ultrapassa 50% dessas 

despesas, e a Cesama não difere muito dessa ordem, estando ainda um pouco abaixo desta 

média, em função de estar enfrentando um amplo processo de aposentadoria em seu quadro de 

pessoal,  conforme se demonstra na tabela abaixo, credita-se na automação a expectativa de 

reduzir a despesa referente a Operação de ETAs, tendo em vista que em suas Diretrizes de 

Terceirização para suas atividades, não estar previsto as atividades do processo de produção de 

água, por considerá-lo estratégico para a empresa.  
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TABELA 1 – DESPESAS DE PESSOAL/SERVIÇOS DE TERCEIROS NAS DESPESAS TOTAIS 

Prestadores de Serviços de Abrangência Local – Direito Privado com Administração 

Pública 

Regiões Percentual 

Norte ------- 

Nordeste 51,75% 

Sudeste 54,52% 

Sul 44,97% 

Centro Oeste -------- 

Geral/Total 53,40% 

CESAMA* 43,01% 

Tabela adaptada do Snis 2016 / * Percentual obtido no acompanhamento anual de despesas. 

 

Quando não se consegue ajustar suas despesas de custeio, conforme orientações da Agência, 

resta à Empresa dotar as suas unidades de produção de um processo de automatização, que de 

acordo com a Agenda Brasileira para Indústria 4.0, incorporará automação, interação entre 

equipamentos e que se transformará em Sistema de Inteligência Artificial, dotando os processos 

produtivos de poder de decisão, atuação e auto controle de processo, ou seja, o que se pode 

denominar de Industria 4.0 no Saneamento. 

De acordo com KRAJEWISKY, RITZMAN e MALHOTRA, a substituição de mão de obra por 

equipamentos e tecnologias que venham a economizar horas trabalhadas, é maneira clássica de 

melhorar produtividade e qualidade em processos industriais. 

Objetiva-se de forma específica mostrar com esse trabalho que, com a concretização deste 

projeto de automatização, a redução de custos operacionais de mão de obra e a possibilidade de 

duplicar a capacidade de produção e, como objetivos secundários e complementares, aperfeiçoar 

o processo de produção, melhorar a qualidade do produto final e aumentar a confiabilidade de 

todo o processo produtivo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A substituição de mão de obra por processos automáticos e autônomos, com capacidade de 

monitorar, reagir e corrigir um processo vai gerar um sistema de tratamento de água onde o 

agente coagulante será aplicado na água bruta, através de um dosador de coagulante, partindo 

de informações do analisador de cargas (ou similar), de forma contínua e automática. Na entrada 
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do floculador deverá ser instalado uma  sonda   para verificação de pH e promover sua correção 

automática para o valor ideal através da dosagem automática de alcalinizante. 

Após a saída da água filtrada e antes do reservatório de água tratada, deverão ser instalados 

dosadores de flúor, cloro e alcalinizante que serão acionados de forma automática, para correção 

da água tratada de acordo com os parâmetros vigentes de potabilidade, por analisadores de flúor, 

cloro e pH instalados após saída do reservatório de água tratada, fechando o ciclo de processo de 

automação. 

O sistema deverá também contemplar descargas de fundo nos decantadores controladas 

automaticamente por tempo e que são atualmente executadas manualmente (botoeiras em 

quadro de comando) através de sistema de pressurização via ar comprimido/solenóides. Da 

mesma forma deverão ser previstas retrolavagens automáticas de filtros para garantia da turbidez 

de saída pré-estabelecida. 

Todos os dados, além de registrados na memória de um CLP, serão também transmitidos via 

GPRS ou rádio à Central de Controle Operacional, no bairro de São Mateus na sede do município 

de Juiz de Fora. 

Deverá haver interrupção do funcionamento da ETA e a captação de água bruta sempre que a 

turbidez de água bruta exceder a 300 UT, sendo gerado um alarme do sistema supervisório 

localizado em São Mateus, bairro do município de Juiz de Fora onde está situado o Centro de 

Controle Operacional da Empresa. Voltando a funcionar somente após um comando manual no 

supervisório. Haverá interrupção sempre que o reservatório atingir 95% do seu volume, com 

retorno automático de funcionamento quando atingir 50%, sendo possível a alteração remota 

desses parâmetros de acordo com as necessidades operacionais. 

Todo o processo, assim como a própria unidade, serão dotados de câmera de segurança com 

gravação de imagens e respectiva transmissão para o Centro de Controle Operacional, distante 

38 km. Para acessar a unidade haverá necessidade de se conhecer a senha que possibilite 

desabilitar o detector de presença completando as medidas iniciais de segurança do processo. 

Para concluir o ciclo de fornecimento/instalação de equipamentos deverá ser realizados testes de 

funcionamento, operação assistida e de controle, monitoramento, armazenamento, transmissão 

de informações do processo de tratamento de água da ETA-Compacta de Torreões 

contemplando: 

- ligar/desligar/controlar vazão do conjunto motobomba de captação de água bruta, remotamente, 

via telemetria (rádio ou GPRS), com transmissão remota de RPM, corrente, temperatura e falhas. 

- Ligar e desligar a ETA 

- medição de volume de água bruta – entrada da ETA 

- análise de água bruta – analisador de cargas ou similar 

- dosagem automática de coagulantes – função induzida pela análise de água bruta 
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- controle de pH de floculação 

- dosagem automática de alcalinizantes – função induzida pelo controle de pH de floculação  

- dosagem automática de flúor  - induzida por analisador de flúor saída do tratamento 

- dosagem automática de cloro – induzida por analisador de cloro livre saída do tratamento 

- dosagem automática de alcalinizantes – induzida por analisador de pH saída do tratamento 

- descarga automática fundo decantadores – induzida temporal (abrir/fechar) 

- lavagem de filtros – induzida por tempo 

- análise de flúor na saída do tratamento 

- análise de cloro na saída do tratamento 

- análise de pH na saída do tratamento 

- análise de turbidez na saída do tratamento 

- controle/armazenamento/transmissão das informações de nível de reservatório de água tratada 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Confirmadas as alterações propostas no sistema de tratamento de água da ETA Torreões, com 

inclusão dos equipamentos interativos a expectativa é de que os resultados propostos de redução 

de custos operacionais de mão de obra irão se confirmar ao longo do tempo.  

Entretanto, o grupo de estudos que desenvolve o detalhamento dos trabalhos de implantação, 

entende que os resultados não virão de forma imediata, pois para que se tenha um processo 

totalmente automatizado e funcionando de forma autônoma, haverá necessidade de 

acompanhamento das operações até que se tenha o índice de confiabilidade desejado. 

Outra situação já verificada pelo grupo de estudos é que mesmo que alcançando elevados índices 

de confiabilidade das operações da ETA Torreões, não será dispensada a participação humana, 

mesmo que em valores mínimos, pois será mantida uma parcela de horas trabalhadas de 

Operadores, despendida a título de supervisão. Esta supervisão envolverá acompanhamento de 

análises, observações visuais, controle de soluções de produtos químicos, logística de 

abastecimento de materiais, etc. A expectativa é que no final do período de monitoramento o 

número de horas trabalhadas futura estabilize em no máximo 4 horas/dia, representando 4/12 da 

carga horária dia, ou seja, 33,33% do valor de horas trabalhadas/dia, sem contar as horas extras, 

que já foram demonstradas serem freqüentes e rotineiras, e que se forem consideradas no 

cálculo, o valor residual das horas passa a ser 26% do quadro atual. 
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Quadro 2 - Quadro de horas trabalhadas com previsão para futuro. 

 

 

Além da redução das despesas com pessoal, muito representativa no cômputo geral das 

despesas de exploração do serviço, ainda pode ser verificado o tempo de retorno do investimento, 

considerado os valores de salários médios pagos aos funcionários ao longo dos anos: 

 

TABELA 2 - TABELA DE PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTO. 

Investimento total esperado na licitação* R$  1.000.000,00 

Valor mensal relativo a pessoal com encargos, benefícios etc.**      R$       53.441,87 

Tempo esperado de recuperação do investimento 18,71 meses 

*  Valor médio obtido em consulta ao mercado 

** Valor médio real da ETA Torreões obtido do RH/Cesama 

  

 

CONCLUSÃO 

 

Como pode ser observado, as despesas de pessoal em Empresas de Saneamento ainda são 

muito representativas em relação aos orçamentos anuais e que, com o passar dos anos, pode 

comprometer a gestão do serviço. 

O investimento em tecnologias avançadas de automação, comunicação virtual, processos 

decisórios, equipamentos interativos, tecnologia da informação e outras se mostram como 

soluções estratégicas a serem aplicadas às Empresas de saneamento para redução dessas 

despesas mais significativas. 

Apesar de serem tecnologias novas e ainda com seus valores considerados altos para 

investimentos, essas ações se mostram viáveis financeiramente, quando se considera a evolução 

salarial dos funcionários e o tempo de retorno do investimento. 
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O limite entre o projeto e a realização do programa de automação total das Estações de 

Tratamento de Água encontra-se na elevação dos padrões de confiabilidade nos equipamentos, 

softwares e transmissão remota de informações. 
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RESUMO  

 

O contexto histórico brasileiro demonstra que as intervenções em saneamento básico em sua 

maioria são públicas. Estes investimentos constituem ações de engenharia de saúde pública em 

obras de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

drenagem, que tem impacto direto na qualidade de vida da população, pois interferem na saúde, 

bem-estar, meio ambiente e no social. Tendo em vista as recentes possibilidades de mudança no 

marco legal do saneamento, o presente trabalho tem por objetivo analisar o cenário nacional e 

internacional com relação à privatização dos serviços de saneamento básico – especificamente 

água e esgoto – e analisar experiências brasileiras de privatização. No contexto mundial houve 

um movimento migratório para a privatização, mas após alguns anos foi observado um movimento 

de reestatização do setor saneamento. No Brasil não é possível afirmar assertivamente que o 

serviço privado é melhor que o público, ou vice-versa, havendo espaço para múltiplos arranjos de 

prestação. Assim é válido questionar se, ao invés de priorizar os investimentos privados nessa 

área, não seria mais produtivo analisar como é possível levar o investimento necessário àqueles 

que mais necessitam dos serviços, como os municípios de pequeno porte, áreas urbanas 

marginalizadas, áreas rurais e populações isoladas.  

Palavras-chave: saneamento básico; privatização do saneamento; modelo de prestação dos 

serviços; experiências de privatização 
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INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de saneamento básico constituem direitos humanos, imprescindíveis ao 

desenvolvimento da vida. No Brasil, o saneamento básico é definido por lei como o conjunto de 

serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). O município 

possui a titularidade legal dos serviços e, historicamente, a prestação dos serviços de água e 

esgoto no país se deu pelo poder público, seja na figura de autarquias municipais e companhias 

estaduais (TUROLLA, 2002). 

A água é um recurso natural renovável e finito, imprescindível ao desenvolvimento humano. 

Devido a sua relevância vital, este recurso possui valor social e estratégico imensurável. Assim, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu, em 2010, os direitos humanos à água 

potável e ao esgotamento sanitário (ONU, 2016). 

Ainda que as Diretrizes Federal de Saneamento Básico, Lei 11.445/2007 tenha mais de uma 

década de aprovação, a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário permanece um desafio, tendo em vista a pluralidade do país. 

Os investimentos federais em infraestrutura totalizaram 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 

2016. No entanto, os investimentos no setor saneamento no mesmo ano somaram 0,18% do PIB, 

sendo 10,59% do investimento em infraestrutura. Estes números refletem a baixa prioridade do 

saneamento básico na agenda política, uma vez que o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANSAB) previa investimentos de 0,33% do PIB para atingir suas metas de 2033 (ABDIB, 2017; 

SNIS, 2016; BRASIL, 2013). 

 

Figura 1 – Histórico da abordagem Federal com relação ao Saneamento.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em: TUROLLA, 2002; BORJA, 2014; DIEESE, 2017. 
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A Figura 1 demonstra o contexto histórico dos investimentos em saneamento no Brasil. Observa-

se que no período da ditadura militar, com o Planasa, a política federal baseou-se na centralidade 

do governo estadual, com a criação das companhias estaduais de saneamento, em detrimento 

das empresas municipais que existiam até então (TUROLLA, 2002). 

Na década de 1990 o cenário começa a alterar-se, com investimentos do governo nas 

companhias estaduais, visando sua privatização. No entanto, este movimento enfrentou 

resistência por parte dos partidos políticos de oposição, bem como da opinião pública (TUROLLA, 

2002). 

Entre final da década de 1990 e 2009 observaram-se aumentos expressivos nos repasses para 

investimento no setor, passando de 0,04% para 0,21% do PIB. No entanto, os investimentos 

estabilizaram, devido à situação econômica nacional e internacional. Com a mudança de 

orientação do governo em 2016 a privatização voltou a ser considerada como estratégia nacional 

para o saneamento, na forma do Programa de Parcerias de Investimento (BORJA, 2014; DIEESE, 

2017).  

A prestação pública destes serviços pode ser vista como positiva por ter como objetivo garantir os 

direitos humanos à população, estando submetidos aos interesses da sociedade. No entanto, 

podem ocorrer prejuízos relacionados à ineficiência, morosidade dos procedimentos, corrupção e 

baixa prioridade do setor na agenda política (OLIVEIRA e LIMA, 2015; VARGAS e LIMA, 2004; 

BORJA, 2014). 

A prestação privada dos serviços pode ser vista como positiva por permitir o aumento de 

investimentos, bem como a agilidade dos processos. Por outro lado, podem ocorrer problemas 

relativos ao aumento abusivo de tarifas; à falta de concorrência – uma particularidade do setor –; à 

falta de transparência; à consolidação dos interesses das classes dominantes; problemas com 

corrupção e precarização das relações trabalhistas (OLIVEIRA e LIMA, 2015; VARGAS e LIMA, 

2004; BORJA, 2014). 

No cenário internacional, observa-se uma tendência pela prestação pública destes serviços. Esta 

postura é concretizada na figura do Banco Mundial, que modificou o discurso histórico, alegando 

que os resultados da prestação privada são ambíguos, apresentando fragilidades e 

potencialidades. Nesse sentido, a organização defende que o poder público deve desempenhar 

papel central na prestação destes serviços, já que o setor privado falhava em garantir acesso dos 

mais pobres (OLIVEIRA E LIMA, 2015; LOBINA, KISHIMOTO e PETITJEAN, 2015; BANCO 

MUNDIAL, 2016). 

Na mesma linha, a reestatização de serviços de saneamento é uma crescente desde 2000, 

apresentando 180 casos em que o Estado retomou os serviços de saneamento da iniciativa 

privada entre 2000 e 2014 (LOBINA, KISHIMOTO e PETITJEAN, 2015).  
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Deste total, 136 casos ocorreram em países conhecidos como “desenvolvidos”, como na França 

(Paris e outras cidades), Alemanha (Berlim) e EUA (Atlanta, Indianápolis e outras cidades). Por 

outro lado, 44 casos ocorreram em países tidos como “em desenvolvimento”, dentre os quais 

Argentina (Buenos Aires e outras cidades), Bolívia (La Paz), África do Sul (Johanesburgo), 

Tanzânia (Dar es Salaam) e Malásia (Kuala Lumpur). Vale ressaltar que esta situação é 

acompanhada pelo observatório “Water remunicipalisation tracker” (LOBINA, KISHIMOTO e 

PETITJEAN, 2015). 

Nesse contexto, tendo em vista a possibilidade de mudança do marco federativo do saneamento 

básico, na figura da Medida Provisória n° 844 de 2018, e a iminente ampliação da atuação privada 

no setor, o presente trabalho teve por objetivo analisar o cenário nacional e internacional com 

relação à privatização dos serviços de saneamento básico – especificamente água e esgoto – e 

analisar experiências brasileiras de privatização destes serviços. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O método utilizado nesta pesquisa consiste na revisão bibliográfica acerca da temática, de acordo 

com artigos científicos e documentos oficiais, bem como o estudo de caso de municípios 

brasileiros que privatizaram os serviços, utilizando a base de dados do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento) para análise dos impactos da privatização na prestação dos 

referidos serviços. 

Além disso, foram selecionados municípios que responderam ao SNIS que passaram da 

prestação pública para a prestação privada dos serviços e que apresentassem como mínimo 

quatro anos de dados no SNIS para cada modelo de prestação – pública e privada. Assim, este 

recorte compreende os municípios de Resende (RJ), Andradina (SP), Araçatuba (SP), Castilho 

(SP), Itu (SP), Porto Ferreira (SP) e Votorantim (SP). 

Para comparação do desempenho dos serviços nos dois modelos de prestação foram 

selecionados dois indicadores do SNIS, conforme a Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Indicadores do SNIS selecionados nesta pesquisa. 

Código Descrição do indicador 

IN016 Índice de tratamento de esgoto 

IN055 Índice de atendimento total de água 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Com relação à comparação da prestação pública e privada dos serviços de saneamento básico, 

observa-se que a prestação pública dos serviços de saneamento básico pode ser considerada 

positiva por ter como objetivo garantir os direitos humanos à população, estando submetidos aos 

interesses da sociedade. No entanto, podem ocorrer prejuízos relacionados à ineficiência, 

morosidade dos procedimentos, corrupção e baixa prioridade do setor na agenda política 

(OLIVEIRA e LIMA, 2015; VARGAS e LIMA, 2004; BORJA, 2014). 

Já a prestação privada dos serviços pode ser vista como positiva por permitir o aumento de 

investimentos, bem como a agilidade dos processos. Por outro lado, podem ocorrer problemas 

relativos ao aumento abusivo de tarifas; à falta de concorrência – uma particularidade do setor –; à 

falta de transparência; à consolidação dos interesses das classes dominantes; problemas com 

corrupção e precarização das relações trabalhistas (OLIVEIRA e LIMA, 2015; VARGAS e LIMA, 

2004; BORJA, 2014). 

O cenário brasileiro, como observado na introdução, segue na contramão da tendência global, 

devido à recente política federal de privatização do setor. A movimentação federal caminha no 

sentido de designar ao governo federal o papel de “regulador”, na figura da Agência Nacional de 

Águas (ANA) e minimizar possíveis entraves para a transferência de companhias estaduais ou 

empresas públicas municipais para a iniciativa privada. 

Observando o panorama da privatização no país, atualmente existem 316 municípios em 18 

estados cuja operação é privada, atingindo 31 milhões de pessoas. Esta prestação se dá por 258 

contratos de prestação de serviços, sendo 133 concessões plenas, 28 parciais, 15 parcerias 

público-privadas (PPPs), 3 locações de ativos e 1 subdelegação. É relevante observar que apenas 

seis empresas concentram 95% da prestação de serviços, sendo elas: OAS, GS Inima, Odebrecht 

Ambiental, Águas do Brasil, Aegea e Cab Ambiental (ABCON, 2018; DIEESE, 2017). 

A fim de auxiliar na compreensão das potencialidades e fragilidades envolvidas na prestação 

privada dos serviços de água e esgoto no país, foram realizados estudos de caso em quatro 

municípios que privatizaram os serviços, bem como em sete municípios que possuíam dados pré 

e pós privatização dos serviços no SNIS, apresentados a seguir.  

O município de Uruguaiana/RS, com 129.784 habitantes (IBGE, 2017), privatizou os serviços em 

2011, sendo prestados atualmente pela BRK Ambiental. A ABCON (2018) relata que o município 

observou uma “drástica redução de doenças relacionadas à falta de saneamento, principalmente 

nas regiões periféricas”, sem maior detalhamento. De acordo com a concessionária o objetivo é 

universalizar os serviços em 2019. 

No entanto, em 2018, a Comissão de Serviços Municipais da Câmara Municipal recomendou o 

cancelamento do contrato devido à incapacidade de a empresa cumprir com os deveres legais. A 
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Comissão realizou um levantamento a partir de reuniões com a empresa, audiências públicas e 

verificação in loco de denúncias feitas por usuários (ABCON, 2018; PORTAL G1, 2018; CÂMARA 

MUNICIPAL URUGUAIANA, s/d). 

Como problemas observados no levantamento tem-se: esgotamento sanitário despejado no Rio 

Uruguai; falta de licenciamento ambiental; não atingimento da meta de universalização; obras em 

atraso; e irregularidade no controle social (ABCON, 2018; PORTAL G1, 2018; CÂMARA 

MUNICIPAL URUGUAIANA, s/d).  

Ao analisar os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) observa-se 

que a população atendida com abastecimento de água aumentou em 11,3%, enquanto a 

população atendida com esgotamento sanitário aumentou em 81,7%. Assim, a prestação privada 

tem enfrentado problemas, ainda que dados oficiais apontem para expressiva melhora no acesso 

aos serviços. É preciso notar, entretanto, que o SNIS é auto declaratório. Este panorama prejudica 

a análise da realidade municipal (SNIS, 2011; 2016). 

O município de Buritis/RO, com 39.044 habitantes (IBGE, 2017) privatizou os serviços em 2015, 

sendo atualmente prestados pela Concessionária Águas de Buritis, que tem como meta fornecer, 

até 2020, cobertura de água, coleta e tratamento de esgoto para 50% da população (ABCON, 

2018).  

A ABCON (2018) indica a utilização de ferramentas de aproximação com a comunidade local, por 

meio do poder público, da imprensa, das escolas e de lideranças comunitárias como 

potencialidades da prestação. No entanto, o município não consta no SNIS, o que dificulta 

aprofundar a análise. O Portal G1 aponta que, em 2015, cerca de 1.700 habitações passaram a 

receber água tratada (PORTAL G1, 2015). 

No Tocantins, com 1.550.194 habitantes (IBGE, 2017), foi firmado um acordo para privatização 

dos serviços em todo o estado, com prestação pela Saneatins (Odebrecht Ambiental). Entre 2013 

e 2015 foram abertas duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) para investigar a 

empresa com relação a possíveis irregularidades:  aumento das tarifas, cobrança abusiva de 

instalação de equipamentos em residências, destruição de ruas para instalação de equipamentos 

sem os devidos reparos, cobrança de tarifa mínima em contas suspensas e classificação de 

consumidores residenciais como industriais. A situação culminou na suspensão do contrato e a 

retomada dos serviços pela Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). No entanto, a ATS é 

uma das empresas estaduais listadas no PPI como potenciais para privatização (MEDEIROS, 

2013; DIEESE, 2017). 

Por fim, no caso de Blumenau/SC, com 348.513 habitantes (IBGE, 2017), a privatização dos 

serviços, prestados desde 2010 pela BRK Ambiental, produziu resultados positivos. A ABCON 

(2018) indica que a meta da empresa é incluir 100% da população até 2021, não especificando 

em qual serviço. Também são ressaltados programas de capacitação e relacionamento com o 
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usuário. No entanto, desde a privatização o município não consta no SNIS, dificultando 

novamente a análise e apresentando-se como um problema de transparência. Ressalta-se a 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Municipais do Médio 

Vale do Itajaí (AGIR), como órgão regulador consolidado, que influi para que a prestação privada 

ocorra de maneira satisfatória. A partir de dados da AGIR constata-se que as tarifas mínimas 

encontram-se abaixo da média dos municípios regulados (AGIR, 2018). 

Nos estudos de caso apresentados até aqui, observa-se que a falta de transparência e 

confiabilidade dos dados oficiais dificulta afirmar que a prestação privada seja melhor ou pior do 

que a prestação pública dos serviços.  

A fim de prover maior embasamento para a discussão, foram analisados sete municípios - 

Resende (RJ), Andradina (SP), Araçatuba (SP), Castilho (SP), Itu (SP), Porto Ferreira (SP) e 

Votorantim (SP) - com histórico de dados do SNIS pré e pós privatização dos serviços. Para a 

análise foram selecionados dois indicadores do SNIS, edição água e esgoto, conforme a Tabela 1.  

A Figura 2 apresenta a média dos resultados informados ao SNIS pelos sete municípios 

referentes ao indicador IN016 – Índice de Tratamento de Esgoto (%), que corresponde à % tratada 

referente ao esgoto coletado no município. 

 

Figura 2 – Resultados da prestação pública e privada para o indicador IN016 (média de dados 2002-

2016) – Índice de Tratamento de Esgoto (%) (SNIS). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No caso do IN016, observa-se que os resultados médios da prestação privada são melhores do 

que os da prestação pública dos serviços para os sete municípios analisados. No entanto, ao 

analisarmos individualmente, neste caso os municípios de Resende (RJ) e Araçatuba (SP) 

(Figuras 3 e 4, respectivamente), observa-se que as médias não necessariamente refletem a 

realidade, especialmente no caso de Araçatuba, onde a prestação pública já apresentava 

resultados satisfatórios e, inclusive, a privatização incorpora as estruturas já existentes no 
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sistema. No caso de Resende, contudo, a realidade mantém-se fidedigna ao que pode ser 

observado no primeiro gráfico (Figura 2), observando que no ano 2008 houve alimentação 

inconsistente por parte da prestadora do Município de Araçatuba/SP.  

 

Figura 3 – Resultados da prestação pública e 

privada para o indicador IN016 – Índice de 

Tratamento de Esgoto (%) (SNIS) – Araçatuba 

(SP). 

Figura 4 – Resultados da prestação pública e 

privada para o indicador IN016 – Índice de 

Tratamento de Esgoto (%) (SNIS) – Resende (RJ) 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Também foi analisado o indicador IN055 - Índice de atendimento total de água (%) e os resultados 

referentes às médias para os sete municípios analisados podem ser observados na Figura 5. 

 

Figura 5 – Resultados da prestação pública e privada para o indicador IN055 – Índice de atendimento 

total de água (%). SNIS, 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No caso do IN055 (Figura 5), observa-se um cenário diferente daquele apresentado pelo indicador 

IN016, uma vez que os resultados de atendimento total de água são semelhantes tanto na 

prestação pública quanto na prestação privada. No intervalo analisado, nos municípios de 
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Resende (RJ), Andradina (SP) e Votorantim (SP), a prestação pública atingiu médias de 

atendimento maiores do que a prestação privada. 

Nas Figuras 6 e 7 é possível analisar a série temporal dos municípios de Votorantim (SP) e Porto 

Ferreira (SP), sendo possível uma análise mais detalhada dos resultados obtidos para o indicador.  

 

 

Figura 6 – Resultados da prestação pública e 

privada para o indicador IN055 – Índice de 

atendimento total de água (%) (SNIS) – 

Votorantim (SP). 

Figura 7 – Resultados da prestação pública e 

privada para o indicador IN055 – Índice de 

atendimento total de água (%) (SNIS) – Porto 

Ferreira (SP). 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No caso de Votorantim, após a privatização observou-se um declínio no atendimento, passando 

de 100% (2014) para 95% (2016). Por sua vez, em Porto Ferreira, após a privatização observou-

se uma estagnação do índice, visto que obteve o mesmo valor de 98,21% entre 2011 – ano da 

privatização – e 2016, situação que pode indicar diminuição nos investimentos estruturais nos dois 

municípios. 

Desse modo, observa-se que o governo federal segue com o modelo de privatização, na figura da 

MP 868/2018, ainda que os dados sobre a privatização no país não apresentem um padrão. 

Observando a experiência internacional, observa-se que a privatização é um risco, pois onera o 

cidadão duplamente caso os serviços necessitem ser reestatizados no futuro.  

Além disso, o governo federal não aborda questões-chave para a universalização dos serviços no 

país, como a questão dos investimentos públicos não dialogarem com o perfil do déficit dos 

serviços no país; e a falta de capacidade dos municípios – notadamente aqueles de pequeno 

porte – em elaborarem projetos e solicitarem financiamento (BORJA, 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

A partir das experiências observa-se que a falta de transparência e confiabilidade dos dados 

oficiais dificulta afirmar que a prestação privada seja melhor ou pior do que a prestação pública 

dos serviços, não sendo possível comparar assertivamente os tipos de prestação pública e 

privada para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

No entanto, tendo em vista o cenário internacional de crescentes experiências de reestatização de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, questiona-se: como a privatização 

dos serviços pode contribuir no sentido da universalização, uma vez que nem mesmo o recurso 

público – que deveria priorizar os interesses sociais – chega aos que mais necessitam destes? 

Considerando que este estudo limita-se a uma breve análise da questão, como reflexões finais 

relativas à privatização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil, 

tem-se: qual(is) o(s) real(is) interesse(s) no modelo de privatização que o governo federal busca 

implementar; é coerente adotar uma postura na contramão da tendência global; há chance de 

sucesso da privatização em um Estado com corrupção capilarizada, baixa capacidade de 

regulação e controle social; quais os possíveis impactos econômicos caso seja necessário 

reestatizar. 

Por fim, acredita-se que a iniciativa privada deve ser compreendida como mais uma possibilidade, 

como já ocorre, e não como única solução, sendo necessário vislumbrar outros caminhos, como 

as parcerias público-público e o fortalecimento dos consórcios intermunicipais. 
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RESUMO  

 

A abordagem tradicional para o controle de qualidade da água não é suficiente para garantir 

efetivamente a segurança da qualidade da água. Dentro deste contexto, o Plano de Segurança da 

Água (PSA), tem sido implementado em diversos países, atendendo a demanda de grandes 

prestadores de serviços até pequenas comunidades rurais. O objetivo deste trabalho é apresentar 

os aspectos relacionados a elaboração do PSA, através dos objetivos específicos, que consistem 

em descrever as atividades envolvidas, avaliar as dificuldades da metodologia previamente 

existente e sua aplicabilidade e proporcionar condições para o desenvolvimento do Plano em 

pequenos sistemas, devido aos escassos relatos, na literatura brasileira, sobre o desenvolvimento 

e implantação de tais planos, especialmente para autarquias e departamentos municipais. 

Observou-se que os procedimentos adotados e as dificuldades encontradas em cada etapa de 

desenvolvimento do PSA, resultaram em uma metodologia prática e de fácil compreensão que 

possibilita a apropriação dos conhecimentos e a reprodução do modelo em outros sistemas. O 

PSA, devido ao seu olhar reflexivo, se mostrou como uma ferramenta muito importante para o 

reconhecimento das vulnerabilidades e limitações existentes no sistema, atuando como uma ótima 

ferramenta de gestão e produzindo inúmeros benefícios ao SAMAE.  

Palavras-chave: Plano de Segurança da Água (PSA). Avaliação dos Riscos. Princípio de 

Múltiplas Barreiras. Metodologia Utilizada. Plano de Emergência e Contingência (PEC). 
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INTRODUÇÃO 

 

A abordagem tradicional para o controle de qualidade da água, é reconhecidamente restrita e não 

consegue garantir efetivamente uma água segura e livre de qualquer contaminação. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), entidade esta que trouxe o tema do PSA para discussão 

global, o meio mais eficaz de garantir consistentemente a segurança do abastecimento de água, é 

através do uso de uma abordagem abrangente de avaliação e gestão de risco, englobando todos 

as etapas do abastecimento de água, desde a captação, até o consumidor (WHO, 2017). 

O plano de segurança da água ainda é um tema recente dentre as instituições que promovem o 

abastecimento de água no Brasil, especialmente nas cidades com menos de 50 mil habitantes 

que, em sua maioria, carecem de infraestrutura e pessoal técnico capacitado para a implantação 

do PSA.  

No país, há cerca de 4 mil municípios cuja operação dos serviços de saneamento recai sobre 

departamentos e autarquias municipais/intermunicipais (HELLER,2012). Contar com ferramentas 

que auxiliem no gerenciamento de riscos e assegurem a qualidade da água produzida e fornecida 

é uma estratégia para melhorar a prestação do serviço. Dentro deste contexto, o PSA, tem sido 

implementado em diversos países, atendendo a demanda de grandes prestadores de serviços até 

pequenas comunidades rurais (BARTRAN et al., 2009). A grande vantagem da abordagem dos 

PSA é a de ser aplicável a todos os tipos e dimensões de sistemas de abastecimento de água, 

independentemente de serem simples ou complexos, urbanos ou rurais.   

Na abordagem de gestão de riscos que estabelece o PSA, identificar aqueles que podem afetar o 

SAA de forma sistemática e preveni-los, é essencial para a melhoria das rotinas e procedimentos. 

Ainda, é necessário lançar o olhar reflexivo sobre o sistema para perceber a ocorrência de 

situações de grande impacto que colocam em risco sua operação e consequentemente a saúde 

da população. Sendo assim, faz-se necessário uma ferramenta que possa ajudar a prevenir, 

conter e/ou eliminar qualquer tipo de situação que possa trazer algum tipo de risco à população. 

Desta forma, a elaboração e implantação de um Plano de Emergência e Contingência (PEC), 

parte integrante do PSA, torna-se essencial, para auxiliar o prestador a atuar nos momentos de 

crise, de forma imediata e organizada.   

Apesar da obrigatoriedade legal da elaboração e implantação do PSA recair sobre o prestador de 

serviços, o PSA pode ser implementado, coordenado e fomentado por diferentes instituições, 

como as empresas responsáveis pelos serviços de abastecimento de água, agências reguladoras 

de abastecimento, entre outras (BRASIL, 2017). Neste contexto, a Funasa - Fundação Nacional 

de Saúde, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, tem atuado como entidade parceira dos 

departamentos e autarquias municipais de saneamento através do fomento técnico para o 
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desenvolvimento dos Planos, contribuindo desta forma para a disseminação do conhecimento e 

das práticas de gestão de riscos nos sistemas públicos. 

O desenvolvimento de um PSA se apresenta como um grande desafio aos prestadores de serviço, 

em especial as autarquias e departamentos municipais. Há escassos relatos de casos na literatura 

sobre o desenvolvimento e implantação de tais planos em território nacional. Portanto, elaborá-lo 

dentro de uma metodologia que se adeque as limitações e peculiaridades das autarquias e 

departamentos municipais de saneamento é algo desafiador (ROSSO, et al., 2016). Deste modo, 

o objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos relacionados a elaboração do Plano de 

Segurança da Água, através dos objetivos específicos, que consistem em descrever as atividades 

envolvidas, avaliar as dificuldades da metodologia previamente existente e sua aplicabilidade e 

proporcionar condições para o desenvolvimento do Plano em pequenas autarquias.  

A Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, em seu Anexo XX (Origem: PRT MS/GM 

2914/2011), cita que compete ao responsável pelo sistema de abastecimento de água, manter 

avaliação sistemática do sistema, sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base, entre outros, 

na qualidade da água distribuída, conforme os princípios do PSA (BRASIL, 2017). Cientes da 

determinação legal, aliada a cobrança do cumprimento desta norma por parte da vigilância 

sanitária, a gestão do SAMAE de São Ludgero deu início a implantação do PSA. A partir de então, 

formou-se uma parceria com a Funasa, que forneceu apoio técnico e didático para a sua 

elaboração.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada para elaboração e aplicação do PSA segue as premissas da OMS 

(BARTRAM et al., 2009). Constituiu-se uma equipe de trabalho multidisciplinar, sendo os 

membros, convidados conforme a sua atuação dentro da autarquia, de modo a abranger todas as 

etapas do sistema de abastecimento de água, sendo realizadas reuniões periódicas, para definir o 

planejamento, o cronograma e a divisão de atividades, bem como, as próximas etapas para o 

desenvolvimento do PSA. Estas, foram divididas em três, de acordo com a evolução do 

desenvolvimento do Plano. 

A primeira etapa envolveu o desenvolvimento das bases técnicas necessárias para a avaliação de 

processos, e foi definida como Avaliação do SAA, tendo por finalidade realizar uma avaliação 

sistemática do sistema sob a perspectiva dos riscos à saúde humana. Assim, informações sobre a 

bacia hidrográfica e a captação, histórico das características da água, características físicas do 

sistema de tratamento e distribuição, práticas operacionais e a qualidade da água distribuída à 

população foram fundamentais para um diagnóstico preciso.  
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A segunda etapa compreendeu a definição de limites críticos operacionais de cada etapa do 

sistema e os procedimentos de monitoramento operacional, sendo denominada como Definição 

das Medidas de Controle e Monitoramento. Após identificado e caracterizado cada evento 

perigoso do SAA, foram definidas as medidas de controle, seguindo o Princípio de Múltiplas 

Barreiras, podendo ser gerenciais ou operacionais. Já a terceira e última etapa, consiste 

basicamente na criação de documentos e procedimentos com o objetivo de garantir a 

aplicabilidade do PSA sendo chamada então, de Gestão do PSA.  

Esta última etapa envolveu também a criação do PEC, para situações excepcionais, como 

desastres naturais, ações humanas, incidentes diversos, entre outros, de modo que estas 

situações sejam corrigidas, contidas e eliminadas o mais rapidamente possível. O PEC deve 

descrever de forma clara os responsáveis pela coordenação das medidas e o conjunto de ações 

que deverão ser seguidas por todos os envolvidos.  

Por fim, deve ser realizada a capacitação e treinamento dos colaboradores, essencial para 

aplicação do PSA, e definir o intervalo de revisão do Plano, que se enquadra no processo de 

melhoria contínua. A Figura 1 representa as etapas de desenvolvimento do PSA. 

 

Figura 1 – Representação das etapas de desenvolvimento do PSA. 

 
Fonte: Autores, 2019. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Estabelecer uma equipe qualificada e dedicada é um requisito para garantir que se conta com o 

conhecimento técnico necessário para elaborar o PSA (BARTRAN, 2009). Seguindo estas 

premissas, foi publicada uma Portaria Interna compondo a comissão de elaboração e implantação 

do Plano, que contou com a participação de 07 colaboradores, sendo 04 do operacional e 03 do 

administrativo. 

Após a constituição da equipe de trabalho e consequente apropriação dos conceitos e 

metodologias inerentes ao tema por estes, foi realizada capacitação com a atuação da Funasa 

como facilitador do processo e, posteriormente uma reunião de planejamento das atividades a 

serem desenvolvidas pelos colaboradores. Definir um cronograma de trabalho, destacando as 

principais atividades necessárias à elaboração e implementação do PSA e a definição das 

instituições parceiras, de acordo com a realidade e capacidade de trabalho da equipe e da 

instituição. 

Como o início da primeira etapa consistia basicamente em mapear o SAA existente, esta foi 

rapidamente compreendida e concluída pelos membros da equipe. Sendo assim, o processo foi 

dividido em fases, abrangendo desde o manancial até o consumidor, buscando-se descrever 

brevemente cada uma delas, conforme mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Mapeamento do SAA do SAMAE de São Ludgero. 

 
Fonte: Autores, 2019. 
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A Figura 3 ilustra o mapeamento da área de uma das bacias de captação utilizadas pelo SAMAE 

de São Ludgero, destacando também, os municípios que abrange. 

 

Figura 3 – Mapa da Bacia de Captação Nº 5 – Manancial Rio Pinheiro. 

 
Fonte: Autores, 2019. 
 

 

Em seguida, através das reuniões e baseando-se em eventos perigosos originados de outros 

cases de desenvolvimento do PSA, surgiram as primeiras dificuldades: o grupo não conseguia 

entrar em consenso, pois existia uma premissa de que eventos perigosos identificados em outros 

sistemas também deveriam existir neste, tendo apenas particularidades distintas. Entretanto, o 

que realmente ocorria era a inaplicabilidade do material existente, por não retratarem os eventos 

perigosos e a realidade vivenciada no SAMAE de São Ludgero. Após inúmeras reuniões que 

resultavam em pouco avanço, buscou-se novamente o apoio da Funasa, de modo a esclarecer a 

situação. Neste momento, definiu-se que o SAMAE deveria reiniciar o processo de identificação 

dos eventos perigosos, passando a analisar exclusiva e profundamente o seu próprio sistema.  

Para maior imersão do grupo no tema, visitas in loco foram realizadas, como forma de dar maior 

visibilidade de todas as etapas do sistema para os membros da equipe, com um novo olhar 

reflexivo sob a perspectiva do PSA. Alguns eventos perigosos levantados pelo grupo, não 

ocorriam na atual realidade do SAA, mas foram inseridos na planilha visto que tais situações 

teriam probabilidade de ocorrência futura. 

 Feito isso, foram identificados os perigos associados a cada evento perigoso, sendo estes 

caracterizados conforme o tipo, isto é, perigo físico, químico, bactérias/vírus, protozoários e 

radiológicos. Estes, foram previamente discutidos e definidos pelo grupo, devido ao surgimento de 

dúvidas quanto a correta aplicação de cada tipo de perigo.  

 São Ludgero 

 Braço do norte 

 Grão-Pará 

 Orleans 
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Posteriormente, já listados os eventos perigosos e o perigo associado a cada um destes, iniciou-

se o processo de análise de risco. A análise de risco tem a finalidade de determinar o grau de 

intensidade do evento perigoso, levando-se em consideração a ocorrência (probabilidade, 

frequência com que pode ocorrer) e a consequência (severidade das implicações que o evento 

perigoso pode gerar para o SAA). O resultado da multiplicação entre as escalas de ocorrência e 

consequência é que define os eventos perigosos mais críticos e, portanto, que necessitam de 

atenção especial.  

As escalas de ocorrência e consequências foram baseadas em matrizes de criticidade e tabelas 

do material de apoio pré-existente, fato que, novamente gerou novos entraves. Isso porque, os 

materiais de apoio já existentes sobre este tema, seguiam uma linha de pensamento restrita, 

ligadas a matrizes de priorização e intensidade de riscos que dificilmente se enquadravam com a 

realidade existente na autarquia, especialmente por se tratar de um sistema relativamente 

pequeno, que atende à uma população de aproximadamente 11 mil habitantes. Este desafio foi 

superado após o entendimento de que as matrizes de priorização de riscos eram adaptáveis, isto 

é, deveriam ser moldadas de acordo com o conhecimento e a realidade do SAA existente.  

A adaptação realizada das matrizes de priorização de risco à realidade do SAMAE de São 

Ludgero, é demonstrada conforme Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Escala de Probabilidade de Ocorrência. 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Descrição Peso 

Quase certa Espera-se que ocorra 1 vez por dia 5 

Muito provável Vai acontecer provavelmente 1 vez por semana 4 

Provável Vai ocorrer provavelmente 1 vez por mês 3 

Pouco provável Pode ocorrer 1 vez por ano 2 

Raro Pode ocorrer em situações excepcionais (1 vez em 10 anos) 1 

Fonte: Autores, 2019. 
 

 
Tabela 2 - Escala de Severidade de Consequências. 

Severidade das 
Consequências 

Descrição Peso 

Catastrófica Afeta a maioria da população ou parte fundamental do sistema 5 

Grande Afeta grande parte da população ou parte fundamental do sistema 4 

Moderada Não afeta a população, mas o impacto no sistema não é grave 3 

Pequena Não afeta a população e o impacto no sistema é muito pequeno 2 

Insignificante Sem qualquer impacto detectável 1 

Fonte: Autores, 2019. 
 
 

A Figura 4 exemplifica os trabalhos realizados nesta etapa de desenvolvimento do PSA, listando 

alguns dos eventos perigosos encontrados na etapa dos Mananciais, o perigo associado e  a 

análise de risco. Também foram inseridas duas colunas com a possibilidade ou não do risco de 

desabastecimento e uma justificativa para cada evento perigoso. 
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Figura 4 – Eventos perigosos, caracterização e análise de risco. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Estando os procedimentos acima já realizados em todas as etapas do SAA, deu-se início a 

segunda etapa. Conforme já comentado,  esta consistia em estabelecer as medidas de controle e 

monitoramento operacional aos eventos perigosos identificados na primeira etapa. Medidas de 

controle são ações necessárias para prevenir ou eliminar um perigo identificado e/ou reduzi-lo até 

níveis aceitáveis. Essas medidas podem ser ações ou procedimentos de monitoramento e de 

operações já existentes no sistema ou ainda medidas que precisam ser implementadas para 

melhorar a segurança da água que está a ser tratada e distribuída à população (BRASIL, 2012). 

As medidas de controle podem ser gerenciais ou operacionais, onde: 

 Medidas de Controle Gerenciais: são medidas que não fazem parte da rotina de 

operação e necessitam, portanto, da elaboração de um projeto e/ou plano de ação 

para sua implementação.  

 Medidas de Controle Operacional: são ações práticas que fazem ou deveriam fazer 

parte da rotina de operação do sistema, tendo assim um monitoramento constante, 

sendo possível prevenir ou eliminar possíveis falhas no sistema.  

A identificação e aplicação das medidas de controle devem ser baseadas no princípio de múltiplas 

barreiras. A relação desta abordagem baseia-se no fato de se considerar que a falha de uma 

barreira poderá ser compensada pelas demais barreiras subsequentes, minimizando a 

possibilidade de contaminação nas etapas posteriores do SAA, garantindo a qualidade da água 

distribuída (WHO, 2017). Dentro deste contexto, uma única medida de controle pode ser utilizada 

para o controle de vários eventos perigosos, assim como, um único evento perigoso, pode vir a 
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demandar a necessidade de mais de uma medida de controle, sejam elas gerenciais ou 

operacionais.  

A Figura 5 demonstra algumas medidas de controle adotadas para eventos perigosos da etapa do 

Manancial. Para melhor entendimento do leitor, utilizamos os mesmos eventos citados na Figura 

4, sendo que algumas colunas da tabela foram resumidas devido as limitações de página e 

impressão. 

 

 

Figura 5 – Eventos perigosos e suas Medidas de Controle. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

 

Foram elaboradas fichas de gestão de projetos e fichas de gestão de rotina para as medidas de 

controle gerencial e operacional, respectivamente, tendo como base a metodologia 5W2H.  

As fichas foram interligadas com a planilha de eventos perigosos, para automatização dos 

processos e facilitar quaisquer alterações. Nas fichas de gestão de rotina foram definidos também 

os parâmetros, limite crítico e operacional e uma ação corretiva para cada medida de controle. 

Ações corretivas são necessárias para eliminar uma causa ou problema detectado durante o 

processo operacional. As Figuras 6 e 7 ilustram as Fichas desenvolvidas, também com base nos 

mesmos eventos perigosos citados nas Figuras anteriores. 
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Figura 6 – Ficha de Gestão de Projetos. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

 

Figura 7 – Ficha de Gestão de Rotinas. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

 

Com o desenvolvimento da segunda etapa, ficou evidenciado a necessidade de haver o 

envolvimento de todos os níveis hierárquicos. Conforme a Tabela 3, fica demonstrado que existe, 

um maior número de medidas de controle gerencial, que dependem da atuação da direção para 

que ações de planejamento e gestão sejam concretizadas.  

ETAPA

TIPO DE CONTROLE

① QUÍMICO ⑤ RADIOLÓGICO

M1.2.3.4.5.1.1-Criação de Plano de 

Emergência/Contingência e treinamento dos 

colaboradores com o mesmo

1,2,3,4 BAIXO
Grupo 

PSA
Samae jun-18 - Apresentar e treinar os colaboradores

M1.2.3.4.5.1.2-Colocação de placas indicativas à 

proibição de transporte de cargas perigosas
1,2,3,4 BAIXO

Colab. 

XX
Manancial dez-19 Orçar

Analizar os pontos onde devem ser colocadas as 

placas

M1.2.3.4.5.2-Criar cronograma de monitoramento 

dos mananciais, através de visitas in loco 
1,2,3,4 MÉDIO

Grupo 

PSA
Samae set-18 -

Reunir ao menos dois integrantes do grupo para 

criação e posteriormente apresentar p/ o grupo
M1.2.3.4.5.3.1-Criar programas de proteção às 

nascentes, educação ambiental, conscientização dos 

moradores

1,2,3,4 MÉDIO
Grupo 

PSA
Samae jun-19 Orçar

Desenvolver educação ambiental nas escolas e 

comunidades

M1.2.3.4.5.3.2-Formar parcerias com escolas, 

agentes de saúde, prefeitura e outros
1,2,3,4 MÉDIO RH Samae ago-19 -

Entrar em contato com as instituições e oficializar 

parcerias

M1.2.3.4.5.4.1-A médio e longo prazo fazer a 

recuperação e proteção das nascentes, conscientizar 

a população

2 ALTO Samae Manancial dez-20 Orçar
Recomposição da mata ciliar e conscientização da 

população através de educação ambiental

M1.2.3.4.5.4.2-Construção de reservatório de água 

bruta
2 ALTO Samae

Montante 

da ETA
dez-19

Fazer 

levanta
Contratação de projeto e execução do mesmo

M1.2.3.4.5.4-Grau de atendimento da disponibilidade hídrica é insatisfatório ou pode comprometer a curto e médio prazo a captação

M1.2.3.4.5.3-Inexistência de programas de proteção de nascentes e da bacia de captação

M1.2.3.4.5.2-Não é realizado monitoramento dos mananciais

M1.2.3.4.5.1- Inexistência de proteção contra acidentes com transporte de cargas perigosas na bacia de captação

Como

Monitoramento Operacional

MEDIDAS DE CONTROLE
Perigo 

Associado

Análise 

de risco
Quem Onde Quando Quanto

② FÍSICO ③BACTÉRIAS/VÍRUS ④PROTOZOÁRIOS

 M1 - MANANCIAIS

-

Eventos Perigosos Detectados na Etapa

Perigos Potenciais Encontrados na Etapa

ETAPA

TIPO DE CONTROLE

① QUÍMICO ⑤ RADIOLÓGICO

Crítico Opera.

M1.2.3.4.5.2-Seguir o cronograma de 

monitoramento
1,2,3,4 MÉDIO Op. ETE Trimestral Mananciais Visual - -

Verificar medidas necessárias 

para correção

M1.2.3.4.5.3-Identificar áreas de risco 1,2,3,4 MÉDIO Op. ETE Semestral Mananciais
Visual e 

laboratorial
- -

Acionar os órgãos 

competentes

M1.2.3.4.5.4-Monitorar a disponibilidade 

de água dos mananciais, criar um histórico 

de vazão

2 ALTO Op. ETA Mensal
A montante 

da captação
L/s 35l/s 40l/s

Diminuir volume captado , 

racionar volume distribuído

M1.2.3.4.5.1- Inexistência de proteção contra acidentes com transporte de cargas perigosas na bacia de captação

 M1 - MANANCIAIS

-

Eventos Perigosos Detectados na Etapa

Perigos Potenciais Encontrados na Etapa

② FÍSICO ③ BACTÉRIAS/VÍRUS E AFINS

M1.2.3.4.5.4-Grau de atendimento da disponibilidade hídrica é insatisfatório ou pode comprometer a curto e médio prazo a captação

M1.2.3.4.5.3-Inexistência de programas de proteção de nascentes e da bacia de captação

M1.2.3.4.5.2-Não é realizado monitoramento dos mananciais

④ PROTOZOÁRIOS

Monitoramento Operacional

MEDIDAS DE CONTROLE
Perigo 

Associado

Análise 

de risco
POP Quem Frequência Onde Parâmetro

Limite
Ação Corretiva
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Tabela 3 – Quantitativo de Eventos Perigosos e respectiva caracterização de Riscos identificados 

durante o desenvolvimento do PSA – SAMAE/SL, 2019. 

 

Fonte: Autores, 2019. 
 

Ainda, segundo a Tabela 3, pode-se notar que existe maior número de ações necessárias nas 

etapas em que o SAMAE não consegue ter total controle, sendo estas, os mananciais e a 

distribuição-consumidor. Estes dados reforçam a necessidade de atuar em parceria com outras 

instituições, públicas e privadas, além de investir em campanhas de conscientização da 

população. 

A terceira etapa é fundamentada na necessidade de se manter um histórico de registros e 

documentos que possam ser utilizados para futuras correções e adequações do PSA, além de 

resguardar a autarquia perante os órgãos de fiscalização. Como parte integrante desta etapa, faz-

se necessária a criação do Plano de Emergência e Contingência (PEC), para atuar em situações 

consideradas excepcionais e imprevisíveis, como por exemplo, desastres naturais, enchentes, 

longos períodos de estiagem, contaminação acidental ou proposital, falta prolongada de energia, 

rompimento de adutoras de água, entre outros que de algum modo, colocam em risco a operação 

do sistema. 

Primeiramente, para a constituição do PEC, devem ser identificados os pontos do SAA que podem 

estar sujeitos a algum tipo de evento adverso, sendo estes impossíveis de se prever e com 

consequências extremamente impactantes. A Tabela 4 mostra os pontos que foram identificados 

para realidade do SAMAE de São Ludgero. 

 

 

 

 

 

 

Baixo Médio Alto

Mananciais 2 6 2

Captação e Adução 2 6 1

Coagulação- Floculação 2 3 2

Decantação 1 4 1

Filtração 5 2 0

Desinfecção 1 2 1

Flouretação 1 0 0

Laboratório 3 1 0

Tratamento de Lodo 1 3 1

Reservatório 1 1 1

Distribuição- Consumidor 5 6 5

Total 24 34 14

9

1

4

3

6

8

80

17

3

6

4

66

10

6

7

7

5

0

13

19

Etapa de Tratamento 
Enquadramento de risco Nº total de medidas de controle 

Operacional Gerencial

10

1

4

3
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Tabela 4 – Pontos vulneráveis identificados no PEC. 

Pontos Vulneráveis do SAA 

Eventos Adversos 

Cheias Estiagem 
Contaminação 

Acidental / 
Intencional 

Falta de 
Energia 

Rompiment
os 

Manancial x  x   

Captação por Gravidade  x x   

Captação por Bombeamento  x x   

Adutoras de Água Bruta x    x 

Estação de Tratamento de Água   x   

Elevatórias de Água Tratada    x  

Adutoras de Água Tratada x    x 

Redes de Distribuição x    x 

Fonte: Autores, 2019. 
 

 

No PEC, são definidas em Planos de Ação, as responsabilidades de atuação de cada 

colaborador, sendo que conforme se eleva o nível de criticidade da situação, faz-se necessário 

informar diferentes níveis hierárquicos e/ou órgãos externos. Novamente, prioriza-se a garantia da 

qualidade da água para o consumidor final, e a ágil atuação para situações adversas. A Tabela 5 

representa o Plano de Ação criado na autarquia para situações de cheias na captação de água 

bruta. Cabe salientar que o SAMAE de São Ludgero possui 5 captações de água e que, portanto, 

a desativação captação citada na Tabela 5 não teria impacto no abastecimento público. 

 

Tabela 5 – Plano de Ação para situações de Cheias - Rio Pinheiro / Ponto Vulnerável: Manancial. 

Situação Nível do rio abaixo de 1,00m Responsável 

Ação 01 Monitorar diariamente Op. ETA 

Situação Nível do rio entre 1,00 e 2,00m  

Ação 02 Monitorar o nível do rio a cada 4 horas Op. ETA 

Situação Nível do rio acima de 2,00m  

Ação 03 
Monitorar o nível do rio a cada hora e de acordo com a tendência de elevação 

do nível do rio, elevar as bombas 
Op. ETA 

Ação 04 
Caso a tendência de elevação permaneça e o nível do rio ultrapasse os 2,50m, 

retirar as bombas 
Área Técnica 

Situação Retorno à normalidade  

Ação 05 Realizar a limpeza do local e reinstalar as bombas Área Técnica 

Fonte: Autores, 2019. 
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Como ferramentas de gestão do PSA, foram criados procedimentos internos, check lists e afins, 

com a finalidade de gerenciamento e registro de informações. Da mesma forma, foram criados 

todos os procedimentos, atividades e controles para a gestão e aplicabilidade do PEC. Além 

disso, situações excepcionais deverão ser registradas e investigadas, quais as causas e as 

medidas a serem adotadas para que posteriormente não haja reincidência ou que, pelo menos, o 

impacto seja mitigado ou reduzido. 

Após a implantação e capacitação do PSA e do PEC, faz-se necessário uma avaliação constante, 

pois nessas avaliações serão identificadas possíveis necessidades de alteração de algum 

procedimento, o surgimento ou supressão de eventos perigosos, alterações na estrutura física do 

SAMAE, um balanço do andamento das atividades do PSA e de sua aplicabilidade e uso nas 

situações em que se fizeram necessárias. Essa avaliação, como uma possível revisão deverá 

ocorrer periodicamente e em data a ser definida pelo grupo gestor do PSA.  

Para melhor desenvolvimento da revisão do Plano, é interessante que o grupo defina algumas 

questões, de modo que torne possível a avaliação reflexiva para a atuação do mesmo. Podemos 

citar como alguns exemplos:  no ano anterior houve algum registro de evento adverso que não 

consta no PEC? Qual a causa primeira que resultou o acontecimento? Quais as principais ações 

tomadas? Quais as consequências de curto e longo prazo? Os procedimentos e registros 

adotados são adequados? Foi identificada alguma falha de comunicação? Foi identificada alguma 

deficiência na capacitação da força de trabalho? Como se comportou o PEC? 

Tanto a primeira versão do PSA, quanto as versões de revisão e/ou correção, devem ser 

devidamente documentadas, registradas e aprovadas pela alta hierarquia da instituição, devendo-

se sempre ter um histórico com das versões anteriores, para consulta de dados e estudos que 

venham a ser realizados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do PSA se mostrou como uma ferramenta muito importante para o 

conhecimento global do SAA e do reconhecimento de suas limitações e deficiências, atuando 

como uma ótima ferramenta de gestão e produzindo inúmeros benefícios ao SAMAE. A 

apropriação do conhecimento da abordagem tradicional quanto ao Plano, não é suficiente para o 

seu desenvolvimento, sendo necessária uma adaptação para a realidade existente na autarquia e, 

de acordo com as suas possibilidades. 

Através das dificuldades visualizadas neste trabalho, fica explícito que a formação de uma equipe 

deve se basear, não só, mas principalmente no conhecimento técnico e prático de seus 

profissionais inseridos na autarquia. Além disso, foi possível evidenciar a necessidade de atuar e 
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formar parcerias junto a outras instituições (como a Funasa), tema cada vez mais recorrente na 

atualidade. Muitas vezes, a atuação individual das mesmas não consegue apresentar a eficácia 

de uma atuação conjunta de cooperação mútua. 

Por fim, vale lembrar que o PSA não deve ser um simples documento “de gaveta”, mas sim, uma 

ferramenta que, se utilizada da maneira correta, trará inúmeros benefícios para a operação e 

gestão do sistema e garantirá a confiabilidade e qualidade do produto final. 
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RESUMO  

 

A Administração Pública realiza suas compras por meio de procedimentos administrativos 

específicos, ou seja, por meio de licitações. As licitações são norteadas por diversas leis, e dentre 

elas pode-se destacar a Lei Complementar 147/2014 publicada recentemente para ampliar os 

benefícios já consolidados na Lei Complementar 123/2006. Essas leis garantem às micro e 

pequenas empresas, dentre muitos benefícios, a participação nas licitações de forma que tenham 

condições de competir com as demais empresas de grande porte do modo isonômico. O presente 

estudo teve como objetivo o estudo das licitações na modalidade pregão no Departamento de 

Água e Esgoto de Poços de Caldas. Foram analisados dados dos processos licitatórios entre os 

anos de 2015 a 2017 e também obtidos por meio de entrevistas não estruturadas com a equipe de 

licitação daquele órgão e representantes de MPE´s, além da observação da pesquisadora. Os 

resultados da pesquisa apontaram que a legislação está começando a apresentar resultados 

positivos no órgão estudado, mas ainda existem dificuldades na aplicação dos benefícios 

propostos pela legislação. Por fim, foram sugeridos trabalhos futuros, a fim de avaliar de forma 

mais ampla os reflexos da legislação estudada e desenvolver iniciativas que possibilitem uma 

participação mais efetiva das MPE´s nas licitações. 

 

Palavras-chave: Microempresa. Empresa de Pequeno Porte. Licitação Pública. Pregão. Lei 

Complementar 123/2006. Lei Complementar 147/2014. 
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INTRODUÇÃO 

 

As microempresas e pequenas empresas possuem grande potencial sob aspectos sociais e 

econômicos no país, representando cerca de 99% das empresas existentes e contribuindo de 

forma significativa para o crescimento do PIB, gerando emprego e renda para as famílias 

brasileiras (SEBRAE, 2015).  

O SEBRAE apontou recentemente em um estudo divulgado em 2015 que no primeiro semestre de 

2014 as compras governamentais federais movimentaram aproximadamente trinta bilhões de 

reais nas aquisições, sendo que 29% desse montante são oriundos de contratações de Micro e 

Pequenas Empresas (MPE’s), ou seja, uma parcela significativa da economia nacional (SEBRAE, 

2015).  

A Lei Complementar 123/06 (BRASIL, 2006), publicada em 2006, regulamentou o Estatuto 

Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo posteriormente alterada pela 

Lei Complementar 147/2014 (BRASIL, 2014), que adicionou mais benefícios a essas empresas, 

ampliando a competitividade e trazendo mudanças relevantes nos processos licitatórios. A partir 

dessas leis, estará a Administração Pública promovendo a isonomia na competição para as 

MPE´s, conforme as determinações legais? As mudanças necessárias estão sendo implantadas 

de forma eficiente e garantindo o cumprimento dos princípios legais? Quais as dificuldades 

enfrentadas pelos gestores públicos? Estão eles qualificados para aplicação efetiva da legislação?  

Nesse contexto, apresenta-se a proposta para o estudo de caso do Departamento Municipal de 

Água e Esgoto de Poços de Caldas (DMAE) com o objetivo de verificar os reflexos e impactos da 

LC 123/2006 e LC 147-2014 sobre suas licitações efetivadas na modalidade pregão nos anos de 

2015 a 2017.  

São objetivos específicos: identificar as mudanças realizadas nos procedimentos licitatórios do 

DMAE a partir da implantação da Lei 147/2014; verificar se houve, durante o período estudado, 

aumento da participação e contratação de Micro e Pequenas empresas nas licitações; apontar 

dificuldades práticas para a aplicação desta lei. 

A importância do presente estudo reside no fato de que o levantamento das informações poderá 

relacionar as práticas aplicadas no DMAE com as modificações propostas na legislação vigente, 

verificando se ocorre o atendimento dos novos dispositivos legais pelos gestores e pela equipe de 

licitação. Não obstante, este estudo pode ser utilizado como parâmetro para aplicação em outros 

órgãos públicos. 

 

 

 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 677 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo caracteriza-se como qualitativo e quantitativo, analisando dados não 

mensuráveis por meio de entrevista e observações dos pesquisadores, e dados mensuráveis 

obtidos por meio da coleta de dedados de dos processos licitatórios. Além disso, quanto aos fins a 

que se destina a pesquisa, trata-se de pesquisa descritiva, uma vez que objetiva a descrição de 

uma dada população através da observação, interpretação e a crítica dos dados apurados. A 

pesquisa descritiva realiza análises quantitativas e qualitativas, levantando dados e o porquê 

destes dados (DALFOVO et al., 2008). Dessa forma torna-se possível observar os eventos 

ocorridos a partir da implantação da Lei Complementar 147/2014. 

Como estratégia de coleta de dados partiu-se para um estudo de caso, que segundo Yin (2001) é 

um tipo de análise crítica e profunda de um fenômeno de investigação. Desse modo, com o 

propósito de investigar um caso representativo, optou-se por realizar o estudo no Departamento 

Municipal de Água e Esgoto (DMAE), autarquia localizada no município de Poços de Caldas. O 

período analisado compreende o ano de 2015 a 2017, ou seja, anos posteriores à promulgação da 

Lei Complementar 147/2014. Optou-se pela análise apenas de pregões por se tratar da 

modalidade de licitação mais utilizada no DMAE durante o período. 

O trabalho utilizou como meio de coleta de dados a forma documental, sendo realizada a análise 

de documentos e arquivos pertencentes à Administração Pública e a legislação pertinente. A 

pesquisa quantitativa objetivou-se mensurar a quantidade de MPE’s participantes das licitações a 

partir dos benefícios concedidos pela legislação, bem como quantificar as MPE’s vencedoras 

desses processos. 

Foram analisados dados não quantificáveis através de entrevista aplicada aos envolvidos, ou seja, 

aos pregoeiros, ao analista de suprimentos responsável pela elaboração dos editais e pelas 

licitações, bem como de representantes das empresas participantes das licitações, além das 

observações feitas pela pesquisadora. A pesquisa qualitativa foi utilizada para avaliar a 

importância do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para as 

MPE’s e também para as licitações. 

Os dados quantitativos foram avaliados a partir do programa Excel para a tabulação de dados, 

possibilitando montagem de planilhas para uma análise e enumeração dos dados coletados. Para 

as análises qualitativas foram examinados os dados obtidos através de entrevistas aplicadas aos 

representantes da MPE´s, dos pregoeiros e do analista de suprimentos responsável pelas 

licitações, conforme a percepção e entendimento de cada um em relação às vantagens e as 

possíveis desvantagens adquiridas a partir do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte e suas alterações.  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A pesquisa analisou a participação e a contratação das MPE´s nos processos licitatórios do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas. Analisou-se o valor total 

contratado, o número de processos que utilizaram os benefícios concedidos pela legislação 

estudada, o número de empresas vencedoras que estão sediadas no município, o número de 

pregões fracassados no período e as principais dificuldades para a aplicação da lei estudada. 

Os resultados obtidos tiveram como base os conceitos apresentados no referencial teórico e nos 

dados quantitativos e qualitativos coletados, contemplando os objetivos propostos inicialmente.  

A Figura 1 aponta a quantidade de pregões realizados nos anos de 2015, 2016 e 2017, sendo 81, 

59 e 97, respectivamente. 

 

Figura 1 - Quantidade de processos analisados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

 

 

Participação e contratação das MPE´s nos certames 

O primeiro elemento analisado refere-se à quantidade de empresas que participaram dos pregões 

e a quantidade de empresas que foram contratadas, possibilitando verificar a participação de 

MPE´s e das demais nas licitações, assim como a quantidade de MPE´s que foram declaradas 

vencedoras, apontando se há competitividade entre estas e as demais empresas. Pode-se 

observar que a participação de MPE´s nos processos durante os anos estudados apresentou 

variações (Figura 2). 
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Figura 2 - Quantidade de empresas que participaram dos Pregões e foram contratadas.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

No ano de 2015, as MPE´s participantes perfaziam 52,6% do total das empresas participantes. Já 

para 2016 aumentou para 69,3% do total de empresas participantes. Em 2017 esse percentual foi 

para 71,2%. As demais empresas sofreram um decréscimo, começando com 47,4% em 2015, 

com 30,72%, em 2016, e apresentou uma baixa em 2017, com 28,7%, o que induz ao fato de que 

a Lei Complementar 147/2014 possibilitou ampliar, mesmo que de forma gradual, o acesso das 

MPE´s às compras públicas. 

Quanto ao quantitativo de empresas que foram contratadas, pode-se perceber que, em 2015, das 

233 MPE´s participantes, 54 foram vencedoras dos certames, ficando em aproximadamente 50% 

para as MPE´s e 50% para as outras empresas. No ano de 2016, das 230 empresas participantes, 

36 MPE´s venceram os pregões, ou seja, 15,7% do total de empresas. Em 2017, das 550 

empresas participantes, 89 MPE´s foram vencedoras, ou seja, 16,2%, sendo que as demais 

empresas vencedoras apresentaram um percentual de 6,9% do total contratado. Houve um 

aumento de MPE´s vencedoras em relação às outras empresas, que sofreram decréscimo durante 

o período estudado. 

O analista de suprimentos responsável pela definição das licitações do DMAE relata que desde 

2015 as licitações exclusivas para MPE´s vêm ganhando peso nos processos, garantindo o 

cumprimento da legislação e permitindo maior participação nas licitações. Parte disso em razão do 

art. 48 da Lei Complementar 147/2014 (BRASIL, 2014) que prevê que o órgão público deverá 

realizar processos licitatórios destinados exclusivamente à participação das MPE’s, cujo valor seja 

de até R$ 80.000,00. 

Conforme os pregoeiros 1, 4, 5 e 6, desde o início do ano de 2017, a Prefeitura em parceria com o 

SEBRAE e a Associação Comercial do Município promoveu o 1º Seminário das Micro e Pequenas 

Empresas no município e desde então vêm desenvolvendo encontros com os comerciantes locais, 
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a fim de esclarecer dúvidas, orientar, promover palestras e encontros no intuito de melhorar e 

facilitar a participação dessas empresas nas licitações municipais. Mas, mesmo com todas essas 

ações desenvolvidas pela prefeitura e SEBRAE, percebe-se o pouco conhecimento dos micro 

empresários aos procedimentos licitatórios. Falta experiência e participação destes por 

acreditarem se tratar de um processo complexo e que demanda tempo e conhecimento para a 

preparação da documentação exigida. Percebe-se o aumento das MPE´s nas licitações 

presenciais de forma gradual e discreta, e mesmo em editais exclusivos para estas empresas o 

número de participantes ainda é tímido. Quanto aos pregões eletrônicos, houve aumento da 

participação das MPE´s e com alto poder de negociação. 

Dos representantes das empresas que foram entrevistados, 60% têm conhecimento desses 

encontros, mas nem todos participaram das reuniões. Os demais informaram que não têm 

conhecimento dessa iniciativa por parte do município. 

Um dos objetivos do do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 

suas alterações é buscar o desenvolvimento local entre os municípios, e a Prefeitura de Poços de 

Caldas, em conjunto com as autarquias municipais, tem desenvolvido ações importantes nesse 

sentindo, convocando o comércio para a parceria e participação nas suas licitações. Percebe-se 

que houve aumento da participação e contratação com essas empresas, caracterizando 

resultados, como o desenvolvimento da economia local por meio do incentivo ao comércio e 

promovendo a geração de renda para o município, conforme proposto na Lei Complementar 

147/2014 (BRASIL, 2014).  

O artigo 179 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) já previa em sua redação que o governo 

deveria conceder privilégios às MPE´s, garantindo concorrências mais justas e em igualdade de 

condições, a fim de garantir o princípio da igualdade. Contudo, os reflexos desses privilégios 

começaram a surgir apenas com a promulgação das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014. 

 

 

 

Valor total contratado  

O item analisado a seguir refere-se ao valor total contratado pelo DMAE, às MPE´s em relação às 

demais empresas, conforme pode ser observado na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 681 

Figura 3 - Valor total contratado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na Figura 3 observa-se que o valor total contratado das MPE´s no ano de 2015 foi de 28% do total 

das contratações. Em 2016 aumentou para 31,2% e, em 2017 ficou em 39% do valor total 

contratado no período. Esse valor ainda representa pouco em relação ao montante total, pois a 

maior parte ainda continua com as grandes empresas, que usufruem de um percentual elevado 

considerando o número total das contratações. Entretanto, pode-se perceber que no ano de 2017 

houve um aumento no percentual do valor contratado para as MPE´s em relação aos anos 

anteriores.    

Em consulta ao analista de suprimentos do DMAE, este salientou que ainda há uma dificuldade na 

implantação dos benefícios às MPE´s em órgãos de menor porte como é o caso do DMAE, que 

possui necessidades de contratações bem específicas e volume bem menor, quando comparado 

com outros órgãos federais, estaduais ou até mesmo municipais (quando de maior porte).  

Apesar de ter aumentado a quantidade de pregões exclusivos, não houve maiores impactos no 

montante total contratado por esta autarquia, em relação às demais empresas. Verifica-se que 

ainda existe falta de competitividade de preços entre as MPE´s em relação às demais, assim 

como pode-se perceber que os benefícios concedidos pela legislação ainda não estão sendo 

explorados de forma satisfatória.   

As MPE´s constituem a maior parte das empresas nacionais e representa uma parcela 

considerável na economia nacional SEBRAE (2015), sendo que  de acordo com  os dados 

coletados, o valor destinado nas contratações com o DMAE, mesmo diante das dificuldades 

apresentadas, vem aumentando gradativamente para as MPE´s ao longo do período estudado. 

 

Utilização dos benefícios concedidos pelas Legislação estudada 

Na Figura 4 pode-se verificar o número de processos nos quais foram utilizados os benefícios da 

Lei Complementar 47/2014. 
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Figura 4 – Benefícios utilizados nos processos licitatórios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que, dos benefícios concedidos, o mais utilizado é o pregão exclusivo, que iniciou em 

2015 e apresenta uma crecente ao longo dos anos. Em 2015 foram 9 pregões exclusivos, em 

2016, 11, e em 2017, 35. Apenas um processo beneficiou o licitante na regularização fiscal tardia 

no ano de 2015. Os demais benefícios como lote/item exclusivo, subcontratação e a contratação 

de até 10% acima do menor valor para as MPE´s locais e regionais não foram constatados nos 

editais de licitação do DMAE.  

Observando o setor de licitações desse órgão, verificou-se que os processos licitatórios são 

coordenados por um analista de suprimentos que define a modalidade adequada de licitação e o 

melhor tipo de edital e as normas aplicada a cada um. Em entrevista, tal analista informou que 

alguns benefícios para MPE’s ainda não foram contemplados nas licitações do DMAE. Salientou 

também algumas dificuldades na implantação em órgãos menores, comparado aos órgãos 

federais e estaduais, que possuem processos licitatórios amplos e com volumes e valores 

consideráveis, pois licitam um objeto que pode ser entregue em diversos municípios, justificando 

mais facilmente a adoção de cotas de forma a possibilitar a participação de ME/EPP locais ou 

regionais.  

Pode-se elencar algumas dificuldades na implantação dos benefícios como, por exemplo, no caso 

de contratação de até 10% acima do melhor valor. De acordo com o § 3º do art. 48 da Lei 

Complementar 123/06 a Administração Pública poderá, de forma justificada, priorizar as 

contratações para as MPE´s sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) 

do melhor preço válido (BRASIL, 2006). Nesse momento de crise econômica e dificuldade de 

recursos pelos quais passam os municípios, trata-se uma decisão bastante difícil de se tomar ao 

definir que a Administração poderá contratar com as MPE´s locais com valores até 10% acima do 

melhor valor contratado com uma empresa de grande porte. As justificativas devem ser bem 

fundamentadas, pois o gestor pode ser responsabilizado pelos seus atos. 
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Quanto à distribuição da licitação em itens e lotes exclusivos, o analista de suprimentos pontua 

dificuldades no sistema de gestão de materiais em trabalhar com preços diferenciados para o 

mesmo objeto. Além disso cita o maior número de contratos que esse tipo de licitação pode gerar, 

contando com número reduzidos de gestores para administrar esses contratos. Outro ponto 

destacado refere-se às diferentes marcas de produtos que podem ser adquiridos na mesma 

licitação, dificultando a gestão da qualidade desses produtos e onerando os cofres públicos. 

Conforme cita Azevedo Filho (2010), os servidores públicos devem primar pela ética e pelo bom 

senso nos atos praticados em nome da Administração. Dessa forma é conveniente que as 

decisões tomadas nos processos licitatórios sejam pautadas em critérios objetivos, devidamente 

fundamentados, de maneira que não comprometam os cofres públicos. 

O treinamento adequado à equipe de licitação é de extrema importância para o bom desempenho 

dos trabalhos. A respeito disso, 50% dos pregoeiros entrevistados afirmam que não receberam o 

treinamento específico e se sentem inseguros para desenvolver seus trabalhos utilizando a 

legislação específica às MPE´s. A outra metade afirma ter recebido treinamento voltado para a 

aplicabilidade do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e se 

sentem mais preparados.  

A Figura 5 apontou o número de MPE´s beneficiadas com cada um dos benefícios da lei, diante 

das licitações. 

 

Figura 5 – MPE´s beneficiadas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que houve um aumento de empresas beneficiadas durante os anos estudados no 

que diz respeito ao benefício de exclusividade nos pregões para contratações de até R$ 

80.000,00. Em 2017, o número de empresas saltou consideravelmente em relação aos anos 

anteriores, sendo que o percentual para o ano de 2015 foi de 11% do total realizado, em 2016 
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representaram 18,6% e em 2017 saltou para 36%, ou seja, praticamente dobrou. Pode-se concluir 

que no DMAE, a cada ano, a Administração vem aumentando o número de licitações exclusivas 

no intuito de garantir a participação das MPE´s nas suas licitações e promover o comércio local, 

conforme os dados apresentados. 

Os demais beneficios concedidos pelo do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte e suas alterações não foram constatados nos processos licitatórios analisados, 

mas foram jutificados pelo analista de suprimentos que destacou as dificuldades para a aplicação 

destes nas licitações do DMAE, já detalhadas anteriormente.  

O analista de suprimentos informa ainda que desde a implantação da Lei Complementar 147/2014 

vem desenvolvendo algumas ações nos procedimentos licitatórios para facilitar a participação das 

MPE´s como, por exemplo, pesquisa de mercado para identificar potenciais MPE´s fornecedoras 

do objeto da licitação, opção por realizar mais pregões presenciais para incentivar a participação 

dos fornecedores locais e as adequações necessárias nos editais para possibilitar as licitações 

exclusivas para MPE´s.  

Conforme as entrevistas com os representantes das MPE´s, 90% deles compreendem os 

benefícios da Lei Complementar 147/14, mas apenas 50% já utilizaram algum deles. Do total, 

40% disseram ter tido a oportunidade de participar de pregões exclusivos e concluem que essas 

licitações estimulam a participação das MPE´s. 

Cavalcanti e Martinelli (2004) salientam que a economia deve ser prestigiada por meio da 

promoção às MPE´s com a utilização dos benefícios propostos pelo do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações, ampliando as possibilidades de 

participação das MPE´s, além de promover o desenvolvimento do município e região, 

movimentando a economia e promovendo de forma indireta a inovação tecnológica e cultural..  

Pode-se concluir que o DMAE de Poços de Caldas vem tomando medidas para o cumprimento da 

Lei Complementar 147/2014. Contudo, esses benefícios ainda não estão sendo aplicados na sua 

totalidade, conforme observado acima. 

 

 

Sede das empresas vencedoras 

A Figura 6 apresenta dados referentes ao local de sede das MPE´s que foram declaradas 

vencedoras dos certames em estudo. 
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Figura 6 – Local de sede das MPE´s vencedoras. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com a Figura 6, as MPE´s vencedoras localizadas fora do município ainda continuam 

sendo maioria entre as vencedoras local. No ano de 2015, foram constatadas 22 MPE´s locais 

vencedoras, sendo 13 em 2016 e, em 2017, 25 MPE´s. Em comparação às MPE´s de outras 

regiões foram 32 em 2015, 26 em 2016 e 33 em 2017. 

Esses números demonstram que os objetivos propostos na lei ainda não estão sendo 

contemplados de forma satisfatória, mas pode-se observar que em 2017 o número de 

contratações para empresas localizadas na cidade apresentou crescimento. Os dados coletados 

também possibilitam concluir que as MPE´s localizadas fora do município exercem forte 

concorrência às empresas locais, diminuindo as chances de crescimento e desenvolvimento local. 

A Administração Pública de Poços de Caldas vem realizando encontros e palestras para incentivar 

essas empresas, mas os reflexos dessa inicitiva ainda são tímidos, devendo ser mantidos e 

intensificados. 

Na entrevista aos pregoeiros, 90% relataram que perceberam um aumento das empresas locais 

nas licitações, mas que ainda são participações tímidas, que dependem de muita conversa e 

insistência. Perceberam também um aumento de licitações fracassadas, pois ainda existe um 

desconhecimento e falta de interesse em participar por parte dos empresários locais. 

Das empresas entrevistadas, metade delas está em funcionamento na cidade de Poços de Caldas 

há mais de 10 anos, apresentando uma média de participação em 7 pregões entre 2015 e 2017. A 

outra metade está no mercado de trabalho há menos de 10 anos e apresentou uma média de 

participação de 9 pregões no período estudado. 

Segundo Prado (2011), há diversas dificuldades das MPE´s nas licitações públicas devido ao 

excesso de burocracia, falta de conhecimento da legislação e das fases do processo licitatório, 

bem como em rezão da concorrência desleal das grandes empresas.  
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Apesar da maioria dos entrevistados não relatarem dificuldades nas licitações, nem mesmo terem 

nenhum tipo de problemas para participar das licitações do DMAE, o resultado dessa pesquisa 

aponta para resistência e pouco interesse dos comerciantes, pois dentro do período de 3 anos 

tiveram uma participação pouco expressiva. 

 

Número de Pregões Fracassados e Desertos 

 

Na Figura 7 observa-se a quantidade de pregões fracassados e desertos no período estudado 

(2015 a 2017). 

 

Figura 7 - Quantidade de pregões fracassados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Para este item, merece destaque o ano de 2017 em que o número de pregões fracassados 

representou 7% do total de pregões realizados, sendo que 4 foram destinados exclusivamente 

para MPE´s. 

Durante as entrevistas com os pregoeiros, a maioria deles apontou como uma dificuldade nas 

licitações o número de processos fracassados, a partir da implementação do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações, pois em muitas das licitações 

os fornecedores não comparecem ou, quando comparecem, não conseguem atingir o valor 

estimado pelas cotações. A falta de participação das MPE´s também gera a falta de 

competitividade, sendo que com poucos licitantes o pregoeiro não consegue negociar bons 

preços. Além disso, os pregões fracassados obrigam a Administração Pública a prorrogar o 

certame ou ter que gerar um novo processo de licitação para suprir sua demanda.  

O Instituto Negócios Públicos (2016) ressalta que os custos de uma licitação, bem como o tempo 

gasto em cada etapa do processo, são altos e as licitações fracassadas refletem de forma 

negativa sobre estes aspectos, onerando os cofres públicos e atrasando as aquisições.  
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Conforme discutido no item anterior, a participação das MPE´s nas licitações ainda é modesta. 

Quanto às vantagens oferecidas pela legislação, para que haja melhores resultados, deve haver 

um empenho por parte do poder público e por parte das MPE´s buscando a participação mais 

efetiva nas licitações. 

 

Dificuldades encontradas na aplicabilidade do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte 

Foram apontadas oito dificuldades para a aplicação do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte nos processos licitatórios do DMAE, de acordo com as informações 

apontadas pelos pregoeiros do DMAE e os representantes de MPE´s entrevistados, conforme 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Dificuldades encontradas na aplicação do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte. 

DIFICULDADES ENCONTRADAS 

1. Exclusão de fornecedores tradicionais, com excelentes preços. 

2. Aumento de licitações desertas e fracassadas.  

3. Aumento de custos nas contratações para as cotas de 25% 

4. Processos licitatórios mais morosos e caros.  

5. Criação de MPE´s pelas grandes empresas para usufruírem dos benefícios da lei. 

6. Falta de participação das MPE´s nas licitações diminuindo a competitividade e dificultando a 

negociação do pregoeiro. 

7. Excesso de documentos e procedimentos que atrapalham a licitação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A primeira dificuldade foi apontada pelo analista de suprimentos e o pregoeiro 1. Refere-se à 

restrição de fornecedores tradicionais que apresentam propostas com valores competitivos e boas 

marcas, mas são classificados como grandes empresas. Esses fornecedores, por não serem 

MPE´s, não participam de pregões exclusivos e muitas vezes perdem as licitações para as MPE´s, 

as quais possuem privilégios. 

Em seguida foi apontado aumento de licitações fracassadas, como pode-se observar no item 5, 

discutido anteriormente. Os pregoeiros 1, 2 e 3 disseram que muitas licitações se caracterizam 

pela ausência de empresas nas licitações, gerando a falta de competitividade e impossibilitando a 

negociação com o pregoeiro e o fracasso na licitação, por não conseguirem atingir o valor 

estimado na contratação. Essa situação também onera os cofres públicos devido à repetição da 

licitação e torna os processos mais morosos, ocasionando atrasos nas aquisições. 
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Com relação ao benefício de cota de 25%, os pregoeiros 1 e 6 apontaram que esse tipo de 

contratação gera transtornos na gestão dos contratos, aumentando o volume dos mesmos, 

atrapalhando a logística quanto ao recebimento, controle e utilização de objetos mais complexos. 

O pregoeiro 2 salientou que muitas empresas de grande porte abrem pequenas empresas apenas 

para competir e usufruir das vantagens propostas na legislação. Isso pode ser caracterizado como 

uma forma de burlar a lei e garantir vantagens no mercado, diminuindo a contratação das MPE´s 

pela Administração. 

De acordo com as considerações de Prado et al. (2011), as MPE’s ainda apresentam dificuldades 

nas licitações e nas negociações com o governo devido ao excesso de burocracia, a necessidade 

de conhecimento da legislação e todos os procedimentos que conduzem os processos de 

licitação.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os processos licitatórios na modalidade pregão do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas a partir do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Foram analisados todos os pregões realizados 

entre os anos de 2015 a 2017 a partir da coleta de dados dos processos licitatórios e realizada 

entrevista com representantes de MPE´s e com a equipe de licitação do DMAE, compreendendo 

os pregoeiros e um analista de suprimentos. 

Verificou-se que os benefícios propostos às MPE´s ainda não estão sendo aplicados de modo 

pleno por uma série de fatores, conforme apontado pelos entrevistados, como exclusão de 

fornecedores tradicionais, com excelentes preços, aumento de licitações desertas e fracassadas, 

Aumento de custos nas contratações para as cotas de 25%, processos licitatórios mais morosos e 

caros, criação de MPE´s pelas grandes empresas para usufruírem dos benefícios da lei, falta de 

participação das MPE´s nas licitações diminuindo a competitividade e dificultando a negociação do 

pregoeiro e excesso de documentos e procedimentos que atrapalham a licitação, gerando dúvidas 

e desgaste para todos os envolvidos. 

Foi possível constatar que o município de Poços de Caldas, incluindo a prefeitura e autarquias, 

desde o início de 2017, vem realizando diversas atividades para promover o comércio local e a 

participação dos comerciantes e empresários locais nas licitações públicas. Todavia, essas ações 

não estão atingindo de modo eficaz as empresas, conforme mencionado nas entrevistas com os 

representantes locais, que afirmaram não ter conhecimento desses eventos. Dessa forma, esses 

trabalhos devem ser contínuos, a médio prazo, buscando a conscientização, disseminar 

conhecimento e, por conseguinte, promover maior participação por parte das MPE´s. 
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Para trabalho futuros, propõe-se a continuação desse estudo, verificando no decorrer dos anos os 

efeitos da legislação. Sugere-se também a realização de pesquisas similares em outros órgãos 

municipais e em outros municípios, possibilitando uma análise mais ampla sobre a aplicabilidade 

do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte nas licitação e suas 

alterações, sob a percepção de outros pesquisadores e outros agentes públicos envolvidos, 

garantindo uma visão mais abrangente diante de diversas realidades. 

 

 

REFERÊNCIAS 

AZEVEDO FILHO, D. S. Dificuldades da gestão pública na elaboração do processo licitatório de 

contratação de produtos e/ou serviços. 2010. 21 p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Administração de Empresa) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010. 

BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: 

Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 

______. Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil. Brasília, DF, 2006.  

______. Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014. Altera a Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nos 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 

8.934, de 18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho 

de 1993; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF, 2014.  

CAVALCANTI, M. F.; MARTINELLI. D. P. As Políticas Públicas, de Apoio às Micro, Pequenas e 

Médias Empresas (MPME): o caso de um município no interior de São Paulo. 2004. Disponível 

em: http://isssbrasil.usp.br/artigos/gso_8.pdf. Acesso em: 06 de fev. 2018. 

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. Métodos quantitativos e 

qualitativos: um resgate teórico. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, v. 2, n. 4, p. 0113, 

2008. 

INFORMATIVO DO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS. Compras Públicas, Curitiba, 2016. 

Disponível em: http://www.jacoby.pro.br/novo/Infograficos2014.pdf. Acesso em: 02 de fev. 

2018. 

MACIEL, L. L. B. et al. As Micro e Pequenas Empresas nas compras públicas: regulamentação e 

aplicação dos novos benefícios incorporados pela Lei Complementar Federal nº 147, de 7 de 

agosto de 2014. In: Congresso CONSAD de Gestão Pública, 2014, Brasília. Anais eletrônicos. 

Brasília, 2016. p. 2-26. Disponível em: 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 690 

http://banco.consad.org.br/bitstream/123456789/1208/1/AS%20MICRO%20E%20PEQUENAS

%20EMPRESAS%20NAS%20COMPRAS.pdf 

PRADO, M. J. L. et al. A Participação das ME's e EPP's nas Licitações no Estado de Roraima: 

Dificuldades e Benefícios Percebidos com a Promulgação da Lei Complementar Nº 123/06. 

Revista de Administração de Roraima, v. 1, n. 2, p. 84-99. 2011. 

OLIVEIRA, A. Impacto da nova LC 147/14 na Gestão de compras públicas em 2015. Revista o 

Pregoeiro. Curitiba: Negócios Públicos do Brasil, ano XI, n. 122, jan. 2015. 

SEBRAE: Licitações: implicações da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (LC 123) nas 

compras governamentais. Manual do Participante. ANDRADE, Nair Aparecida (Coord.); 

COUTINHO, Marcelo Mourão – Belo Horizonte: SEBRAE Minas Gerais, 2015. 

TORRES, R. C. L. O estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte e as licitações 

públicas. Revista Virtual da AGU, Ano VII, n. 62, março de 2007. Disponível em: 

<http://www.escola.agu.gov.br/revista/Ano_VII_marco_2007/O%20Estatuto-

Ronn%20Torres.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2017.  

YIN, R. K. Estudo de caso – planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman. 2001. 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 691 

GERENCIAMENTO DE RSS: ESTUDO COMPARADO ENTRE A RDC 

ANVISA N
O
 222/2018 E RDC ANVISA N

O
 306/2004 

 

 

Adilio Campos Portugal(1) 

Mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho (Universidade Federal da Bahia), Especialista em 

Microbiologia (Universidade Federal da Bahia), Especialista em Saúde Pública (Faculdade AVM), 

Farmacêutico com Habilitação em Análises Clínicas e Saúde Pública (Universidade Federal da 

Bahia), Servidor Público da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 

Luiz Roberto Santos Moraes 

PhD em Saúde Ambiental (LSHTM/University of London), Professor Titular em Saneamento 

(aposentado) e Participante Especial (voluntário) do Mestrado em Meio Ambiente, Águas e 

Saneamento da Escola Politécnica, do Programa de Pós-graduação em Saúde, Ambiente e 

Trabalho da Faculdade de Medicina da Bahia e da Residência Profissional em Arquitetura, 

Urbanismo e Engenharia da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. 

 

Endereço(1): Rua Mato Grosso, 325 - Serraria Brasil - Feira de Santana - Bahia - CEP 44.003-012 

- Brasil - Tel: +55 (75) 999724410 - e-mail: adilioportugal@hotmail.com 

 

 

RESUMO  

 

O manejo adequado de RSS representa cada vez maior importância para uma relação de 

equilíbrio entre o ser humano e o ambiente. Para que o gerenciamento de RSS seja conduzido de 

forma a proteger a saúde e o meio ambiente são necessários instrumentos regulatórios 

atualizados. O marco legal foi a harmonização entre as resoluções de órgãos as saúde e do meio 

ambiente, Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e da Resolução nº 358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, teve impacto a 

promulgação da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e trouxe novos conceitos, avanços e obrigações. A RDC nº 306/2004 foi revogada pela 

RDC nº 222/2018 e este trabalho visa analisar as principais diferenças entre estas resoluções. 

Como resultados principais a RDC Anvisa no 222/2018 detalha a abrangência e amplia o espectro 

de geradores de RSS em relação à RDC Anvisa no 306/2004, traz definições adotadas na PNRS, 

como logística reversa, destinação e disposição ambientalmente adequadas, mantém a falha da 

Resolução anterior por não apresentar detalhes do processo de tratamento necessário para cada 
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grupo de resíduo, como também não aprofunda na questão da disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. Por se tratar de uma Resolução que dispõe sobre “Boas Práticas” esta 

resolução, embora tenha avaçado em alguns aspectos do manejo e gerenciamento dos RSS, 

revela-se carente de aprofundamento em outros. 

Palavras-chave: Resíduos de serviços de saúde, RDC Anvisa, estudo comparado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma parcela dos resíduos sólidos de relevância ao ambiente e à saúde refere-se aos resíduos de 

serviços de saúde (RSS), resultantes de diversas atividades de saúde humana e animal, de 

ensino e outras ações, incluindo salões de beleza, funerárias e afins. Os RSS são reconhecidos 

por sua periculosidade e consequências associadas ao manejo inadequado, apesar de 

representarem uma pequena parcela dos resíduos sólidos gerados em uma localidade, 

necessitando então de regulamentação e controle. 

Para regulamentar o gerenciamento dos RSS existem legislações federais, estaduais e 

municipais, e dispositivos e resoluções de diferentes órgãos das esferas de governo. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

editaram resoluções sobre o tema, que dispõe também de normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) (SILVA et al., 2011). 

A edição da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/2004 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e da Resolução nº 358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

representaram um marco, visto que estabeleceram a harmonização entre os órgãos regulatórios, 

Anvisa e Conama, no que se refere aos RSS e responsabilizaram os geradores pelo seu manejo. 

A promulgação da Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), significou também um avanço na busca da adoção de procedimentos apropriados e 

proteção ao ambiente (PEREIRA et al., 2013).  

Os instrumentos regulatórios dos RSS são variados, desde leis, como a Lei no 12.305/2010 que 

institui a PNRS, resoluções e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 

normatizam desde a terminologia (NBR 12.807/1993), classificação dos RSS (NBR 12.808/1993), 

manuseio (NBR 12.809/1993) e coleta (NBR 12.810/1993), acondicionamento, transporte e 

medidas de segurança no manejo destes resíduos.  

A RDC Anvisa no 222, editada em março de 2018 entrou em vigor após 180 dias de sua 

publicação, sendo revogados a RDC Anvisa nº 306, de 7 de dezembro de 2004, e o item 7 do 

Anexo 2 da RDC Anvisa nº 305, de 14 de novembro de 2002. Este trabalho tem como objetivo 
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analisar a legislação sobre boas práticas para o gerenciamento de RSS, a RDC Anvisa no 222, e 

compará-la com a RDC Anvisa nº 306/2004, revogada.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma análise crítica das legislações sobre o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, comparando a estrutura e o conteúdo da 

resolução vigente da Anvisa e da que foi revogada. As legislações objeto deste trabalho, por 

tratarem do gerenciamento de RSS, são a RDC Anvisa no 222/2018 e a RDC Anvisa no 306/2004.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   A RDC Anvisa no 222/2018 está organizada em 5 (cinco) capítulos, subdivididos em seções, e 5 

(cinco) anexos. No capítulo I estão descritas as disposições iniciais. Na seção I, trata-se do 

objetivo desta norma que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde. A Seção II define abrangência da Resolução que se aplica aos 

geradores de resíduos cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento dos RSS, 

sejam eles públicos e privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem 

ações de ensino e pesquisa. A RDC Anvisa no 306/2004 dispunha sobre o regulamento técnico 

para o gerenciamento de RSS, não discriminando a abrangência. A nova resolução amplia a 

definição de geradores. Nesta resolução, foram incluídos os serviços de piercing, salões de beleza 

e estética como geradores de RSS. 

A Seção III elenca diversas definições relacionadas ao gerenciamento de RSS. Nesta seção, 

algumas definições relacionam-se às etapas do manejo dos RSS definidas na RDC Anvisa no 

306/2004 no Capítulo III “Gerenciamento dos RSS”. A novidade em relação ao manejo é a 

definição de disposição final ambientalmente adequada, esta etapa tem uma definição ampliada 

como distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas 

de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos. 

A RDC Anvisa no 222/2018, visando atender de forma ordenada às práticas existentes, define o 

armazenamento interno como a guarda de RSS contendo produto químico ou rejeito radioativo no 

setor de trabalho, em condições definidas pela legislação. Outra novidade é a definição de 

destinação final ambientalmente adequada como destinação de resíduos quer seja para a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
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outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas, a disposição final 

ambientalmente adequada, observando normas operacionais específicas a fim de evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e para garantir a minimização dos impactos ambientais. 

Outra definição, para acompanhar as determinações da PNRS (2010) refere-se à logística 

reversa, caracterizada como um conjunto de ações e procedimentos destinados para viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada, 

constituindo-se como um instrumento de desenvolvimento econômico e social. 

O Capítulo II especifica o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Como definido na RDC Anvisa no 306/2004, o gerenciamento dos RSS deve abranger todas as 

etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos 

recursos humanos envolvidos. Nessa resolução estava explícito que o PGRSS deveria ser 

elaborado pelo gerador. Já na na RDC Anvisa no 222/2018, o gerador de RSS é responsável pela 

elaboração, implementação e monitorização do PGRSS, entretanto essas atividades podem ser 

terceirizadas.  

Outra novidade na referida Resolução refere-se à possibilidade para obtenção da licença 

sanitária, caso o serviço gere exclusivamente resíduos do Grupo D, é que o PGRSS pode ser 

substituído por uma notificação desta condição ao órgão de vigilância sanitária competente, 

seguindo as orientações locais, como em consultórios de psiquiatria e psicologia. Caso o serviço 

gerador possua instalação radiativa, permanece o atendimento às regulamentações específicas 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) do Ministério de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações.  

Conforme § 3º do art. 5º da referida Resolução, os novos geradores de resíduos terão prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, a partir do início do funcionamento, para apresentar o PGRSS. 

Segundo a RDC Anvisa no 306/2004, os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação 

deveriam encaminhar o PGRSS juntamente com o Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância 

sanitária local na solicitação do alvará sanitário. Esta mudança permite a interpretação jurídica de 

que os novos geradores tem este prazo para apresentar o Plano, sendo que anteriormente era 

condição para o funcionamento. 

A RDC Anvisa no 222/2018 indica que o PGRSS deve ser monitorizado e mantido atualizado, 

conforme periodicidade definida pelo responsável por sua elaboração e implantação. A RDC 

Anvisa no 306/2004 exigia que o gerador considerasse o desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação claros e confiáveis. Para tal, citava alguns indicadores que deveriam ser produzidos 

anualmente como: • taxa de acidentes com resíduos perfurocortantes; • variação da geração de 

resíduos; • variação da proporção de resíduos do Grupo A; • variação da proporção de resíduos 
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do Grupo B; • variação da proporção de resíduos do Grupo D; • variação da proporção de 

resíduos do Grupo E; e • variação do percentual de reciclagem. 

Mais uma novidade foi verificada no parágrafo único do art. 8º da nova Resolução, ficando 

estabelecido que as edificações não hospitalares nas quais houver serviços individualizados, os 

respectivos RSS dos Grupos A e E podem ter o armazenamento externo de forma compartilhada, 

o que facilita o gerenciamento para complexos de clínicas médicas e odontológicas, e outras 

situações especiais. 

O Capítulo III detalha as etapas do manejo de RSS, em 04 (quatro) seções. A estrutura da norma 

ficou mais organizada, com informações novas e aquelas existentes nos capítulos II e VI da RDC 

Anvisa no 306/2004. 

A Seção I normatiza a segregação, acondicionamento e identificação. Determina-se que os RSS 

devem ser segregados no momento de sua geração, conforme classificação por grupos de acordo 

com o risco presente.  

Conforme a RDC Anvisa no 222/2018, os sacos para acondicionamento de RSS do grupo A 

devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 (dois terços) de sua capacidade ou então a 

cada 48 horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos 

usuários e profissionais. Na resolução anterior, o prazo para substituição era a cada 24 horas, 

sendo que para o subgrupo A5 o deveria ser substituído após cada procedimento. 

Quando houver a obrigação do tratamento dos RSS do Grupo A, estes devem ser acondicionados 

em sacos vermelhos, o que difere da Resolução anterior, que exigia uso do saco vermelho para 

os RSS dos subgrupos A1 e A3 em algumas situações, e sempre para os RSS do subgrupo A5. O 

saco vermelho pode ser substituído pelo saco branco leitoso sempre que as regulamentações 

estaduais, municipais ou do Distrito Federal exigirem o tratamento indiscriminado de todos os RSS 

do Grupo A, exceto para acondicionamento dos RSS do subgrupo A5. 

 Segundo a RDC Anvisa no 222/2018, os rejeitos radioativos devem ser acondicionados conforme 

procedimentos definidos pelo supervisor de proteção radiológica, com certificado de qualificação 

emitido pela CNEN, ou equivalente de acordo com normas da CNEN, na área de atuação 

correspondente. A RDC Anvisa no 306/2004, estabelece a especificação detalhada de como 

acondicionar esse tipo de resíduo. 

Sobre a etapa de identificação, a mudança refere-se à proibição de identificar sacos para 

acondicionamento com adesivos, deve ser impressa. Na RDC Anvisa no 306/2004 era permitida a 

identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte que poderia ser feita 

por adesivos, desde que fosse garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio 

dos sacos e recipientes.  

O art. 23 da RDC Anvisa no 222/2018 estabelece que os RSS gerados pelos serviços de atenção 

domiciliar devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por 
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pessoa treinada para a atividade e encaminhados à destinação final ambientalmente adequada. 

Nesta resolução, pode ficar a dúvida do que fazer com os resíduos gerados no domicílio, como 

realizar a destinação final. Na resolução anterior, os resíduos eram encaminhados para um 

estabelecimento de saúde de referência.  

O art. 24 define que o descarte de produtos para saúde oriundos de explante deve seguir o 

disposto na RDC Anvisa nº 15, de 2012, ou outra que vier a substituí-la. A RDC Anvisa no 15, de 

15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 

para saúde. Em sua Seção XII definem-se as regras para o gerenciamento de RSS. A ausência 

do texto da RDC Anvisa no 15/2012 nessa nova Resolução deve ser criticada, visto que esta se 

trata de boas práticas de gerenciamento de RSS, sendo que o texto da nova Resolução deveria 

estar mais completo. 

A Seção II define a coleta e o transporte interno. O transporte interno dos RSS deve ser realizado 

de acordo com rota e a horários previamente definidos. De forma mais completa, a RDC Anvisa no 

306/2004 determinava as exigências com as devidas explicações.  

A Seção III da nova Resolução estabelece o armazenamento interno, temporário e externo. A 

principal novidade é a instituição do armazenamento interno e os procedimentos para esta etapa 

devem ser descritos e incorporados ao PGRSS do serviço.  Define-se que o armazenamento 

interno de RSS químico ou rejeito radioativo pode ser feito no local de trabalho onde foram 

gerados, e fica proibido o armazenamento dos coletores em uso fora de abrigos.  

Enquanto na RDC Anvisa no 306/2004 era estabelecida a “sala de resíduos” para armazenar no 

mínimo dois recipientes coletores até o traslado para armazenamento externo, na RDC Anvisa no 

222/2018, este ambiente é chamado de “abrigo temporário” de RSS e tem as mesmas 

características do mencionado na Resolução anterior e com as mesmas especificações atribuídas 

ao armazenamento externo. 

A “sala de utilidades” prevista no item armazenamento temporário da RDC Anvisa no 306/2004 foi 

definida pela RDC Anvisa no 222/2018 como o ambiente destinado à limpeza, desinfecção e 

guarda dos materiais e roupas utilizados na assistência ao usuário do serviço e guarda temporária 

de resíduos. No artigo 31 preconiza-se que a sala de utilidades ou expurgo pode ser 

compartilhada para armazenamento temporário dos RSS dos grupos A, E e D, devendo este setor 

ser devidamente identificado. 

A Seção IV normatiza a coleta e transporte externos. A RDC Anvisa no 306/2004 faz referência a 

normas técnicas para algumas etapas do manejo, o que não se observa na RDC Anvisa no 

222/2018. A nova Resolução determina que os veículos de transporte externo não podem ser 

dotados de sistema de compactação ou outro sistema que danifique os sacos contendo os RSS, 

exceto para os do Grupo D, e o transporte externo de rejeitos radioativos, deve seguir normas 

específicas e as normas da CNEN.  
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A Seção V estabelece normas para a Destinação. Os RSS que não apresentam risco biológico, 

químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, 

compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa e os rejeitos que não apresentam 

risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada.  

O capítulo IV determina o gerenciamento dos grupos de RSS. Na Seção I estão os RSS do grupo 

A - subgrupo A1. A Resolução apresenta como novidade a determinação de que as culturas e os 

estoques de microrganismos, bem como os meios de cultura e os instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas contendo microrganismos das classes de risco 1 

e 2 podem ser tratados fora da unidade geradora, desde que este tratamento ocorra nas 

dependências do serviço de saúde, enquanto, na presença de microrganismos das classes de 

risco 3 e 4 devem ser tratados na unidade geradora, e os rejeitos encaminhados para disposição 

final ambientalmente adequada.  

 Na Seção II, estão os procedimentos para o gerenciamento dos RSS do grupo A - subgrupo A2. 

A Resolução define que estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final 

ambientalmente adequada, devendo ser acondicionados de maneira compatível com o processo 

de tratamento que pode ser realizado fora da unidade geradora, desde que ocorra nas 

dependências do serviço.  

Na Seção III, para o gerenciamento dos RSS do grupo A - subgrupo A3, como na Resolução 

anterior foram mantidas as condições para acondicionamento, identificação, tratamento e 

destinação dos RSS. 

Na Seção IV, os RSS do grupo A - subgrupo A4 são exceções, pois não necessitam de tratamento 

prévio. Foi acrescentada nesta resolução uma orientação para gerenciamento dos cadáveres e as 

carcaças de animais que podem ter acondicionamento e transporte diferenciados, conforme o 

porte do animal, de acordo com a regulamentação definida pelos órgãos ambientais e sanitários.  

Na Seção V, para os RSS do grupo A - subgrupo A5 permanecem os requisitos de gerenciamento 

da Resolução anterior, que, diferente desta, cita a RDC Anvisa no 305/2002 como referência para 

serviços de incineração. 

Na Seção VI, os RSS do grupo B pela sua característica de grande diversidade de substâncias 

apresenta um gerenciamento mais detalhado, o que se verificou na Resolução anterior sem 

muitas alterações.  

Os RSS químicos no estado sólido quando não tratados eram dispostos em aterros perigosos – 

Classe I. Nesta resolução, determina-se esta disposição para os RSS do Grupo B no estado 

sólido e com características de periculosidade, sempre que considerados rejeitos. Os RSS do 

Grupo B com características de periculosidade, no estado líquido, devem ser submetidos a 
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tratamento antes da disposição final ambientalmente adequada, e quando submetidos a processo 

de solidificação, devem ser destinados conforme o risco existente.  

Na Seção VII, os RSS do grupo C - rejeitos radioativos, complementando o descrito na RDC 

Anvisa no 306/2004, a RDC Anvisa no 222/2018 descreve que os rejeitos radioativos devem ser 

segregados de acordo com o radionuclídeo ou natureza da radiação, estado físico, concentração 

e taxa de exposição. Os recipientes de acondicionamento devem ser adequados às 

características dos rejeitos, possuir vedação e ter o seu conteúdo identificado, conforme 

especificado nas normas vigentes.  

Não mencionados na Resolução anterior, os RSS químicos radioativos devem ser acondicionados 

em coletores próprios, identificados quanto aos riscos radiológico e químico presentes, e 

armazenados no local de decaimento até atingir o limite de dispensa. A nova Resolução detalha 

que o armazenamento de rejeitos radioativos líquidos deve ser feito sobre bacia de contenção, 

bandeja, recipiente ou material absorvente com capacidade de conter ou absorver o dobro do 

volume do líquido presente na embalagem.  

Os RSS perfurocortantes radioativos devem ser transportados do local de geração até o local de 

armazenamento para decaimento em recipiente blindado. A RDC Anvisa no 306/2004 estabelecia 

que os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos, deviam ser descartados 

separadamente no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes estanques, 

rígidos, com tampa, devidamente identificados, sendo expressamente proibido o seu 

reaproveitamento. 

Na Seção VIII, sobre o gerenciamento dos RSS do Grupo D, a RDC Anvisa no 222/2018 

determina que, quando não encaminhados para reutilização, reciclagem, compostagem, logística 

reversa ou aproveitamento energético, estes resíduos devem ser classificados como rejeitos. Os 

rejeitos sólidos devem ser dispostos conforme as normas ambientais e os efluentes líquidos 

podem ser lançados em rede coletora de esgotos. Diferente da resolução atual, a RDC Anvisa no 

306/2004 estabelece o acondicionamento e transporte de cadáveres animais serem sujeitos à 

aprovação do órgão de limpeza urbana, ficando mais coerente com a classificação.  

Conforme a nova Resolução, os artigos e materiais utilizados na área de trabalho, incluindo 

vestimentas e Equipamento de Proteção Individual (EPI), desde que não apresentem sinais ou 

suspeita de contaminação química, biológica ou radiológica, podem ter seu manejo realizado 

como RSS do Grupo D. Os procedimentos de segregação, acondicionamento e identificação dos 

coletores dos resíduos do Grupo D, para fins de reciclagem, devem estar descritos no PGRSS. 

Não menciona o previsto na Resolução anterior que se baseia na Resolução Conama no 275/2001 

para identificação dos recipientes conforme cores. 

Na Seção IX, apresenta-se o gerenciamento dos RSS do Grupo E. Os recipientes de 

acondicionamento dos RSS do Grupo E devem ser substituídos de acordo com a demanda ou 
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quando o nível de preenchimento atingir ¾ (três quartos) da capacidade ou de acordo com as 

instruções do fabricante, sendo proibidos seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento. Na 

RDC Anvisa no 306/2004, os recipientes deviam ser descartados com 2/3 de sua capacidade 

preenchida ou quando estivessem a 5cm da borda. Conforme a RDC Anvisa no 222/2018, admite-

se o emprego de tecnologia que promova o esvaziamento de recipientes plásticos específicos 

com posterior descontaminação, possibilitando sua reutilização.  

Sobre o tratamento dos RSS do grupo E, a RDC Anvisa no 306/2004 determina o procedimento 

para contaminação biológica, por substâncias químicas e por radionuclídeos. Neste aspecto, a 

RDC no 222/2018 é bastante resumida, afirmando que os RSS do Grupo E, quando contaminados 

por agentes biológicos, químicos e substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com 

cada classe de risco associada. 

No Capítulo V sobre a segurança ocupacional, a RDC Anvisa no 222/2018 normatiza que deve ser 

garantida avaliação periódica à saúde dos trabalhadores. Os serviços devem manter programas 

de educação continuada para os trabalhadores e todos que estejam envolvidos no gerenciamento 

de RSS, mesmo que de forma temporária. A RDC Anvisa no 306/2004 se revelou mais completa e 

detalhada, inclusive quanto à imunização dos trabalhadores, incluindo no texto a referência de 

normas do então Ministério do Trabalho e Emprego. 

O Quadro 1 apresenta uma comparação dos principais aspectos da RDC no 222/2018 com a RDC 

no 306/2004. 
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Quadro 1 - Comparação dos principais aspectos da RDC n
o
 222/2018 com a RDC n

o
 306/2004. 

Aspecto avaliado RDC n
o
 222/2018 RDC n

o
 306/2004 

Abrangência da Resolução Abrangência da Resolução que se aplica aos geradores de resíduos cujas atividades envolvam qualquer 
etapa do gerenciamento dos RSS, sejam eles públicos e privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo 
aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 

Não especifica a abrangência 

Definição de geradores   Como novidadade, foram incluídos os serviços de piercing, salões de beleza e estética como geradores de 
RSS. 

Ampliada na Resolução que a revogou. 

Definição de disposição final 
ambientalmente adequada 

Novidade. Tem uma definição ampliada como distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos. 

 

Definição de 
armazenamento interno 

Novidade, como guarda de RSS contendo produto químico ou rejeito radioativo no setor de trabalho, em 
condições definidas pela legislação. 

 

Definição de destinação final 
ambientalmente adequada 

Outra novidade é a definição de destinação final ambientalmente adequada como destinação de resíduos 
quer seja para a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético 
ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. 

 

Definição de logística 
reversa 

Conjunto de ações e procedimentos destinados para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada, constituindo-se como um instrumento de desenvolvimento 
econômico e social. 

 

PGRSS O gerador de RSS é responsável pela elaboração, implementação e monitorização do PGRSS, entretanto 
essas atividades podem ser terceirizadas.  
Outra novidade na referida Resolução refere-se à possibilidade para obtenção da licença sanitária, caso o 
serviço gere exclusivamente resíduos do Grupo D, é que o PGRSS pode ser substituído por uma 
notificação desta condição ao órgão de vigilância sanitária competente, seguindo as orientações locais, 
como em consultórios de psiquiatria e psicologia. 
Os novos geradores de resíduos terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do início do 
funcionamento, para apresentar o PGRSS.  
A RDC Anvisa n

o
 222/2018 indica que o PGRSS deve ser monitorado e mantido atualizado, conforme 

periodicidade definida pelo responsável por sua elaboração e implantação.  

Nessa resolução estava explícito que o PGRSS deveria ser elaborado 
pelo gerador. 
Segundo a RDC n

o
 306/2004, os serviços novos ou submetidos a 

reformas ou ampliação deveriam encaminhar o PGRSS juntamente com o 
Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância sanitária local na 
solicitação do alvará sanitário. Esta mudança permite a interpretação 
jurídica de que os novos geradores tem este prazo para apresentar o 
Plano, sendo que anteriormente era condição para o funcionamento. 
A RDC Anvisa n

o
 306/2004 exigia que o gerador considerasse o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação claros e confiáveis. 

Armazenamento em 
edificações não hospitalares 

As edificações não hospitalares nas quais houver serviços individualizados, os respectivos RSS dos 
Grupos A e E podem ter o armazenamento externo de forma compartilhada, o que facilita o gerenciamento 
para complexos de clínicas médicas e odontológicas, e outras situações especiais. 

 

Manejo de RSS A estrutura da norma ficou mais organizada, com informações novas e aquelas existentes nos capítulos II e 
VI da RDC Anvisa n

o
 306/2004. 

 

Sacos para 
acondicionamento de RSS 
do Grupo A 

Os sacos para acondicionamento devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou 
então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos 
usuários e profissionais.. 

Na Resolução anterior, o prazo para substituição era a cada 24 horas, 
sendo que para o subgrupo A5 o deveria ser substituído após cada 
procedimento 

Sacos vermelhos Quando houver a obrigação do tratamento dos RSS do Grupo A, estes devem ser acondicionados em 
sacos vermelhos. 

Exigia uso do saco vermelho para os RSS dos subgrupos A1 e A3 em 
algumas situações, e sempre para os RSS do subgrupo A5.  

Acondicioanmento de 
rejeitos radioativos 

Os rejeitos radioativos devem ser acondicionados conforme procedimentos definidos pelo supervisor de 
proteção radiológica, com certificado de qualificação emitido pela CNEN, ou equivalente de acordo com 
normas da CNEN, na área de atuação correspondente.  

Estabelece a especificação detalhada de como acondicionar esse tipo de 
resíduo. 

Identificação Sobre a etapa de identificação, a mudança refere-se à proibição de identificar sacos para 
acondicionamento com adesivos, deve ser impressa.  
 

Era permitida a identificação dos sacos de armazenamento e dos 
recipientes de transporte que poderia ser feita por adesivos, desde que 
fosse garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio 
dos sacos e recipientes.  
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Quadro 1 - Comparação dos principais aspectos da RDC n
o
 222/2018 com a RDC n

o
 306/2004 (continuação). 

RSS gerados na atenção 
domiciliar 

Os RSS gerados pelos serviços de atenção domiciliar devem ser acondicionados e recolhidos pelos 
próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade e encaminhados à destinação 
final ambientalmente adequada. 

Os resíduos eram encaminhados para um estabelecimento de saúde de 
referência.  
 

Coleta e transporte internos O transporte interno dos RSS deve ser realizado de acordo com rota e a horários previamente definidos.  De forma mais completa, a RDC Anvisa n
o
 306/2004 determinava as 

exigências com as devidas explicações. 

Armazenamento interno São estabelecidos  o armazenamento interno, temporário e externo. A principal novidade é a instituição do 
armazenamento interno e os procedimentos para esta etapa devem ser descritos e incorporados ao 
PGRSS do serviço.   

 

Abrigo temporário O “abrigo temporário” de RSS  tem as mesmas características do mencionado na Resolução anterior e com 
as mesmas especificações atribuídas ao armazenamento externo. 

Estabelecia a “sala de resíduos” para armazenar no mínimo dois 
recipientes coletores até o traslado para armazenamento externo, 

Sala de utilidades ou 
expurgo 

É o ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e roupas utilizados na assistência 
ao usuário do serviço e guarda temporária de resíduos, pode ser compartilhada para armazenamento 
temporário dos RSS dos grupos A, E e D, devendo este setor ser devidamente identificado. 

A “sala de utilidades” prevista no item armazenamento temporário da 
RDC Anvisa n

o
 306/2004. 

Coleta e transporte externos Não faz referência a normas técnicas para quaisquer etapas do manejo. Determina que os veículos de 
transporte externo não podem ser dotados de sistema de compactação ou outro sistema que danifique os 
sacos contendo os RSS, exceto para os do Grupo D, e o transporte externo de rejeitos radioativos, deve 
seguir normas específicas e as normas da CNEN.  

A RDC Anvisa n
o
 306/2004 faz referência a normas técnicas para 

algumas etapas do manejo 

Destinação final Os RSS que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para 
reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa e os 
rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para 
disposição final ambientalmente adequada.  

 

Gerenciamento dos grupos 
de RSS 

Novidades: 
Subgrupo A1: com microrganismos das classes de risco 1 e 2 podem ser tratados fora da unidade 
geradora, desde que este tratamento ocorra nas dependências do serviço de saúde, enquanto, na 
presença de microrganismos das classes de risco 3 e 4 devem ser tratados na unidade geradora, e os 
rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.  
Subgrupo A4: orientação para o gerenciamento de carcaças de animais conforme o porte. Foi 
acrescentada nesta resolução uma orientação para gerenciamento dos cadáveres e as carcaças de 
animais que podem ter acondicionamento e transporte diferenciados, conforme o porte do animal, de 
acordo com a regulamentação definida pelos órgãos ambientais e sanitários.  
RSS químicos radioativos líquidos com gerenciamento detalhado. Não mencionados na Resolução anterior, 
os RSS químicos radioativos devem ser acondicionados em coletores próprios, identificados quanto aos 
riscos radiológico e químico presentes, e armazenados no local de decaimento até atingir o limite de 
dispensa. A nova Resolução detalha que o armazenamento de rejeitos radioativos líquidos deve ser feito 
sobre bacia de contenção, bandeja, recipiente ou material absorvente com capacidade de conter ou 
absorver o dobro do volume do líquido presente na embalagem.  
Tratamento de RSS do grupo E: manejo de acordo com o risco associado. 
Sobre o tratamento dos RSS do grupo E, a RDC Anvisa n

o
 306/2004 determina o procedimento para 

contaminação biológica, por substâncias químicas e por radionuclídeos. Neste aspecto, a RDC n
o
 222/2018 

é bastante resumida, afirmando que os RSS do Grupo E, quando contaminados por agentes biológicos, 
químicos e substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com cada classe de risco associada. 

Subgrupo A4: O acondicionamento e transporte de cadáveres animais 
serem sujeitos à aprovação do órgão de limpeza urbana 
Tratamento de RSS do grupo E descrito com detalhes. 

Segurança ocupacional Garante segurança periódica dos trabalhadores, educação continuada 
normatiza que deve ser garantida avaliação periódica à saúde dos trabalhadores. Os serviços devem 
manter programas de educação continuada para os trabalhadores e todos que estejam envolvidos no 
gerenciamento de RSS, mesmo que de forma temporária.  

Descrita com detalhes, referência das normas do então MTE. 
A RDC Anvisa n

o
 306/2004 se revelou mais completa e detalhada, 

inclusive quanto à imunização dos trabalhadores, incluindo no texto a 
referência de normas do então Ministério do Trabalho e Emprego. 
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CONCLUSÃO 

 

A RDC Anvisa no 222/2018 foi editada num importante momento, pois já havia um período longo 

da edição da legislação anterior, com persiêtência entre os geradores de muitas dúvidas para um 

adequado manejo e uma evidente necessidade de um alinhamento com a PNRS (2010). Algumas 

novidades foram importantes, entretanto permaneceram omissões referentes a algumas etapas do 

manejo, possibilidade de acompanhamento inadequado do PGRSS e dificuldades para um 

gerenciamento adequado dos RSS gerados na atenção domiciliar. 

A RDC Anvisa no 222/2018 detalha a abrangência e amplia o espectro de geradores de RSS em 

relação à RDC Anvisa no 306/2004 (entretanto, sem nenhuma evidência de como garantir o 

cumprimento por salões de beleza, estética e serviços de piercing), traz definições adotadas na 

PNRS (2010), como logística reversa, destinação e disposição ambientalmente adequadas. A 

nova Resolução da Anvisa normatiza o armazenamento interno que é uma prática habitual e 

agora deve ser documentada no PGRSS, também do uso da sala de utilidades ou expurgo. 

Estabelece a possibilidade de terceirização da elaboração e monitorização do PGRSS, mas a 

normatização da monitorização ficou superficial, aquém do proposto na Resolução anterior. 

A atualização da Resolução sobre gerenciamento dos RSS mostra-se importante para padronizar 

as ações. A RDC Anvisa no 222/2018 ainda mantém a lacuna da Resolução anterior por não 

apresentar detalhes do processo de tratamento necessário para cada grupo de resíduo, como 

também não aprofunda a questão da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A 

pouca clareza nesses aspectos e a falta de uma melhor organização da nova Resolução tornam 

possível o descumprimento e não efetividade de sua aplicação. Por se tratar de uma Resolução 

que dispõe sobre “Boas Práticas”, padronização de processo, pelo lapso temporal entre as 

edições, ela revela-se carente de aprofundamento de alguns aspectos do manejo e 

gerenciamento dos RSS. 
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RESUMO  

 

Existem em Rondonópolis uma gama de clientes que optam por utilizar fontes próprias de 

abastecimento de água. Embora estes não consumam água fornecida pela companhia de 

saneamento, se utilizam do sistema público de esgotamento sanitário para dispor os efluentes 

gerados. Deste modo, a Autarquia de saneamento municipal de saneamento tem implementado 

um programa que propõe realizar a medição de vazão de esgoto destes clientes específicos, 

através de equipamentos especializados, objetivando um sistema de cobrança justo, eficaz e 

confiável, trazendo segurança jurídica para o órgão e para os munícipes. A implementação do 

programa traz percepções positivas e negativas e ainda resultados variados sobre diversas etapas 

do processo, desde a instalação, manutenção e operação, leitura, vazão medida, ações realizadas 

para controle de perdas e faturamento dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. É possível 

observar que o volume estimado por enquadramento não fornece dados confiáveis, existindo 

discrepâncias aos valores reais medidos, quando são utilizados metodologias de cálculo que 

estimam os volumes de efluente coletados. 

 

Palavras-chave: Autarquia; medição; vazão; esgoto; cobrança; estimativa; condomínios; poço; 

calha Parshall; vazamentos; controle de perdas;  

 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Miranda (2002) perda de água é a diferença entre a quantidade de água entrada no 

sistema e o consumo medido. De acordo com Sá (2007), a perda de água no Brasil vem tomando 
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lugar de destaque dentro das Companhias de Saneamento, que priorizam controlar os 

desperdícios de todas as naturezas a investir em expansão do sistema para atender a demanda 

crescente. 

As perdas de água estão presentes em todas as partes de um sistema de abastecimento, desde a 

captação até a residência de cada usuário. Para determinar e identificar as perdas é fundamental 

que os volumes em cada parte do sistema sejam medidos, através da Macromedição e 

Micromedição. A micromedição está na ponta deste processo, pois fornece uma informação 

importante para a saúde financeira das companhias, e o volume medido se transformar em 

volume faturado, é um instrumento de disciplina para o uso racional da água (SÁ, 2007). 

De acordo com Trevizan (2015), se tratando de perdas de água, o Brasil ocupa a 20ª posição em 

um ranking com 43 países. O levantamento foi feito pelo IBNET (International Benchmarking 

Network for Water and Sanitation Utilities), com dados de 2011. De acordo com o estudo, o Brasil 

perde 39% de sua água tratada. A grande maioria das perdas são antes que a água chegue ao 

consumidor final. Elas incluem casos como vazamentos e ligações clandestinas. Conforme é 

citado por Seibt (2016), é de extrema importância as empresas manterem um sistema de medição 

confiável, já que em situações de travamento, ou medições inferiores às devidamente 

consumidas, há variações, tanto no faturamento, quanto na análise das perdas do sistema, visto 

que parte da água distribuída passa a não ser avaliada no balanço hídrico. 

Existem em Rondonópolis uma gama de clientes que optão por utilizar fontes próprias de 

abastecimento de água. No caso em questão, essas fontes são poços artesianos particulares, 

deixando de utilizar do sistema público de abastecimento de água. 

Dentre estes clientes pode-se destacar condomínios fechados (verticais e horizontais), hotéis, 

supermercados, industrias, shoppings centers, complexos educacionais, entre outros. 

Embora estes não consumam água fornecida pela companhia de saneamento, se utilizam do 

sistema público de esgotamento sanitário para dispor os efluentes gerados. 

Desta forma, a Autarquia necessita realizar a cobrança referente a prestação dos serviços de 

coleta, transporte e tratamento de esgoto, o que requer alguma metodoliga de quantificação do 

efluente coletado, podendo ser obtido através de cálculos para alcançar valores estimados, 

enquadramentos de acordo com as legislações locais levando em consideração a área do imóvel 

e a categoria, medição da vazão do poço fornecedor de água ou a utilização de dispositivos de 

medição de vazão de esgoto. 

Deste modo, o SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, tem 

implementado um programa que propõe realizar a medição de vazão de esgoto destes clientes 

específicos, objetivando um sistema de cobrança justo, eficaz e confiável, trazendo segurança 

juridica para o órgão e para os munícipes. 
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Este trabalho visa apresentar como o programa tem sido implementado, mostrando as tecnologias 

envolvidas, os métodos utilizados, as dificuldades encontradas, as vantagens e desvantagens 

descobertas, os custos e os resultados obtidos após as aplicações. 

Os resultados deste trabalho serão baseados em dois casos onde o programa foi implementado, 

onde foram instalados sistemas composto por Calha Parshall em polímero reforçado com fibra de 

vidro (PRFV), medidor ultrassônico de nível e mostrador/totalizador de vazão.  

Um dos clientes trata-se um Hotel três estrelas, situado em um prédio de onze andares, com 

cento e trinta e dois apartamentos e o outro cliente um condomínio residencial fechado, composto 

por cinco blocos de quatro apartamento de andares, totalizando oitenta apartamentos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para implementação de sistema de medição de vazão de esgoto, primeiramente deve-se 

identificar quem são os clientes que não utilizam o sistema publico de abastecimento de água, 

mais se utilizam do sistema de esgotamento sanitário. É feito o primeiro contato do órgão  junto ao 

cliente para que seja apresentado o programa a ser implementado, e dai em diante inicia-se o 

processo para instalação do sistema de medição de vazão, onde o cliente tem a opção de realizar 

a aquisição dos equipamentos junto a própria Autarquia ou direto com o fabricante, desde que os 

equipamentos sejam aprovados pela equipe técnica da Autarquia.  

O técnico responsável deve conhecer e avaliar o funcionamento das redes de esgoto do cliente, 

identificando alguns fatores limitantes, como o tipo de escoamento (livre ou conduto forçado), o 

diâmetro da tubulação, a profundidade da rede e o espaço disponível, para assim dimensionar e 

definir o tipo de equipamento a ser utilizado e quais as adequações devem ser realizadas para 

instalação do mesmo. Deve-se priorizar que todo o efluente converja para um único ponto antes 

de ser lançado na rede pública, de modo a ser utilizado apenas um sistema de medição de vazão. 

Caso não seja possivel e se faça necessário mais de uma ligação a rede pública, possivelmente 

deverá ser instalado mais de um sistema de medição de vazão para os diversos pontos de coleta. 

Em se tratando de redes com escoamento livre, sendo este a maioria dos casos encontrados no 

município, o sistema proposto com melhor custo/beneficio para medição de vazão é composto por 

calha Parshall em polímero reforçado com fibra de vidro (PRFV), medidor ultrassônico de nível e 

mostrador/totalizador de vazão.  

Para a instalação é necessário o seccionamento da tubulação e a construção de caixas em 

alvenaria com tampas metálicas, de modo a abrigar o equipamento e permitir o acesso para 

manutenções. Deve ser previsto também um ponto de fácil acesso, com energia elétrica, onde 
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será instalado o mostrador/totalizador de vazão, permitindo a parametrização, visualização e 

leitura dos dados armazenados. 

Para garantir o funcionamento adequado do sistema de medição de vazão, existem dois 

dispositivos que devem existir nas instalações prediais de esgotamento sanitário do imóvel, para 

que se garanta o funcionamento adequado. Um deles é um sistema eficiente de retirada de óleos 

e graxas, comumente conhecido como caixa de gordura, o que impedirá incrustações na Calha 

Parshall e possíveis interferências na medição de vazão. Outro dispositivo que deve ser instalado 

junto ao sistema é um gradeamento, anteposto a calha Parshall, que impedirá materiais sólidos de 

cheguarem até a calha Parshall,  evitando obstrução que interfira na medição do nível do liquido e 

consequentemente descaracterizando a vazão real a ser medida. 

Outro cenário é a existência de clientes que possuem escoamentos em conduto forçado, pela 

existência de estação elevatória de esgoto. Nestes casos o sistema proposto de medição de 

vazão é denominado medidor de vazão ultrassônico não instrusivo, que diferente do anterior, não 

necessita de seccionamento da tubulação, sendo sua instalação e manutenção feita na parede do 

tubo de recalque (á seco), não sendo necessários o dispositivo de gradeamento. Da mesma 

maneira do sistema anterior, deve ser previsto também um ponto de fácil acesso, com energia 

elétrica, onde será instalado o mostrador/totalizador de vazão, permitindo a parametrização, 

visualização e leitura dos dados armazenados. Este equipamento, porém, possui um custo mais 

elevado. 

Em todos os casos de instalação do sistema de medição de vazão, seja este executado pelo 

próprio cliente ou pela Autarquia, o técnico do órgão acompanha todo o processo, desde a 

definição do equipamento, dimensionamento, aprovação e instalação dos equipamentos e 

estruturas, para garantia da eficácia a qual o sistema é proposto. 

Após a instalação, fica a cargo da equipe técnica da Autarquia a parametrização e testes dos 

equipamentos e ainda repassar as instruções que devem ser seguidas pelo cliente, como a 

limpeza periódica do gradeamento, a inspeção dos equipamentos, o fornecimento continuo de 

energia elétrica, entre outras orientações e cuidados para o correto funcionamento do sistema. 

Finalizados estes processos, inicia-se as leituras periódicas pelos leituristas da Autarquia para 

geração das devidas faturas. 

Outra hipótese para quantificar o esgoto lançado seria realizar a hidrometração dos poços 

artesianos dos clientes em questão, onde através do volume consumido de água efetuar-se-ia a 

cobrança dos serviços de coleta de esgoto. Porém identificou-se que esta metologia, dependendo 

do tipo do cliente, não representaria fidedignamente os volumes de esgoto lançados na rede, uma 

vez que boa parte da água retirada dos poços são utillizadas em processos que não geram 

efluentes a serem lançados na rede pública de esgotamento sanitário. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A implementação do programa traz percepções positivas e negativas e resultados variados sobre 

as diversas etapas do processo, desde a instalação, manutenção e operação, leitura, vazão 

medida, ações realizadas para controle de perdas e faturamento dos serviços de coleta e 

tratamento de esgoto. 

Quanto a instalação observa-se as considerações na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Considerações quanto a instalação. 

Pontos positivos Pontos negativos 

Custo do equipamento menor em relação aos 

medidores não intrusivos (R$10.249,03 versus 

R$ 20.625,93) 

Necessidade de espaço mínimo para construção 

das caixas 

Requer serviços simples de alvenaria e elétrica 

(caixas de alvenaria e ponto de baixa tensão 

110/220v) 

Necessidade de seccionar a tubulação para 

instalação (no caso de Calha Parshall) 

Facil parametrização do equipamento através do 

display de 6 teclas. 

Necessidade disponibilidade de energia elétrica 

para funcionamento. 

 Necessidade de sistema eficiente de retirada de 

óleos e graxas (caixa de gordura) 

 Necessidade de instalação de sistema de 

gradeamento para retenção de sólidos 

 

Quanto a operação e manutenção, observa-se observa-se as considerações na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – considerações quanto a operação e manutenção. 

Pontos positivos Pontos negativos 

Requer apenas a limpeza periódica do 

gradeamento por parte do cliente. 

Equipamento não realiza leitura caso 

interrompido o fornecimento de energia elétrica.  

Datalogger com possibilidade de salvamento dos 

dados coletados para análise em editor de 

planilhas. 

 

Inspeção periódica simples para avaliar se a 

Calha Parshall não possui obstruções e 

elementos interferindo no nível do fluido a ser 

medido. 

. 

Visor retro iluminado informativo, apresentando 

vazão instantânea e vazão acumulada, facilitando 

a leitura. 

 

Precisão na medição de vazão.  

 

Quanto aos resultados obtidos de volume faturado, em ambos os casos do Hotel e do Condominio 

fechado, os volumes obtidos no primeiro mês são apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – volumes faturados antes e depois da medição. 

 Volume faturado antes da medição 

(estimativa por enquadramento) 

Volume faturado com o sistema 

de medição (1º mês) 

Condominio fechado 1.620 m³ 4.533 m³ 

Hotel 1.200 m³ 475 m³ 

 

É possivel observar que o volume estimado por enquadramento não fornece dados confiáveis, 

uma vez que no caso do condominio fechado o volume faturado medido real foi 2,8 vezes maior 

do que o volume faturado estimado, já no caso do hotel ocorreu o contrário, o volume faturdo 

medido foi  2,5 vezes menor do que o volume faturado estimado. Sendo assim, isso demontra 

como existem discrepâncias aos valores reais quando são utilizados metodologias de cálculo que 

estimam os volumes de efluente coletados. 

Assim, após os resultados obtidos no primeiro mês, os clientes realizaram diversas ações para 

diminuir o volume de efluente gerado, apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – ações realizadas pelos clientes para controle de perdas. 

COndomínio fechado hotel 

Ação para detecção e correção de vazamentos 

(pias, vasos sanitários, chuveiros, etc) 

Ação para detecção e correção de vazamentos 

(torneiras, vasos sanitários, chuveiros, etc) 

Ação para instalação de dispositivos redutores de 

pressão nos locais onde a pressão era excessiva. 

Ação para instalação de dispositivos redutores 

de pressão nos locais onde a pressão era 

excessiva. 

Ação para detecção e interrupção de lançamento 

de água pluvial na rede de esgoto. 

 

Ação junto aos moradores no intuito de promover 

a educação ambiental, no tocante a economia de 

água. 

 

 

 

Pode- se analisar também, através dos Gráficos 1 e 2, a tendência de volumes faturados ao longo 

de quinze meses, sendo os três primeiros meses com o faturamento através do calculo estimado 

por enquadramento e os doze meses seguintes com os volumes medidos através dos 

equipamentos. 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam uma tendência de diminuição do volume faturado ao longo dos 

meses, após implementado o sistema de medição, o que demonstram os resultados positivos das 

ações implementadas pelos clientes para controle de perdas educação ambiental. 
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Gráfico 1 – Volumes faturados do Hotel. 

 

 

Gráfico 2 – Volumes faturados do condominio fechado. 
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CONCLUSÃO 

 

Foi concluído através da implementação do programa de medição de vazão de esgoto que 

qualquer outro método de quantificação que não seja a medição real da vazão de esgoto lançada 

na rede é incapaz de fornecer um resultado satisfatoriamente confiável, uma vez que, de acordo 

com o tipo de cliente e a forma de utilização da água, grande parte não se converte em esgoto 

captado, como por exemplo nos processos de jardinagem, regas de jardins, lavagens de pátios, 

abastecimento de lagos, piscinas e etc. 

Observa-se que o processo de instalação do sistema apresenta pontos relevantes a serem 

considerados, sendo alguns positivos e outros negativos, mas que, em síntese, o sistema se 

mostra viável, sendo eficiente, confiável e de fácil operação e manutenção. 

Outro fator relevante é que, em se tratando de clientes que não pagam pela água utilizada,  estes 

tendem a ter um consumo per capta maior do que nos casos contrários, sendo este, outro fator 

influenciador na quantidade de esgoto gerado. 

Outro ponto importante é que com o sistema de medição em operação, as ações para controle de 

perdas e educação ambiental tem fundamental importância, uma vez que os gráficos mostram a 

tendência de diminuição dos volumes faturados de esgoto coletado. 

A medição de vazão de esgoto tem trazido uma segurança jurídica tanto para Autarquia quanto 

para os clientes, uma vez que com a eficiência do sistema e precisão dos dados gerados, 

diminuem a possibilidade de incertezas quanto aos valores cobrados pela prestação dos serviços. 

Sendo assim, o SANEAR objetiva que este sistema seja cada vez mais difundido entre os clientes 

no município de Rondonópolis. 

A Autarquia está implementando o centro de controle operacional (C.C.O), o que possibilitará o 

aperfeiçoamento e otimização dos sistemas de medição de vazão de esgoto, de modo que todas 

as informações poderão ser supervisionadas a distancia e em tempo real.  

Independente da medição de esgoto lançado na rede, deve existir, por parte dos órgãos  

competentes, um controle rigoroso dos poços artesianos existentes e também dos poços á serem 

perfurados, de modo a não ocorrer perfurações indiscriminadas que não se justificam,  o que pode 

ocasionar rebaixamento de lençol freático, contaminações do aquífero, e consequentemente 

prejudicar o abastecimento público. Para tal controle é necessário que os poços sejam 

hidrometrados e cadastrados nos órgãos ambientais, bem como nas empresas responsáveis pela 

gestão de saneamento e energia elétrica, sob pena de se tornarem clandestinos e passíveis de 

sanções estabelecidas em leis caso estejam irregulares. 
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RESUMO  

O objetivo do trabalho é realizar uma descrição e análise crítica de Medidas Provisórias e leis 

relacionadas ao saneamento básico, com ênfase na MPV 868/2018, mostrando o ideário 

neoliberal do novo ambiente político, bem como os impactos negativos para a política e para os 

serviços públicos de saneamento básico no Brasil. Levantamento e análise descritiva de alguns 

pontos/aspectos destacados como importantes para a área de saneamento básico de documentos 

e legislação foram realizados. A MPV 868/2018 desestrutura a política de saneamento básico 

vigente, ampliando a exclusão social e as desigualdades regionais – contribuindo para a 

privatização dos serviços rentáveis/superavitários, enquanto deixa aqueles deficitários para serem 

financiados/atendidos com recursos financeiros pelos estados e municípios. Além disso, desfigura 

e mutila os princípios da gestão associada de serviços públicos e o Contrato de Programa (Lei no 

11.107/2005) apenas para a área de saneamento básico, destruindo o subsídio cruzado praticado 

pelas companhias estaduais de água e esgoto que possibilita que os municípios mais rentáveis 

financiem os menores e deficitários. A sociedade brasileira não pode permitir que o Congresso 

Nacional aprove tal Medida Provisória. 
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Palavras-chave: saneamento básico, política pública de saneamento básico, MPV 868/2018, 

privatização.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil passou a dispor, a partir de 2003, de endereço para o saneamento básico no País, com a 

criação do então Ministério das Cidades e de sua Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e 

de mais recursos públicos (principalmente por meio dos Programa de Aceleração do Crescimento-

PAC 1 e PAC 2 e no âmbito deles o PAC Saneamento). Em janeiro de 2007, o País passou a 

contar com um marco legal para o saneamento básico (a Lei no 11.445/2007), que, finalmente, 

estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, regulamentando o art. 21, inciso XX, da Constituição Federal de 1988, 

contempalndo princípios fundamentais como a universalização, a integralidade, tecnologias 

apropriadas, controle social, dentre outros, bem como diretrizes e instrumentos. Em junho de 2010 

passou a contar com o Decreto Regulamentador no 7.217/2010 da referida Lei e em dezembro de 

2013 com o Plano Nacional de Saneamento Básico-Plansab, elaborado por meio de processo 

participativo, com vigência de 2014 a 2033, contendo metas de curto, médio e longo prazos, três 

programas (dois com medidas estruturais-expansão de ativos e um com medidas estrururantes-

gestão de ativos)  e investimentos previstos de R$ 508,45 bilhões, atualmente em processo de 

revisão para atender dispositivo da Lei. Torna-se importante frisar que a inicativa privada, o 

capital, não se achou contemplado como gostaria, nem na Lei no 11.445/2007 nem no Plansab, e 

vem, ao longo do tempo, realizando seguidas investidas para modificá-los.  

Em outubro de 2015, o PMDB (atual MDB) apresentou à sociedade brasileira o documento “Ponte 

para o Futuro” que veio a se constituir nas bases do novo projeto político-social do Governo 

Temer. Na área de saneamento básico, o documento expôs um conjunto de estratégias para a 

construção de um novo marco legal, visando a formação de um ambiente para a ampliação da 

atuação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos. 

Nessa direção diversas iniciativas foram adotadas: promulgação da Lei no 13.303/2016 (BRASIL, 

2016a), lançamento da Medida Provisória no 727/2016, convertida na Lei no 13.334/2016, que 

criou o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) (BRASIL, 2016b); divulgação a um grupo 

seleto de entidades/órgãos dos documentos “Diagnóstico Saneamento”, em 14/09/2016 (BRASIL, 

2016c), e sua versão seguinte intitulada “Modernização do Marco Regulatório do Saneamento 

Básico”, em 07/11/2017 (BRASIL, 2017); e, por fim, lançamento da Medida Provisória no 844, em 

06/07/2018 (BRASIL, 2018a), com sua reedição, a MPV 868, em 27/12/2018 (BRASIL, 2018b), 
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que altera a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei no 11.445/2007) (BRASIL, 2007), e a Lei no 

9.984/2000, que cria a Agência Nacional de Águas (BRASIL, 2000). 

Diante deste cenário, o objetivo do presente trabalho é realizar uma descrição e análise crítica 

dessas MPV´s e leis, com ênfase na MPV 868/2018, mostrando o ideário neoliberal do novo 

ambiente político, bem como os impactos negativos para a política e para os serviços públicos de 

saneamento básico no Brasil.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho se pautou no levantamento e análise descritiva de alguns pontos/aspectos 

destacados como importantes para a área de saneamento básico de documentos divulgados pela 

Casa Civil da Presidência da República e pela Fundação Ulisses Guimarães/Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), bem como Medidas Provisórias, principalmente as que 

propõe alterações no marco legal da área (Lei no 11.445/2007), e leis na área de Administração 

Pública, políticas públicas e saneamento básico. A análise foi pautada em aspectos destacados 

dos referidos documentos que tem relação com as políticas públicas de saneamento básico e sua 

comparação com a política que vinha sendo implementada pelos governos anteriores (2003-2015) 

e com a Lei Nacional de Saneamento Básico. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A “Ponte para o Futuro”, após o golpe de Estado pela via institucional, prevê a reorientação da 

atuação do Estado no campo das políticas públicas e sociais, o que inclui o saneamento básico. O 

documento preconiza o que pode ser chamado de um neoliberalismo subalterno e subordinado ao 

rentismo e ao mercado. Dentre as propostas de tal documento, pode-se destacar: 

  

executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio 

de transferências de ativos que se fizerem necessárias, concessões amplas em 

todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para complementar a oferta 

de serviços públicos e retorno a regime anterior de concessões na área de 

petróleo, dando-se a Petrobras o direito de preferência (FUNDAÇÃO ULYSSES 

GRUIMARÃES; PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, 

2015, p. 18).  
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Desde sua posse como presidente interino, Temer comandou apressadamente diversas inciativas 

para fazer avançar o ideário contido no documento “Ponte para o Futuro”. Na área de saneamento 

básico o cenário foi de realizar profundas mudanças no marco legal, no papel das instituições e no 

financiamento. No campo legal merecem destaque a:  

1) Lei no 13.303/2016 (BRASIL, 2016a) que estabelece o estatuto jurídico das empresas públicas, 

sociedades de economia mista e de suas subsidiárias (estatais), fortemente questionada por 

atropelar as competências dos entes federativos; por pretender disciplinar todos os tipos de 

empresas estatais (concorrência ou monopólio, sob o regime de direito privado ou de direito 

público), dentre outros.  

2) MPV 727/2016 editada no mesmo dia da posse do presidente interino (12/05/2016) e 

convertida na Lei no 13.334/2016 (BRASIL, 20016b), que cria o Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI), prevendo um conjunto de mecanismos para fortalecer a interação do 

Estado com a iniciativa privada, retomando o Programa Nacional de Desestatização-Lei no 

9.491/1997 (BRASIL, 1997)) do governo Fernando Henrique Cardoso, amplamente 

questionado pelos prejuízos que trouxe à Nação com a venda do patrimônio público à iniciativa 

privada. O art. 17 da Lei no 13.334/2016 e seus parágrafos estebelecem que 

Art. 17.  Os órgãos, entidades e autoridades estatais, inclusive as autônomas e 

independentes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com 

competências de cujo exercício dependa a viabilização de empreendimento do 

PPI, têm o dever de atuar, em conjunto e com eficiência, para que sejam 

concluídos, de forma uniforme, econômica e em prazo compatível com o caráter 

prioritário nacional do empreendimento, todos os processos e atos administrativos 

necessários à sua estruturação, liberação e execução. 

§ 1
o
  Entende-se por liberação a obtenção de quaisquer licenças, autorizações, 

registros, permissões, direitos de uso ou exploração, regimes especiais, e títulos 

equivalentes, de natureza regulatória, ambiental, indígena, urbanística, de trânsito, 

patrimonial pública, hídrica, de proteção do patrimônio cultural, aduaneira, 

minerária, tributária, e quaisquer outras, necessárias à implantação e à operação 

do empreendimento.  

§ 2
o
  Os órgãos, entidades e autoridades da administração pública da União com 

competências setoriais relacionadas aos empreendimentos do PPI convocarão 

todos os órgãos, entidades e autoridades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, que tenham competência liberatória, para participar da 

estruturação e execução do projeto e consecução dos objetivos do PPI, inclusive 

para a definição conjunta do conteúdo dos termos de referência para o 

licenciamento ambiental (BRASIL, 2016b, s.p., grifos nossos).  

3) EC no 95/2016 (BRASIL, 2016d), institui o Novo Regime Fiscal que congela por 20 anos os 

gastos públicos em saúde, educação e assistência social, com rebatimento negativo no 

https://jus.com.br/tudo/sociedades
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104110/lei-de-privatizacao-lei-9491-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104110/lei-de-privatizacao-lei-9491-97
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saneamento básico. A Lei Complementar no 141/2012 estabelece como os recursos da saúde 

podem ser utilizados em ações e serviços públicos de saneamento básico (saneamento básico 

de domicílios ou de pequenas comunidades e saneamento básico dos distritos sanitários 

especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos) (BRASIL, 2012). 

4) PEC no 65/2012 (BRASIL, 2012), aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJ) do Senado e a ser ainda apreciada pela Câmara Federal, a qual define que, a 

partir da simples apresentação de um Estudo Impacto Ambiental (EIA) pelo empreendedor, 

nenhuma obra poderá ser suspensa ou cancelada. Se aprovada, na prática, os procedimentos 

previstos na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e em toda a legislação ambiental 

aplicada atualmente serão duramente fragilizados. A refeida PEC foi arquivada e substituída 

pelo Projeto de Lei do Senado no 168/2018 (BRASIL, 2018c), do mesmo autor, que encontra-se 

em tramitação (de conteúdo ainda pior que o Projeto de Lei no 3.729/2004). 

 

As iniciativas para a desconstrução das políticas públicas de saneamento básico foram detalhadas 

no “Diagnóstico Saneamento” (14/09/2016), da Casa Civil da Presidência da República (BRASIL, 

2016c). Para dar legitimidade às propostas o documento informa que foram ouvidos 

representantes da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE), da 

Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Água e Luz (sic) (ABCON), do Instituto 

Trata Brasil (ITB), do então Ministério das Cidades, da Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP) e da Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas (sic) 

(ABES) (BRASIL, 2016d, p.3). Observa-se que a representação privilegiou os setores 

empresariais e as empresas estaduais de água e esgoto, deixando de fora a Associação Nacional 

dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE), a Federação Nacional dos Urbanitários 

(FNU), a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental (FNSA), a Associação Brasileira de 

Agências de Regulação (ABAR), entidades atuantes na área de saneamento básico no País, bem 

como entidades representativas dos municípios como a Frante Nacional de Prefeitos (FNP), a 

Associação Brasileira de Municípios (ABM) e a Confederação Nacional de Municípios (CNM).  

O “Diagnóstico Saneamento” apresentou treze propostas que em seu conjunto visam: 

1. alterar o marco legal do saneamento básico (Lei no 11.445/2007, Lei no 11.107/2005 dos 

Consórcio Públicos, – principalmente nos artigos que permitem  a dispensa de licitação na 

celebração de contrato de programa entre entes federados para a prestação dos serviços 

públicos por meio de gestão associada – e a legislação ambiental, a exemplo da Lei de Crimes 

Ambientais e resoluções do Conselho Nacioanl do Meio Ambiente (CONAMA), visando 

introduzir novas diretrizes para possibilitar/facilitar a participação privada (BRASIL, 2005, 

2007);  
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2. ampliar a participação privada na prestação dos serviços “no mercado de saneamento” 

(BRASIL, 2016b, p. 7) por meio de concessões, abertura de capitais e PPP’s; 

3. atribuir funções relacionadas ao saneamento básico à Agência Nacional das Águas, para a 

regulação via diretrizes regulatórias federais, gerenciando sistemas de informação, capacitando 

as empresas de saneamento básico para gestão de contratos e orientando municípios na 

elaboração de planos municipais de saneamento básico. Tal estratégia dá centralidade à 

regulação e fragiliza o planejamento e o poder local;  

4. revisar as competências das instituições do governo federal, com destaque para a Fundação 

Nacional de Saúde que deixará de atuar nos municípios de população menor que 50.000 

habitantes e transferência da “maior parte das competências (e orçamento) para o Ministério 

das Cidades” (BRASIL, 2016b, p. 5).  

5. revisar o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), considerado um “Plano Panfleto”, 

visando  introduzir a participação privada nas diretrizes e propostas; 

6. criar linhas de crédito especiais no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e Caixa Econômica Federal para viabilizar as Parcerias Público-Privadas (PPP’s) e 

acordos com acionista para garantir interesses dos sócios minoritários; 

7. assegurar segurança jurídica aos investimentos em áreas irregulares consolidadas e avaliar as 

soluções provisórias para as não consolidadas, demostrando um tratamento econômico e 

normativo/legal para uma questão relacionada à problemática da segregação socioespacial das 

cidades brasileiras.  

 

O conteúdo “Diagnóstico Saneamento” espelha não só as propostas expressas no documento 

“Ponte para o Futuro”, mas também o modus operandi do governo, ou seja, construir propostas 

que atendem aos interesses do setor privado, consolidando o mercado do saneamento básico no 

Brasil, e promover a desconstrução das políticas públicas de saneamento básico por meio da 

revisão açodada do marco legal, contando com a participação de segmentos sociais ligados ao 

setor privado e excluindo a participação social.  

A reação da ABES, AESBE e ASSEMAE à minuta de Medida Provisória (que só deve ser 

utilizada, segundo a Constituição Federal de 1988, em matéria de relevância e urgência, o que 

não é o caso) em reunião convocada pelo ministro das Cidades, levou o governo federal, por meio 

da Casa Civil, a apresentar uma nova versão do documento  intitulado “Modernização do Marco 

Regulatório do Saneamento Básico” (07/11/2017), com o seguinte Roteiro: “I – Motivação; II – 

Diagnóstico: pontos a serem enfrentados; e III – Modificações nas Leis nos 9.984/2000 e 

14.445/2007” (sic), ou seja, Lei no 11.445/2007 (BRASIL, 2017, s.p.), com poucas modificações 

em relação ao documento anterior e mantendo a mesma lógica de garantir segurança jurídica 

para subdelegações, concessões e PPP´s, atendendo aos interesses do setor privado. 
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A partir daí travou-se uma disputa interna no governo federal com alguns ministérios defendendo 

que as modificações na Lei no 11.445/2007 fossem realizadas por projeto de lei, enquanto outros 

defendiam que fosse por Medida Provisória, vencendo a ala liderada pelo então Ministério das 

Cidades e, assim, as modificações foram também incluídas na Medida Provisória (MPV) no 844, 

lançada pelo então presidente da República Michel Temer, em 06/07/2018, e publicada no Diário 

Oficial da União, em 09/07/2018 (BRASIL, 2018a).  

Dentre as alterações propostas à Lei no 11.445/2007 (BRASIL, 2007) a MPV 844/2018 (BRASIL, 

2018a):  

 Modifica o princípio da utilização de tecnologias apropriadas (art. 4º, “art. 3º,  VIII”) para 

estímulo à pesquisa, desenvolvimento e utilização de tecnologias apropriadas, significando um 

recuo importante quanto à necessidade de adequar o padrão tecnológico às realidades locais e 

favorecendo o uso de tecnologias convencionais que beneficiam o setor privado (grifos 

nossos). 

 Permite, no Art. 8º-B (Art. 8º-D na MPV 868), a privatização das empresas estaduais de água e 

esgoto sem a extinção do Contrato de Programa (alienação do controle acionário de 

companhia estatal prestadora de serviço público de saneamento básico, não sendo a referida 

alienação causa da extinção automática do contrato de programa constante no art. 13, § 6º, da 

Lei nº 11.107, de 2005 (Lei de Consórcios Públicos) (BRASIL, 2005, s.p.).  

 Modifica, no Art. 10-A (Art. 10-C na MPV 868), as regras da gestão associada na celebração do 

Contrato de Programa, exigindo antes da sua assinatura, o chamamento público para verificar 

a existência de empresas interessadas. Havendo interesse, obriga-se o titular a fazer uma 

licitação para definir o novo prestador dos serviços.  

 Obriga, no Art. 10-B (Art. 10-D na MPV 868), os titulares a reproduzirem nos Contratos de 

Programa, as cláusulas essenciais do Contrato de Concessão estabelecidas nos artigos 23 e 

23-A da Lei no 8.987/1995 (BRASIL, 1995).  

 Permite, no Art. 11-A (Art. 11-B na MPV 868), a subdelegação do Contrato de Programa por 

ato do Poder Executivo municipal (autorização expressa do titular dos serviços na MPV 868). 

 Retira a necessidade de os estudos de viabilidade técnica e econômica preverem o acesso 

universal e integral, bem como dispensa a exigência de Plano e do Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica (EVTE) como condição de validade dos contratos, que poderão ser 

substituídos por estudos contratados pelo titular. Também suprime a necessidade de 

aprovação legislativa dos planos.  

 Redefine a competência dos serviços públicos de saneamento básico quando estabelece no 

“Art. 8º-A (Art. 8º-C na MPV 868) - Os Municípios e o Distrito Federal são os titulares dos 

serviços públicos de saneamento básico, restritos as suas respectivas áreas geográficas. Na 

hipótese da existência de interesse comum, o exercício da titularidade dos serviços públicos de 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 720 

saneamento básico será realizado por meio: I - do colegiado interfederativo formado a partir da 

instituição de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião; ou, II - de 

instrumentos de gestão associada, por meio de consórcios públicos ou convênios de 

cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal” (BRASIL, 2018a, s.p.; BRASIL, 

1988). 

 Flexibiliza a elaboração do plano municipal de saneamento básico (PMSB) para a validade dos 

contratos de prestação dos serviços, visando atender aos interesses das empresas privadas. 

Em substituição ao Plano é prevista a aprovação pelo titular de um estudo que contenha 

apenas diagnóstico e a comprovação de viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação dos serviços. Com isso, a necessidade de elaboração do PMSB fica fragilizada, 

assim como a participação e controle social no seu processo de elaboração. Tal previsão 

representa um retrocesso significativo, já que a dispensa do Plano participativo debilita os 

rumos da universalização, da fiscalização e do controle social da prestação dos serviços. 

  

Além disso, a referida MPV traz em seu bojo diversos artigos que modificam a Lei de criação da 

Agência Nacional de Águas (ANA), Lei no 9.984/2000 (BRASIL, 2000) e a LNSB (no 11.445/2007), 

delegando competências à ANA para instituir normas nacionais de referência para a regulação da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico e a coordenação nacional das atividades 

de regulação. Condicionava o acesso a recursos públicos federais ou a financiamentos com 

recursos da União operados por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, quando 

destinados a serviços públicos de saneamento básico, ao cumprimento, pela entidade reguladora, 

das normas de referência nacionais estabelecidas pela ANA. A atuação da ANA (órgão gestor das 

águas) em área específica de um dos usuários das águas, no caso o saneamento básico, poderá 

causar privilégios, prejuízos e conflitos no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SINGREH).  

Todo o esforço da MPV 844/2018 (e de sua reedição, a MPV 868/2018) foi o de possibilitar a 

ampliação da participação privada na prestação dos serviços públicos de saneamento básico no 

Brasil. No entanto, no mundo inteiro está acontecendo um movimento de 

remunicipalização/reestatização dos serviços públicos de saneamento básico, e não apenas de 

água e esgoto, mas também de resíduos sólidos. Em um levantamento mundial, realizado entre 

2000 e 2016, é mostrado que 267 municípios de diversos países, em diversos continentes, 

remunicipalizaram/reestatizaram seus serviços públicos de água e esgoto e 31 municípios fizeram 

o mesmo em relação aos serviços públicos de resíduos sólidos. Paris (França), Buenos Aires 

(Argentina), Atlanta (Estados Unidos), Budapeste (Hungria), Berlim (Alemanha) e Kuala Lumpur 

(Malásia) seguiram esse caminho. O estudo de Kishimoto e Petitjean (2017) mostra que as 

empresas privadas que assumiram os serviços públicos de saneamento básico não cumpriram o 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 721 

que estava estabelecido nos contratos, as tarifas muitas vezes aumentaram de maneira 

descomedida, gerando uma reação muito grande dos usuários locais, bem como a qualidade do 

serviço prestado não melhorou. 

Enquanto o movimento em nível mundial vai nessa direção, no Brasil o governo federal e o setor 

privado fazem vários esforços para ampliar a atuação da iniciativa privada na área de saneamento 

básico, mesmo com a existência de instrumentos no País que já garantem a segurança jurídica 

para as empresas privadas atuarem na área de saneamento básico, como a lei das concessões 

públicas, Lei no 8.987/1995 (BRASIL, 1995), e da lei das parcerias público-privadas, Lei no 

11.079/2004 (BRASIL, 2004). Por outro lado, essas parcerias já se mostram inviáveis em diversos 

países do mundo, como afirmado no relatório do Tribunal de Contas Europeu de 2018 (TCE, 

2018). Esse relatório apresenta o resultado de auditoria realizada em uma amostra de PPP’s de 

quatro países, mostrando as diversas mazelas das PPP’s e os prejuízos para os países e conclui 

que os países europeus não estão preparados, com quadros técnicos e jurídicos, para essa 

modelagem de concessão de serviços públicos à iniciativa privada. Se nos países da União 

Europeia as PPP’s apresentam graves problemas, no Brasil a situação é muito pior. O então 

governo Temer, bem como o atual governo federal e a iniciativa privada pretendem promover a 

apropriação de recursos e serviços públicos pelo setor privado de maneira açodada e sem debate 

com a sociedade. O principal discurso do governo fedral para justificar tal projeto é que, em face 

da crise fiscal, a aplicação de recursos dos parceiros privados para viabilizar os empreendimentos 

na área de saneamento básico torna-se necessária, mas o que tem acontecido na prática é que 

até 90% dos recursos utilizados são viabilizados pelo Poder Público, via CAIXA ou BNDES, ou 

seja, recursos de bancos estatais a juros menores, enquanto a iniciativa privada não investe com 

recursos próprios praticamente nada ou muito pouco na área de saneamento básico. 

A pressão das entidades da área de saneamento básico, de entidades municipais e de entidade 

de regulação fez com que o Congresso Nacional não aprovasse a MPV 844/2018 no prazo 

estabelecido (até 19/11/2018), mas o Governo Temer, quase na hora de acabar, mostrando o 

compromisso assumido com o capital, editou em 27/12/2018, nova Medida Provisória de no 868, 

praticamente de igual teor à MPV 844/2018, publicada no Diário Oficial da União em 28/12/2018, 

sendo imediatamente rechaçada pelas entidades da área de saneamento básico, como a 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE), Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Associação Brasileira das Empresas Estaduais de 

Saneamento (AESBE), Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), Federação 

Nacional dos Urbanitários (FNU), Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental (FNSA) e Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP) com nota pública conjunta divulgada/publicada em seus sites. Em 

feveriro de 2019 as entidades ASSEMAE, AEASBE, ABAR e ABES apresentaram ao secretário da 

Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional proposta conjunta 
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sobre a referida MPV com a inclusão da revogação do art. 8º-C (afeta a autonomia dos 

municípios, que não poderão decidir se se desejam ou não continuar delegando os seus serviços), 

do art. 10-C (dispositivo aumentaria as desigualdades entre os municípios, não oportunizando 

ganhos de escala e solidariedade social entre municípios ricos e pobres), dos parágrafos 5º-A ao 

7º do art. 11 (não aceitando a substituição do palno municipal de saneamento básico como 

instrumento de planejamento participativo por um estudo com diagnóstico e viabilidade técnica e 

econômico-financeira da prestação dos serviços, elaborado pelo titular que fundamente a sua 

contratação) e do inciso IV-A do art. 50 (que estabelecia o cumprimento de índice de perdas de 

água na distribuição, definido em ato do ministro do então Ministério das Cidades, atual Ministério 

do Desenvolvimento Regional-MDR). A proposta também inclui a criação de Conselho Nacional 

de Regulação do Saneamento (CONARES), composto por onze membros, seis do MDR e cinco 

de entidades de regulação e fiscalização de cada região geográfica brasileira, como pelos menos 

uma entidade estadual, uma intermunicipal e uma municipal, bem como a participação de cada 

entidade nacional de prestadores de serviços públicos de saneamento básico (ASSEMAE, AESBE 

e ABCON) na composição do Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB) a ser criado 

(ABAR et al., 2019).  

Em sua  tramitação no Congresso Nacional, cujo prazo limite é 03 de junho de 2019, estão sendo 

realizadas audiências para discutir a MPV 868/2018, sendo que o atual governo federal 

apresentou ao relator da Comissão Mista, que tem a atribuição de apreciar e dar parecer sobre a 

MPV 868/2018 antes de a matéria ser submetida aos Plenários da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, algumas alterações, retirando o artigo que alterava as regras da gestão 

associada na celebração do Contrato de Programa e que exigia antes da sua assinatura o 

chamamento público para verificar a existência de empresas interessadas e em caso de interesse 

obrigava o titular a fazer uma licitação para definir o novo prestador dos serviços, e incluindo novo 

artigo com dezoito parágrafos estabelecendo/obrigando a organização dos municípios em 

microrregiões, com o discurso de que seria para fins de universalização dos serviços públicos de 

saneamento básico, sendo que o Estado Federado publicaria a lista de mircrorregiões, 

concedendo um prazo de noventa dias para  o município se manifestar sobre a adequação de sua 

inclusão em determinada unidade e, caso ele opte por gerir o próprio sistema de saneamento 

básico, estaria, mesmo assim, obrigado a participar da microrregião, além de outras regras 

desfavoráveis aos municípios, mas de interesse da iniciativa privada. Também foi incluído pelo 

governo federal, segundo ele atendendo um pleito antigo da CNM, um novo artigo (penúltimo) 

propondo a alteração da Lei no 12.305/2010 (BRASIL/2010), estabelecendo novos prazos para a 

disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme o porte da população do município.  

E assim, a luta continua até a conclusão da apreciação/tramitação da MPV 868/2018 pelo 

Congresso Nacional! 
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CONCLUSÃO 

 

Nenhuma nação do mundo universalizou o saneamento básico sem que o Estado, como ente que 

deve assegurar o bem-estar coletivo, tivesse forte participação. Ainda hoje, avaliando os modelos 

de prestação dos serviços, constata-se que a matriz é pública. A “Ponte para o Futuro” e os 

demais atos do Governo Temer ao propor a privatização dos serviços públicos de saneamento 

básico no Brasil se colocou na contramão da história já que há um movimento em todo o mundo 

de remunicipalização dos serviços, dado o reconhecimento dos limites da atuação privada em um 

segmento que se constitui em um monopólio natural, um serviço essencial, um direito social e 

humano que impõe investimentos significativos e não permite o diálogo com à lógica do capital, já 

que a sua lucratividade está condenada à cobrança de tarifas elevadas, qualidade dos serviços 

declinantes, exclusão das populações com baixa capacidade de pagamento, manutenção das 

desigualdades de acesso, problemas contratuais para fazer frente as situações de risco, quer seja 

econômico como ambientais e de obsolescência dos sistemas, dentre outros. 

O principal objetivo da MPV 868/2018 (reedição da MPV 844/2018 com algumas alterações), é 

superar, de forma inconstitucional, os entraves jurídico-institucionais, para privatizar a área de 

saneamento básico. Os artigos 8o-C, 8o-D, 10-C, 10-D, 11 e 11-C e todos os artigos que delegam 

à ANA a competência pela regulação são inconstitucionais porque ferem a autonomia e a 

organização dos municípios e do Distrito Federal. Além disso, a MPV 868/2018 desestrutura 

completamente a política de saneamento básico, ampliando a exclusão social e as desigualdades 

regionais – contribuindo para a privatização dos serviços rentáveis/superavitários, enquanto deixa 

aqueles deficitários para serem financiados/atendidos com recursos financeiros pelos estados e 

municípios. Além disso, desfigura e mutila os princípios da gestão associada de serviços públicos 

e o Contrato de Programa apenas para a área de saneamento básico, destruindo o subsídio 

cruzado praticado pelas companhias estaduais de água e esgoto que possibilita que os municípios 

mais rentáveis financiem os menores e mesmo deficitários. 

O que deveria ser prioridade para a área de saneamento básico no País seria a implementação da 

Lei no 11.445/2007, do Plansab e a qualificação do gasto público e não a aprovação de Medida 

Provisória de cunho privatista. Diante do cenário de tentativa de desconstrução da política de 

saneamento básico no Brasil, a sociedade brasileira e os grupos organizados devem buscar 

pautar suas lutas na defesa intransigente do saneamento público e no controle estatal e popular 

dos serviços, não permitindo que propostas de legislação, como a MPV 868/2018, sejam 

aprovadas.  
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RESUMO  

 

Este trabalho apresenta os estudos de Parametrização de Custos de obras de infraestrutura em 

andamento na CAIXA, que têm como objetivo fornecer uma ferramenta à engenharia da empresa 

nas avaliações de estimativas de custos propostas nas fases de estudos preliminares, concepção 

e viabilidade de empreendimentos. O projeto em curso está alinhado às necessidades do mercado 

e à legislação vigente e abrange, prioritariamente, os segmentos de Saneamento (Água, Esgoto e 

Resíduos Sólidos), Iluminação Pública e Mobilidade Urbana.  

Esta apresentação destaca os protótipos desenvolvidos para os modelos paramétricos de 

Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. Por meio de dados de entrada 

disponíveis em estudos preliminares, tais como como população atendida, área do 

empreendimento e nível de tratamento, os modelos fornecem o pré-dimensionamento e uma 

estimativa dos custos/preços de Implantação (CAPEX) e de Operação (OPEX) dos sistemas. 

Por fim, o trabalho discute as limitações dos modelos, devidas basicamente à necessidade de 

formação de um banco de dados mais abrangente que permita aumentar a precisão dos 

resultados. Para tanto, ao final da apresentação são propostos tópicos para discussão sobre 

metodologias para aprimoramento e validação dos modelos.  

 

Palavras-chave: parâmetro; financiamento; análise de preços; infraestrutura urbana; modelo de 

parametrização; modelos paramétricos; parametrização de custos; contratação semi-integrada; 

contratação integrada. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil necessita enfrentar o desafio de aumentar os investimentos em infraestrutura de forma 

que consiga alavancar a economia do país. Para tanto, a CAIXA, alinhada com a sua visão de 

futuro de “Ser referência em eficiência, confiança e satisfação do cliente, assegurando 

rentabilidade em todos os negócios”, aprimora continuamente seus processos, em especial 

aqueles relacionados a operações de financiamentos. 

A Lei das Estatais (BRASIL, Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016), o Regime Diferenciado de 

Contratação – RDC (BRASIL, Lei Nº 12.462, de 04 de agosto de 2011) e a Instrução Normativa nº 
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002 – IN002, de 02 de janeiro de 2018 (BRASIL. Instrução Normativa MP Nº 2, de 2 de janeiro de 

2018), aplicadas em operações para Tomadores Públicos e Privados, explicitamente apresentam 

a relevância da atuação dos agentes financeiros frente às avaliações de custos de 

empreendimentos. 

Para empreendimentos sob regime de contratação integrada ou semi-integradas, conforme Arts. 

9º do RDC e 42º da Leis das Estatais, o “valor estimado da contratação será calculado com base 

nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços e 

obras similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento sintético ou 

metodologia expedita ou paramétrica”. Na mesma linha, a IN002 (BRASIL, Instrução Normativa 

MP Nº 2, de 2 de janeiro de 2018), estabelece a possibilidade de utilização de referências 

paramétricas. 

De acordo com a publicação NASA (2015), “a estimativa paramétrica é uma metodologia 

estatística que relaciona custos históricos com variáveis que podem ser físicas, de desempenho, 

entre outros”. Este tipo de estimativa de custo tem a vantagem de ter uso simples e rápido.  

Conforme esta publicação, a análise de regressão é muito utilizada em estimativa paramétrica. 

Assim, primeiramente, deve-se formular uma expressão matemática que relacione a variável 

dependente, cujo valor se deseja obter, com a(s) independente(s), cujo(s) valor(es) de realização 

é(são) conhecido(s); após, deve-se verificar se a formulação estatística é confiável e precisa, 

através da análise da correlação entre as variáveis.  

Para Gonçalves (2011), “parametrizar é correlacionar por aproximação, serviços e preços dos 

principais itens da construção, com as poucas informações disponíveis”. 

Embora simplificadas, as recomendações citadas dão conta de que se pode, a partir de 

experiências anteriores e de uma análise estatística, gerar uma equação correlacionando o custo 

unitário com as características de uma edificação em processo de concepção. 

No Brasil, a estimativa paramétrica para o prognóstico de custos de Construção é bastante 

difundida pela bibliografia existente. Mascaró (1998) propôs diferentes indicadores calculados 

parametricamente, considerando que as decisões de projeto estão diretamente relacionadas ao 

custo total da edificação. 

A CAIXA tem promovido ações que permitem maximizar o tempo de atuação dos profissionais de 

engenharia e arquitetura, além de alinhar-se à necessidade do mercado quanto à previsão de 

recursos para potenciais empreendimentos. Esta atuação está consignada no desenvolvimento de 

modelos paramétricos para análise de custos/preços de obras e serviços de engenharia, objeto 

das suas operações de financiamento, mesmo quando os projetos estão nas fases iniciais de 

estudos de concepção e verificação preliminar de viabilidade.  

Os segmentos priorizados na parametrização de custos/preços de obras de infraestrutura são: 

Saneamento – Água e Esgoto; Resíduos Sólidos; Iluminação Pública e Mobilidade Urbana. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 730 

Inicialmente, os modelos de parametrização de custos/preços desenvolvidos abordam Sistemas 

de Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e objetivam auxiliar 

as análises de estimativas de custos/preços dos empreendimentos de infraestrutura quando estes 

projetos estão nas fases de estudos preliminares, viabilidade ou concepção.  

São utilizados dados simples de entrada como a quantidade de unidades atendidas, área atendida 

pelo empreendimento, população, PIB, dentre outros, para obter-se informações de saída como 

pré-dimensionamento, custos/preços de Implantação (CAPEX) e custos/preços de Operação 

(OPEX) dos sistemas. 

O objetivo do projeto de parametrização é apresentar uma ferramenta que calcula, 

parametricamente, uma referência de custos/preços de implantação (CAPEX) e de operação 

(OPEX) de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, de forma a 

subsidiar, sob aspectos de engenharia, decisão gerencial para concessão e liberação dos 

recursos à empreendimentos financiados para os setores público e privado. 

A utilização desta ferramenta visa estabelecer os valores previstos para a implantação de um 

sistema completo de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, com base em um 

pré-dimensionamento destes sistemas, a partir de dados gerais de determinado 

município/localidade a ser atendido, anteriormente à elaboração dos projetos de engenharia, a 

partir de uma concepção/ante-projeto, estruturando posterior operação para a realização de 

concessões ou parcerias público-privadas. 

A parametrização objetiva, a partir de variáveis relevantes dos projetos e suas relações, identificar 

a viabilidade orçamentária apresentada pelo proponente, sem a necessidade de detalhamento dos 

projetos antes da contratação.  

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

A elaboração dos modelos paramétricos envolveu a revisão de bibliografia especializada, 

pesquisas em trabalhos acadêmicos publicados, discussões em grupo, consulta à especialistas 

em saneamento, bem como reuniões com instituições especializadas na área (concessionárias, 

empresas, associações e agências na área de saneamento), com o objetivo de coletar dados, 

identificar os métodos de parametrização disponíveis e identificar os fatores que mais influenciam 

na formação dos preços das obras de saneamento.     

Envolveu ainda, premissas, critérios e parâmetros de projetos utilizados para o pré-

dimensionamento das unidades dos sistemas de água e esgoto, incluindo-se o estudo 

populacional e o consumo per capita de água, com base nas informações de dimensionamento de 

projetos e bibliografias especializadas. 
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Considerando as premissas técnicas estabelecidas e exigidas para a elaboração deste trabalho, 

as seguintes normas e insumos foram utilizados: 

a) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial a NBR 9648 - 

Estudo de Concepção de Esgoto Sanitário; NBR 9649 - Projeto de Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário; NBR 12211 – Estudo de Concepção de Sistemas Públicos de 

Abastecimento de Água e NBR 12218 – Projeto de Rede de Distribuição de Água para o 

Abastecimento Público;  

b) Estudo de custos de empreendimentos; estimativas de preços de operação e manutenção 

de sistemas de empresas, agências e associações de saneamento; 

c) Relatórios de Insumos e Composições do SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil, mantido pela CAIXA; 

d) Valores de tarifas de energia praticados pela ANEEL;  

e) Planilhas de dados de projetos financiados pela CAIXA coletados junto às filiais de 

governo da empresa para servirem como insumos e referências de custos. 

Para o desenvolvimento dos modelos foram adotadas curvas de custos e/ou composições de 

preços a fim de determinar os valores de parametrização baseados em  dados de entrada 

(variáveis), tais como:  

 Número de ligações domiciliares; 

 Comprimento de rede coletora em m (metros); 

 Comprimento dos coletores troncos/interceptores/emissários em m (metros); 

 Comprimento das linhas de recalque em m (metros); 

 Vazão de bombeamento da estações elevatórias (L/s); 

 Capacidade de tratamento das ETEs (L/s); 

 Custos unitários da unidades integrantes dos sistema de tratamento. 

Com base nestes dados de entrada, o modelo efetua os cálculos para um pré-dimensionamento, 

de acordo com o normatização vigente, das unidades básicas de um sistema de captação, 

tratamento e distribuição de água e coleta, transporte e tratamento de esgotos. A partir deste pré-

dimensionamento, o modelo efetua os cálculos dos custos aproximados para 

implantação/operação dos sistemas. 

Posteriormente, as curvas/composições de custos adotadas foram verificadas com base em um 

levantamento efetuado pela CAIXA, que reuniu um banco de dados de custos de implantação de 

diversas obras executadas através de recursos operacionalizados por esta instituição, a fim de 

possibilitar a aferição dos modelos de parametrização. 

Essa ferramenta, denominada de modelo de parametrização de custos/preços, consiste em utilizar 

referências correlacionadas às unidades básicas para cada empreendimento, por exemplo o custo 
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da implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE pelo volume de esgoto tratado, 

em R$/m³.  

O modelo propicia verificar os custos/preço de um empreendimento com base em composições 

paramétricas de custos/preços, modelos físicos, e/ou em modelos de cálculo estruturados em 

outras obras ou serviços com características similares ao caso prático em análise. 

Por meio desses modelos, busca-se a estimativa de custos/preços em relação a uma grandeza 

física definida. Os modelos permitem, inclusive, a estimativa de custos/preços por área de 

abrangência do sistema, pela população atendida, pela massa do material lançado no corpo 

receptor de efluentes ou por outro parâmetro pertinente. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO  

 

A Figura 1 ilustra a tela de entrada das informações do projeto no modelo paramétrico de sistema 

de esgotamento sanitário. 

 

Figura 1 – Tela de entrada de informações do projeto em análise. 

 

 

Para ser realizada a análise do empreendimento são incluídos os dados do Quadro de 

Composição de Investimento – QCI proposto, ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Tela de entrada de dados do QCI proposto. 

 

 

Como resultado, o modelo apresenta as divergências encontradas nos valores dos investimentos 

propostos, conforme ilustrado na Figura 3, indicando, assim, itens que deverão ser analisados de 

forma mais aprofundada pela engenharia da CAIXA. 

 

Figura 3 – Resultados do modelo. 

 

 

A utilização dos modelos pelas equipes da CAIXA está restrita, neste momento, à etapa da 

Verificação e Manifestação Preliminar à análise de Engenharia, ou seja, são utilizados para 
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indicação de itens do Quadro de Composição do Investimento (QCI) apresentado pelos 

proponentes que deverão ser analisados em maior profundidade. 

No âmbito de PPP/Concessões, é preciso considerar que os modelos são indicados para estudos 

iniciais de projetos greenfield ou ampliação de um sistema completo. Em contraponto, não são 

indicados para projetos brownfield ou ampliações de unidades existentes.  

Outras restrições devem ser consideradas quando da utilização dos modelos, com especial 

atenção para o fato dos dados de produção, operação e manutenção dos sistemas não auditados. 

 

Próximas ações a serem adotadas. 

São propostas de discussão as ações a seguir com o objetivo de consolidar a metodologia: 

 Validar e aprimorar os modelos já desenvolvidos pela equipe própria; 

 Validar a metodologia dos modelos desenvolvidos em conjunto com a instituição 

contratada pela CAIXA (FDTE/USP); 

 Obter mais dados de custos de implantação e, principalmente, de operação de instituições 

parceiras (concessionárias públicas e privadas, serviços municipais de água e esgoto, 

construtoras, etc); 

 Implantar e manter o banco de dados, físicos e financeiros, estruturado a partir das 

informações extraídas dos projetos em que a CAIXA atua como agente financeiro. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A CAIXA entende que os modelos de parametrização de custos/preços de Obras de Infraestrutura 

permitirão maior tempestividade na estimativa dos preços de mercado com a redução de prazos 

das análises técnicas pelos seus empregados. 

Portanto, os modelos permitirão que as estruturações das operações de financiamento sejam 

realizadas em processos mais céleres, eficientes e seguros, e proporcionarão maior satisfação 

dos clientes, proponentes e tomadores de recursos. 

O tema é relevante para os municípios pois possibilita dar celeridade nas análises de custos dos 

empreendimentos propostos, verificando a viabilidade técnica e orçamentária das soluções 

propostas sem a necessidade de detalhamento dos projetos, reduzindo assim custos e prazos 

para os municípios. 

Permite ainda,  uma avaliação prévia dos custos de implantação e operação/manutenção de 

Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, tal como custos parametrizados 

por metro de redes/adutoras/coletores, e previsão de custos de unidades operacionais 

necessárias, tais como estações elevatórias e estações de tratamento. 
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Considerando a grande diversidade das tipologias possíveis de utilização no setor de 

saneamento, o modelo ainda será aperfeiçoado, com a possibilidade de inclusão de dados mais 

específicos para maior aproximação aos custos reais de implantação/operação dos sistemas. 

Dessa forma, os modelos paramétricos desenvolvidos serão utilizados incialmente ao uso interno, 

pois estarão formatados para atender às necessidades específicas de análise das operações 

financiadas pela CAIXA. 

Futuramente, deseja-se que, com o desenvolvimento e a validação dos modelos paramétricos por 

instituição acadêmica contratada pela CAIXA, estes possam ser disponibilizados para instituições 

externas, por meio de realização de acordos de cooperação que visem a troca de dados e o 

aprimoramento contínuo dos modelos. 
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RESUMO  

 

O acesso a água potável é essencial para a saúde e um direito humano, reconhecido formalmente 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e por entidades nacionais e internacionais ligadas à 

saúde. Por conta disso, é um componente fundamental das políticas de promoção e proteção à 

saúde. Como consequência, são necessárias ferramentas e instrumentos de apoio para a 

efetividade do gerenciamento de práticas que visem a garantia do acesso a água potável como 

direito humano. Entre as ferramentas adotadas está o Plano de Segurança da Água (PSA), 

proposto pela OMS, instituiu diretrizes de segurança para o abastecimento de água potável. O  

presente trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta de avaliação de planos de  

segurança da água utilizando indicadores de desempenho. O estudo permitiu o desenvolvimento 

de uma proposta de metodologia utilizando indicadores de desempenho, aplicados a PSA já 

implantados. A aplicação proporciona o monitoramento de sistemas de abastecimento de água 

(SAA) através de seu PSA e, visa a garantia de fornecimento de água potável com segurança 
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para a população. Conclui-se, porém, que a escolha de indicadores de forma adequada a cada 

situação é de fundamental importância, traduzindo em uma avaliação efetiva de PSA. 

 

Palavras-chave: Plano de Segurança da Água. Avaliação. Indicadores de Desempenho. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As consequências do consumo humano de água contaminada são conhecidas desde os tempos 

remotos. Na idade média, o desenvolvimento industrial provocou aglomerações de pessoas, cuja 

falta de higiene aliada a inexistência de infraestrutura para suprir esta expansão, refletiu em 

graves epidemias, como a Cólera e a Febre Tifóide, transmitidas por água contaminada. 

A evolução da problemática associada a falta de saneamento e suas consequências para a 

sociedade passa pelas descobertas de Louis Pasteur (1822-1895), cientista, químico e 

bacteriologista francês, revolucionou os métodos de combate às infecções.  

No Brasil, destacam-se: Oswaldo Cruz (1872-1917) médico brasileiro, sanitarista, bacteriologista e 

epidemiologista, foi o responsável pela erradicação da febre amarela, da varíola e da peste 

bubônica no país e; o engenheiro Saturnino de Brito (1864-1929), "pioneiro da Engenharia 

Sanitária e Ambiental no Brasil”, protagonizou alguns dos mais importantes estudos 

de saneamento básico e urbanismo em várias cidades brasileiras.  

Nas últimas décadas, o desenvolvimento aprimorou as tecnologias de saneamento básico e 

passou a disponibilizar sistemas com os respectivos controles visando a atender a legislação 

pertinente e os parâmetros de saúde pública.  

O acesso a água potável é essencial para a saúde, um direito humano básico e um componente 

de uma política eficaz de proteção à saúde. É uma questão de saúde pública e interferência no 

desenvolvimento, seja ele em nível nacional, estadual, regional e/ou local. A importância da água, 

saneamento e higiene para a saúde e o desenvolvimento refletiu sua adoção nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O Objetivo 6 é definido como “Assegurar a 

disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos”, o qual foi desdobrado 

em ações contempladas na Agenda 2030 e no Plano Plurianual do governo federal para o período 

de 2016 a 2019.  

Os investimentos nos sistemas de abastecimento de água (SAA), além de propriciar reduções nos 

efeitos adversos à saúde da população, refletem custos inferiores aos dispêndios com a  

prevenção e recuperação de doenças. Assim, intervenções na melhoria do acesso à água potável 

aos menos favorecidos, seja em áreas rurais ou urbanas, pode ser uma estratégia efetiva de alívio 

da pobreza (WHO, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_Sanit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_Sanit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento_b%C3%A1sico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou padrões de água potável desde 1958 e as  

diretrizes de qualidade da água potável desde 1983. Desde 1995, as Diretrizes foram mantidas 

atualizadas através de um processo de revisão contínua, que leva à publicação regular de 

adendos que pode adicionar ou substituir informações em volumes anteriores, bem como revisões 

de especialistas sobre questões-chave em preparação para a revisão das Diretrizes, como 

ocorreu na publicação de 2017 como 4ª edição e primeiro adendo (WHO, 2017). 

No Brasil, as autoridades em nível federal, estadual e municipal, têm atuado em conjunto com 

entidades representativas do saneamento básico em prol de práticas que promovem melhorias 

nas condições da cadeia de abastecimento, procurando através da análise de riscos, prover ações 

adequadas de segurança da água (Brasil, 2012).  

Inerente ao aprendizado pelas publicações de padrões e diretrizes da OMS, observou-se que a 

garantia da segurança da água para consumo humano perpassa ao controle laboratorial de 

verificação do atendimento ao padrão de potabilidade e de garantia efetiva da segurança da água 

para consumo humano. Neste sentido, as Diretrizes de 2004 inseriram no contexto a necessidade 

de aplicação de ferramentas de avaliação e gerenciamento dos riscos, denominado de Water 

Safety Plan sendo adotado no Brasil como plano de segurança da água (PSA). Essa abordagem 

pressupõe a aplicação de instrumentos mais efetivos e que engloba todas as etapas do 

fornecimento de água, desde a captação até o consumidor (WHO, 2011). 

O PSA é um instrumento com abordagem preventiva, com o objetivo de garantir a segurança da 

água para consumo humano (Figura 1).  

 

 Figura 1 - Objetivos do Plano de Segurança da Água. 

 

Fonte: Bastos (2010). 
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Seus objetivos específicos, segundo Bastos (2010), são: 

• Minimizar as fontes de contaminação dos mananciais de captação; 

• Eliminar a contaminação da água por meio do processo de tratamento adequado; e 

• Prevenir a (re)contaminação no sistema de distribuição da água (reservatórios e rede de 

distribuição). 

 

Representa ainda uma evolução do controle, garantias sanitárias e avaliações de vulnerabilidade 

incluindo todo o SAA, por meio da organização e sistematização das práticas de gerenciamento 

aplicadas à água para consumo humano. É composto por etapas que incluem a avaliação do 

sistema, o monitoramento operacional e os planos de gestão. A Figura 2 ilustra o fluxo das etapas 

e suas atividades de desenvolvimento (WHO, 2011; BRASIL, 2012). 

 
 
Figura 2 - Etapas para o desenvolvimento de um Plano de Segurança da Água. 

 
 

Fonte: Adaptado de WHO ( 2011) e Brasil (2012). 
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Em resumo, cada etapa dispõe das atividades e ações a serem desenvolvidas, sendo: i) 

Avaliação:  contempla a análise e a verificação de riscos, envolvendo todo o SAA, desde a 

captação até o consumidor/usuário. Visa a determinar se a qualidade final da água distribuída aos 

consumidores atende aos padrões estabelecidos nas metas de saúde; ii) monitoramento 

operacional: engloba a identificação e o monitoramento dos pontos críticos de controle, de modo 

a reduzir os riscos identificados e iii) planos de gestão: visam à gestão do controle dos SAA para 

atender a condições em operação de rotina e excepcionais, em que uma perda de controle do 

sistema pode ocorrer. 

Verifica-se desde a publicação das Diretrizes pela OMS (2004), no meio científico é empírico o 

desenvolvimento de pesquisas, estudos e aplicações de PSA em várias partes do mundo. Nesse 

contexto, Políticas e Agendas têm contemplado as respectivas Diretrizes, demonstrando 

resultados positivos, e consequentemente, a diminuição de casos, registros e ocorrências de 

doenças infecciosas e parasitárias por veiculação hídrica.   

Diante do exposto, propõe-se como objetivo, apresentar uma proposta de avaliação de planos de  

segurança da água utilizando indicadores de desempenho. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia básica de desenvolvimento do método de avaliação do PSA está alicerçado nas 

Diretrizes da OMS denominadas Water Safety Plan Manual: Step-by-step risk management for 

drinking-water suppliers (BARTRAM, J. et al, 2009) e Guidelines for drinking-water quality: fourth 

edition incorporating the first Addendum (WHO, 2017).  

A estrutura conceitual para implementação das diretrizes para a qualidade da água potável e 

incorporação de deu primeiro anexo ((WHO, 2017) esta ilustrado na Figura 3. Baseadas em 

princípios, as diretrizes pressupõem que a água deve estar disponível para todos com segurança 

e resultar em benefícios tangíveis para a saúde. Não representar baixo risco a saúde humana 

durante a vida inteira, incluindo diferentes estágios e sensibilidades de riscos de exposição 

insalubres e transmissão de doenças, prioritariamente em bebês, crianças, pessoas debilitadas e 

idosos. 

A partir da metodologia básica e respectivas diretrizes, associou-se a experiência de mais de uma 

década da Águas de Portugal (AdP), na implantação e gestão de PSA visando a proposição de 

indicadores de desempenho de domínio público a partir do Ministério da Saúde/Sistema Único de 

Saúde (MS/SUS), Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS), prestadores de 

serviços, entes de regulação dos serviços de saneamento básico, entre outros para avaliar PSAs 

em SAAs. A proposta está sendo aplicada em uma comunidade rural do estado de Goiás. 
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Figura 3 - Estrutura conceitual para implementação das diretrizes. 

 
 

 

A AdP, delineou as etapas fundamentais para os PSA e as entidades responsáveis na 

execução/gerencimento de cada uma delas. A Figuras 4 ilustra, respectivamente a sua 

compsição.   

 

Figura 4 – Etapas fundamentais dos planos de segurança da água e as entidades responsáveis na 

execução/gerenciamento. 

 

Fonte: Adaptado de AdP, (2016). 

Fonte: Traduzido de WHO, 2017. 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 743 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A partir da metodologia e diretrizes da WHO Water Safety Plan Manual: Step-by-step risk 

management for drinking-water suppliers (BARTRAM, J. et al, 2009), Guidelines for drinking-water 

quality: fourth edition incorporating the first Addendum (WHO, 2017) e a experiênxia da AdP 

(2016), propõe-se a estrutura ampliada e avaliação dos PSAs (Figura 5), considerando-se as 

Políticas Públicas de saúde e sanemaneto básico e quando aplicável as especificidades e 

aspectos complementares locais e regionais. 

 
Figura 5 – Estrutura ampliada de avaliação de PSAs. 

 

Fonte: Adaptado de WHO, 2017. 

 
Considerando-se também as etapas fundamentais dos PSA da AdP (Figura 4), propõ-se um 

modelo de gestão e avaliação pela agregação de indicadores de desempenho aplicados ao PSA a 

partir do arcabouço instituído em Políticas Públicas, Planos e demais práticas tendo como base as 

seguintes fontes: PRC n° 5/2017, Anexo XX (BRASIL, 2017); PNSB e PMSB; Indicadores de 

ocorrências de doenças e mortes sensíveis a veiculação hídrica; SNIS/SINISA; e Regulação e 

Controle Social. 

 

Metas de saúde e saneamento básico 

Tendo como premissa a proteção a saúde e a salubridade ambiental e baseado no arcabouço de 

políticas públicas, as metas de saúde e saneamento básico são fundamentais para embasar o 

sistema de planejamento e sua gestão. Como por exemplo: internações e ocorrências de doenças 
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infecciosas e parasitárias; qualidade da água de consumo humano; universalização do acesso aos 

serviços entre outras.  

Os benefícios para avaliação alinhada as metas de saúde e saneamento básico é a possibilidade 

de produzir melhorias incrementais, oportunizar a tomada de medidas para corrigir deficiências e / 

ou desvios e identificar necessidades de levantamento de novos dados. 

 

Plano de segurança da água (PSA) 

O PSA possui três etapas interdenpendentes e devem desenvolver-se em sincronia: avaliação do 

sistema, monitoramento e planos de gestão e comunicação.  

A garantia de segurança de um sistema de abastecimento de água potável precisa ter seus riscos 

avaliados em todas as suas etapas, conforme ilustra a Figura 6. 

 

Figura 6 – Etapas de avaliação dos riscos do sistema de abastecimento de água (SAA). 

 

Fonte: Adaptado BARTRAM, J. et al, 2009. 

 

As diretrizes do PSA possuem sua abordagem desenvolvida visando organizar e sistematizar o 

histórico de práticas de gestão aplicadas à água potável e garantir a sua aplicabilidade. O PSA  

baseia-se em muitos dos princípios e conceitos de outras abordagens de gestão de risco, em 

particular a abordagem de múltiplas barreiras e avaliação de perigos e pontos críticos de controle, 

como usados na indústria de alimentos (WHO, 2017). 

Resumidamente, cada etapa dispõe as atividades e ações a serem desenvolvidas, conforme 

descrito a seguir:  

i) Avaliação:  contempla a análise e a verificação de riscos, envolvendo todo o sistema de 

abastecimento, desde a captação até o consumidor/usuário. Visa a determinar se a qualidade 

final da água distribuída aos consumidores atende aos padrões estabelecidos nas metas de 

saúde.  

ii) Monitoramento operacional: engloba a identificação e o monitoramento dos pontos críticos 

de controle, de modo a reduzir os riscos identificados.  

iii) Planos de gestão: visam à gestão do controle dos sistemas de abastecimento para atender a 

condições em operação de rotina e excepcionais, em que uma perda de controle do sistema 

pode ocorrer. 
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Regulação e Controle Social  

A regulação e o controle social no SAA é uma atividade contínua e vigilante considerando-se a 

saúde pública, a segurança e os padrões de aceitabilidade da água potável. 

A regulação e o controle social contribuem para a proteção da saúde pública, promovendo a 

melhoria da qualidade, quantidade, universalização do acesso e a continuidade do abastecimento 

de água.  

Outrossim, a regulação e o controle social não isenta de responsabilidade o prestador de serviços 

para garantir que o abastecimento de água potável seja de qualidade aceitável e atenda 

parâmetros de potabilidade e de saúde pública. 

A regulação e o controle social deve abranger além do prestador de serviços públicos, os 

sistemas isolados, como os gerenciados pelas próprias comunidades e/ou associações. Baseado 

em WHO (2017), as diversas funções abrangem várias atividades de regulação e controle de: 

i) organizações que fornecem água potável; 

ii) suporte a informação às populações que não possuem acesso direto às organizações 

fornecedoras de água potável, incluindo comunidades e residências; 

iii) consolidação de informações de diversas fontes para possibilitar a compreensão da 

situação geral de abastecimento de água potável, como política para o desenvolvimento de 

práticas coerentes centradas na saúde pública; 

iv) participação na investigação de surtos e/ou epidemias transmitidas pela água. 

 

Informações complementares  

As informações complementares tem como objetivo sustentar os aspectos relacionados com a 

segurança da água, e podem ser demandados temporariamente e em locais distintos, mesmo na 

abrangência de um mesmo SAA. Quando aplicados devem ser monitorados com base em metas 

e respectivos indicadores e/ou parâmetros definidos para tal. 

 

Aspectos microbiológicos 

O consumo de água contaminada é um dos maiores riscos para a saúde pública. Geralmente a 

contaminação é causada por excreta humana e/ou animal, embora haja outras fontes de 

exposição significativas. 

A implementação de uma estrutura integrada de gerenciamento de riscos para manter a água livre 

de contaminação nos sistemas de distribuição inclui a proteção das fontes de água, a seleção e 

operação adequadas dos processos de tratamento de água potável e o gerenciamento correto dos 

riscos nos sistemas de distribuição (WHO, 2017). 
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Aspectos químicos 

Existem muitos produtos químicos de origem orgânica e/ou inorgânica presentes na água potável 

que são prejudiciais, porém alguns deles somente após exposição prolongada de anos, refletem 

seus malefícios na saúde das pessoas. As contaminações mais comuns são oriundas de 

escoamentos agrícolas, rejeitos industriais, pesticidas, larvicidas, substâncias carcinogênica, entre 

outras. 

 

Aspectos radiológicos 

A água potável pode conter substâncias radioativas (“radionuclídeos”) que poderiam representar 

algum risco para a saúde humana. Estes riscos são normalmente pequenos em comparação com 

os riscos de microrganismos e produtos químicos que podem estar presentes na água potável. 

Exceto em circunstâncias extremas, a dose de radiação resultante da ingestão de radionuclídeos 

na água potável é muito menor do que a recebida de outras fontes de radiação (WHO, 2017). 

 

Aspectos de aceitabilidade 

A disponibilidade de água potável aceitável na aparência, sabor e odor é de alta prioridade para a 

população. Uma água esteticamente inaceitável, muitas vezes associado a aspectos culturais, vai 

influenciar negativamente a confiança dos usuários, levará a queixas e, mais peocupante, poderá 

levar ao uso de água de fontes menos seguras. 

 

Proposta de indicadores de avaliação de PSA  

A proposta de avaliação contempla a adoção de indicadores de desempenho a partir estrutura 

ampliada e avaliação dos PSAs (Figura 5). Propõe-se 03 dimensões de avaliação: Indicadores 

IMSB (metas de saúde e saneamento básico); IPSA (Planos de segurança da água) e IRCS 

(Regulação e controle social), conforme ilustrado na Figura 7 e discriminação nos itens seguintes. 

 

Indicadores de metas de saúde e saneamento básico (IMSB) 

Utilizar indicadores associados às metas de saúde definidas pelas autoridades e constantes nos 

Planos vigentes. Ex.: (i) internações e ocorrências de doenças infecciosas e parasitárias; (ii) 

qualidade da água de consumo humano; (iii) universalização do acesso aos serviços entre outras.  
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Figura 7 – Indicadores de avaliação de PSAs. 

 

 

 

 

 

Indicadores de planos de segurança da água (IPSA) 

Utilizar indicadores associados as etapas do PSA. Propõe-se os seguintes indicadores das etapas 

do sistema: 

i) Índice de abrangência da avaliação do sistema (IAAS). 

IAAS = (Número total de etapas que compõem o sistema de abastecimento avaliado / número 

de etapas avaliadas na elaboração do PSA) x 100 

 

ii) Índice de conformidade do monitoramento (ICM). 

ICM-Cap = (Número total de pontos críticos de controle da captação monitorados / Número 

total de pontos críticos de controle identificados na captação) x 100 

ICM-Trat = (Número total de pontos críticos de controle do tratamento monitorados / Número 

total de pontos críticos de controle identificados no tratamento) x 100 

ICM-Dis = (Número total de pontos críticos de controle da distribuição monitorados / Número 

total de pontos críticos de controle identificados na distribuição) x 100 

ICM-Usu = (Número total de pontos críticos de controle no consumidor/usuário final 

monitorados / Número total de pontos críticos de controle identificados no consumidor/usuário 

final ) x 100 

I  
INDICADORES 

IMSB 
II 

INDICADORES 
IPSA 

III 
INDICADORES 

IRCS 
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ICM-Con = (Número total de pontos críticos de controle com limites/parâmetros sob controle / 

Número total de pontos críticos de controle identificados no sistema) x 100 

* ICM-Com = (Número total de pontos críticos de controle complementares / Número total de 

pontos críticos de controle complementares) x 100 

 

Indicadores de regulação e controle social (IRCS) 

Utilizar indicadores associados a existência e atuação do ente regulador e do controle social 

(Conselho/Colegiado). Verificar os resultados dos indicadores do PSA e compará-los às metas 

instituídas para a saúde inerentes ao saneamento básico, qualidade e universalização do acesso 

da população ao abastecimento de água potável baseados nas políticas vigentes e nos Planos de 

saneamento básico. 

A Política federal de saneamento básico, Lei 11.445 (BRASIL, 2007), trata da instituição e criação 

de mecanismos de Controle Social pelo titular para o desenvolvimento das atividades de 

planejamento, regulação e fiscalização dos serviços definindo-o como “conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações 

nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 

serviços públicos de saneamento básico”. Não obstante, a delegação da regulação dos serviços a 

entidade reguladora, corrobora com a função de avaliações no respectivo âmbito. A interação 

entre as dimensões de avaliação é ilustrada na Figura 8.  

 

Figura 8 – Processo de interação de avaliação de PSAs. 

 

 

 

Nela pode-se observar que o PSA é o elemento central de avaliação. No entanto, tem como base 

as “políticas públicas de saneamento básico”; deve considerar as metas de saúde e saneamento 

básico na sua elaboração e que a “Regulação e Controle Social” tem o papel fundamental de 

confrontar a efetividade do PSA frente as respectivas políticas de metas. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho permite concluir que a proposição de uma metodologia para a avaliação de 

Planos de Segurança da Água já implantados é necessária para proporcionar maior efetividade, 

refletindo em melhores condições de saneamento e saúde. 

Conclui-se também que a escolha de indicadores de forma adequada a cada situação é de 

fundamental importância, traduzindo em uma avaliação efetiva de Planos de Segurança da Água. 
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RESUMO  

 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tem como missão: “promover a saúde pública e a 

inclusão social por meio das ações de saneamento e saúde ambiental” em municípios com 

população até 50.000 habitantes.  

A partir de 2000, a Funasa instituiu o Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento (Programa 

de Pesquisa). Foram publicados, cinco editais de convocação de projetos de pesquisas, aberto às 

instituições de pesquisa do Brasil, nos anos de 2000, 2001, 2003, 2007 e 2011. Como resultado, 

foram financiadas 84 pesquisas, todas já concluídas. Este trabalho buscou identificar a produção 

científica gerada pelas 28 pesquisas financiadas pelo Programa de Pesquisa, por meio dos Editais 

01/2000 e 01/2001, a fim de avaliar o impacto no cumprimento da missão institucional da Funasa. 

As pesquisas geram os produtos: Resumos Executivos e Relatórios Finais, o desenvolvimento de 

tecnologias; softwares; banco de dados; manuais, guias e cartilhas; realização de cursos e 

oficinas;  além de produção técnico-científica elaborada pelos membros das equipes de pesquisa 
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como: teses de doutorado; dissertações de mestrado; trabalhos de conclusão de curso; trabalhos 

de iniciação científica; artigos técnico-científico publicados em anais de eventos e em revistas 

científicas. Foram encontrados 152 documentos, relativos às publicações técnico-científicas 

resultantes do Programa de Pesquisa, referentes aos editais 01/1000 e 01/2001, sendo que a 

grande maioria em Anais de Congressos com 91 (60%) publicações.  

A divulgação dos resultados das pesquisas  promove a disseminação do conhecimento nas áreas 

de saneamento e de saúde, indo ao encontro da missão institucional da Funasa.  

 

Palavras-chave: Funasa, programa de pesquisa, produção científica, saneamento e  saúde. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão do governo federal vinculado ao Ministério da 

Saúde do Brasil, tem como missão: “promover a saúde pública e a inclusão social por meio das 

ações de saneamento e saúde ambiental” em municípios com população inferior a 50.000 

habitantes (Brasil, 2019a).  

A Funasa foi instituída em 1991, entretanto, a sua história é mais longa, considerando como 

antecedentes principais, a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) em 1942 e a 

Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública (Fsesp) em 1960. Durante tais alterações, ora 

eram agregados outros serviços, ora, desmembrados alguns (Brasil, 2015).  

Com o intuito de desenvolver e aperfeiçoar tecnologias alternativas na área de engenharia de 

saúde pública, passíveis de aplicação, pela facilidade, baixo custo de implantação, operação e 

manuteção, a partir de 2000 a Funasa instituiu o Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento 

(Programa de Pesquisa), coordenado pelo Departamento de Engenharia de Saúde Pública 

(Densp), tendo como secretaria executiva do programa, a Coordenação de Informação e 

Tecnologia em Saneamento (Codet) da Coordenação-Geral de Cooperação Técnica em 

Saneamento (Cgcot) (Brasil, 2019b).  

Para a concretização do Programa de Pesquisa, foi instituído, por meio de Portaria, o Comitê 

Científico de Seleção e Avaliação (Comitê Científico), constituído de representantes de instituições 

atuantes nas áreas de Saneamento e Saúde, de pesquisadores e de servidores da Funasa. 

Participavam do Comitê Científico representantes da seguintes instituições: Associação Nacional 

dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), Associação Brasilieira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (Abes), Organização Panamericana de Saúde (Opas), Ministério da Saúde 

(MS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério das Cidades (MCidades), Universidades 

(professores de notório saber na área de saneamento e saúde) e servidores da Funasa da 
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Presidência e Superintendências Estaduais. O Comitê Científico se reunia para a definição do 

Edital de chamamento de projetos de pesquisas, da seleção dos projetos e da avaliação (parcial e 

final) dos resultados das pesquisas.    

Foram publicados, pelo Programa de Pesquisa, cinco editais de convocação aberto ao público do 

país, nos anos de 2000, 2001, 2003, 2007 e 2011 (Brasil, 2014). Como resultado, foram 

realizadas 84 pesquisas, todas já concluídas. Os  pesquisadores ao término da pesquisa, 

submetiam os resultados obtidos ao Comitê Científico, para avaliação e aprovação da pesquisa e 

dos produtos: Resumos Executivos e Relatórios Finais e a depender da proposta, o 

desenvolvimento de tecnologias; softwares; banco de dados; manuais, guias e cartilhas; 

realização de cursos e oficinas (Brasil, 2019b).  

Os relatórios finais são publicados, na forma eletrônica, na página da Funasa e os resumos 

executivos são publicados nos Cadernos de Pesquisa, na forma impressa e eletrônica (Brasil, 

2004, 2010, 2013a e 2013b, 2019c), (Azevedo et al., 2018). As publicações ficam disponíveis no 

site: http://www.funasa.gov.br/web/guest/biblioteca-eletronica/publicacoes/estudos-e-pesquisas. 

Além disso, a maioria das pesquisas resultaram em produção técnico-científica elaborada pelos 

membros das equipes de pesquisa como: teses de doutorado, dissertações de mestrado, 

trabalhos de conclusão de curso; trabalhos de iniciação científica, artigos técnico-científicos 

publicados em anais de eventos e em revistas científicas. Tais produções são relevantes para 

ampliar o conhecimento da sociedade sobre o setor saúde e saneamento, contribuindo para as 

políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Lei Nacional de Saneamento Básico.  

Entre os itens de todos os projeto de pesquisa, constava: Impacto Científico, onde o candidato 

apresentava os possíveis “indicadores voltados à área científica, tais como, formação de recursos 

humanos, teses, publicações, congressos, comunicações, citações, entre outros”. Tais itens 

constituíam complementações aos resultados, não sendo obrigatório a entrega à Funasa, porém, 

de grande importância para a divulgação  do Programa de Pesquisa. (Brasil, 2019b). 

Neste trabalho buscou-se identificar a produção científica gerada a partir das pesquisas 

financiadas pelo Programa de Pesquisa, por meio dos Editais 01/2000 e 01/2001, como forma de 

avaliar o seu impacto no cumprimento da missão institucional. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O levantamento da produção científica das pesquisas financiadas pela Funasa, do Edital 1/2000 e  

1/2001, foi realizado tendo como principais bases de busca: o título da pesquisa e as palavras 

chaves, o nome dos coordenadores de pesquisa, o período de desenvolvimento contemplando até 

3 anos após o término da mesma. Utilizou-se como fontes: arquivos da 
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Codet/Cgcot/Densp/Funasa, relatórios finais e resumos executivos das pesquisas, os cadernos de 

pesquisa em engenharia de saúde pública da Funasa; web site da Funasa; plataforma Lattes; web 

sites de eventos científicos da área; web sites de publicações científicas; Google acadêmico; 

bibliotecas e repositórios digitais das instituições envolvidas. As informações obtidas foram 

consolidadas e os resultados apresentados por meio de quadros, gráficos e discussão.  

Estudos semelhantes foram elaborados com a participação dos autores deste trabalho (Oliveira, et 

al., 2017) relativo às pesquisas realizadas por meio do Edital 01/2011, e de análise do Programa 

de Pesquisa no período de 2000-2016 (Leite, et. al., 2018). 

 

 

RESULTADOS / DISCUSSÃO 

 

Foram identificadas 28 (vinte e oito) pesquisas financiadas pela Funasa, sendo 10 no Edital 

1/2000 e 18 no Edital 1/2001. A Figura 1 ilustra a distribuição das pesquisas da Funasa por área 

temática sendo: Abastecimento de Água 13 (46%), Esgotamento Sanitário 5 (18%), Gestão em 

Saneamento 4 (14%), Resíduos Sólidos Urbanos  3  (11%), Saúde dos Povos Indígenas 2 (7%) e 

Instalações domiciliares 1 (4%). Observar que Abastecimento de Água foi a área temática de 

pesquisa mais recorrente, seguida de Esgotamento Sanitário e Gestão em Saneamento. 

 

Figura 1 – Distribuição do número das 28 pesquisas financiadas pela Funasa, por área temática - 

Edital 01/2000 e Edital 01/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2019b. 
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A Figura 2, apresenta a relação das instituições que realizaram as pesquisas e o quantitativo, 

relativos aos Editais 01/2000 e 01/2001. Observa-se que do total de 28 projetos de pesquisas 

financiadas pela Funasa, predominaram como executoras as Universidades Federais com 24 

(86%) pesquisas. A UFMG/MG foi a que realizou maior quantidade de pesquisas 4 (14%), seguida 

de UFC/CE, UFMT/MT e UFES/ES,  3 (11%) pesquisas cada e UFRGS/RS, UFCG/PB e 

UFSC/SC 2 (7%) pesquisas cada. As demais instituições: Prefeitura de Vitória/ES, UnB/DF, 

Fiocruz/RJ, Cefet/RN, UFRJ/RJ, Cetec/MG, UFBA/BA, UFRN/RN e UFPE/PE realizaram 1 (4%) 

pesquisa cada.   

Mesmo considerando, apenas as pesquisas relativas a dois Editais, foi bastante significativo 

identificar a participação das instituições que atuam na área de pesquisas em saneamento e 

saúde no Brasil.   

Outro aspecto a destacar foi o fato, das  instituições executoras das pesquisa, estarem 

distribuídas nas 4 (quatro) regiões do país, exceto a região Norte. 

 

Figura 2 – Instituições que realizaram as 28 pesquisas da Funasa - Edital 01/2000 e Edital 01/2001 

Fonte: Brasil, 2019b. 

 

 

Como resultado do levantamento da produção científica, relativas às 28 pesquisas financiadas 

pela Funasa, por meio dos Editais 01/2000 e 01/2001, foram encontrados 152 documentos, 

representados por: artigos publicados em Anais de eventos técnico-científico de diversas áreas 91 
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(60%), Dissertação de Mestrado 22 (14%), publicações de artigos em Revistas Científicas 12 

(8%), Trabalhos de Iniciação Científica 11 (7%), trabalhos de Conclusão de Curso 8 (5%), Tese de 

Doutorado 5 (3%) e Manuais e Cartilhas 3 (2%). 

A grande maioria de publicações foi em Anais de eventos técnico-científico, de diversas áreas, 

seguida da elaboração de Dissertação de Mestrado, havendo um equilíbrio entre as publicações 

de artigos em Revistas Científicas e trabalhos de Iniciação Científica. Os trabalhos de Conclusão 

de Curso, Tese de Doutorado e os Manuais e Cartilhas apresentaram menor representatividade. 

A Figura 3 ilustra os tipos de produção e o quantitativo relativos às pesquisas financiadas pela 

Funasa, por meio dos editais 01/2000 e 01/2001.  

 

Figura 3 – Tipo de produção científica relacionadas as pesquisas financiadas pela Funasa - Edital 

01/2000 e Edital 01/2001. 

 
Fonte: Brasil, 2019b. 

 

 

Tem-se ainda uma produção técnico-científica gerada a partir das pesquisas cuja publicação é 

realizada pela Funasa. Destacando-se os Cadernos de Pesquisa em Engenharia de Saúde de 

Pública que são destinados a divulgação dos resumos executivos originados das pesquisas. Os 

resumos consistem em um relatório técnico-científico no formato de um artigo, contendo a síntese 

do relatório final.  

Foram publicados 18 (64%) resumos executivos do relatório final da pesquisa nos Cadernos de 

Pesquisa, sendo (7) no 1o Caderno, (6) no 2o Caderno, (4) no 3o Caderno e (1) no 4o Caderno.  

É importante esclarecer que o Comitê Científico só aprovava para a publicação as pesquisas 

consideradas com qualidade e que agregavam novos conhecimentos à área de saúde e 

saneamento.  
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Os resumos executivos dos Cadernos de Pesquisa e os relatórios completos aprovados pelo 

Comitê Científico, ficam disponíveis no site da Funasa. 

    

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio dos Editais 01/2000 e 01/2001, a Funasa financiou 28 projetos para diversas instituições, 

predominando as Universidades Federais com 24 (86%) pesquisas.  

A UFMG/MG foi a que realizou a maior quantidade de pesquisas 4 (14%), seguida da UFC/CE, da 

UFMT/MT e da UFES/ES, com 3 (10%) pesquisas cada, e UFRGS/RS, UFCG/PB e UFSC/SC 

com 2 (7%) pesquisas cada. As demais instituições realizaram 1 (3%) pesquisa cada.  

Observar a representatividade das instituições estarem distribuídas em 4 (quatro) regiões do país, 

exceto a região Norte. 

Dentro das áreas temáticas das pesquisas realizadas, Abastecimento de Água foi a mais 

recorrente 13 (46%), seguida do Esgotamento Sanitário 5 (18%), e da Gestão em Saneamento 4 

(14%). 

As publicações técnico-científicas dos resultados de pesquisas totalizaram 152 documentos, 

sendo que, o maior número foi publicado em Anais de eventos técnico-científico de diversas áreas 

91 (60%), seguida da elaboração de Dissertação de Mestrado 22 (14%), publicações de artigos 

em Revistas Científicas 12 (8%) e trabalhos de Iniciação Científica 11 (7%). Os trabalhos de 

Conclusão de Curso, Tese de Doutorado e os Manuais e Cartilhas apresentaram menores 

números de publicações. 

Do total das pesquisas concluídas, foram publicadas 18 (64%) resumos executivos, nos Cadernos 

de Pesquisa da Funasa. Os relatórios completos e os Cadernos de Pesquisa das pesquisas ficam 

disponíveis no site da Funasa.  

Este cenário estimula o fomento técnico-científico e contribui para a pesquisa multidisciplinar; a 

produção científica; a capacitação e formação de recursos humanos; o desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias em engenharia de saúde pública e das áreas de gestão; bem como 

a participação da população.  

A apresentação, o debate e a divulgação dos resultados, promovem a disseminação dos 

conhecimentos gerados pelas pesquisas a diversos setores da sociedade e vão ao encontro da 

missão institucional  da Funasa: "promoção da saúde pública e inclusão social”.  

Fica evidenciado que o Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa é de grande 

importância para o setor de saneamento básico e saúde pública no país.   
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RESUMO  

 

A gestão de risco quando implantada numa instituição, pode assegurar que os objetivos dessa 

organização sejam alcançados. No caso dos prestadores de serviços de água, o objetivo principal 

é o de produzir água potável de qualidade e em quantidade suficiente para a população de 

determinada região. O objetivo geral desta pesquisa é sistematizar uma proposta de gestão de 

riscos externos às etapas de coagulação/floculação do processo a fim de se obter um plano 

adequado de identificação, avaliação e respostas aos riscos externos envolvidos nas operações 

unitárias de uma ETA. Por meio de um mapa de riscos, foram identificados os riscos externos: 

escoamento, secas, inundações e lançamentos de efluentes na Bacia Hidrográfica em questão. 

Foi avaliado que esses eventos de riscos podem ser elevados e crítcos para as etapas de 

coagulação/floculação do processo de tratamento de água convencional. A principal resposta para 

esses riscos foi a realização dos ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, a fim de se 
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reduzir os seus efeitos nas etapas de coagulação/floculação do processo. Os resultados dos 

testes foram satisfatórios e os riscos foram reduzidos de críticos para baixos, para os dois tipos de 

água abordados: dos períodos de secas  e de inundações. 

 

Palavras-chave: Gestão de Riscos; ETA; Riscos Inerentes Externos; Impacto; Probabilidade de 

Ocorrência, Plano de Segurança da Água. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O risco é peculiar a praticamente todas as atividades humanas e como as instituições estão 

cercadas por uma infinidade de incertezas, sejam de ordem econômica, social, legal, tecnológica 

ou operacional, torna-se necessária a implantação de um sistema de gestão de risco para avaliar 

e melhorar processos. A principal função da gestão de risco é assegurar que um objetivo seja 

alcançado, neste caso, o de produzir água potável em quantidade e qualidade suficientes para a 

população de uma determinada região, considerando as condições de qualidade dos recursos 

hídricos locais, as especificações técnicas aplicadas em uma Estação de Tratamento de Água 

(ETA), a gestão de pessoas e a gestão de processo. A justificativa apresentada para a elaboração 

desse trabalho consta nas Normas Brasileiras NBR 24.512 (ABNT, 2012) e NBR 31.000 (ABNT, 

2009), as quais tratam sobre: “Atividades relacionadas aos serviços de água potável e esgoto – 

Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de água e para a avaliação dos serviços de 

água potável” e “Gestão de Riscos: Princípios e diretrizes”, respectivamente. Outro documento 

que também justifica a realização deste trabalho é o Plano de Segurança da Água (PSA) que trata  

sobre o desenvolvimento e a adaptação de ferramentas metodológicas de avaliação e 

gerenciamento de riscos à saúde, associados aos sistemas de abastecimento de água, desde a 

captação até o consumidor, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 

Com o auxílio desses documentos, é possível gerenciar o processo de tratamento de água por 

meio de instrumentos de gestão que estão disponíveis para auxiliar na identificação e na solução 

de problemas e contribuir para melhorias contínuas de um processo, considerando os riscos 

atrelados a ele. O objetivo geral dessa pesquisa é sistematizar uma proposta de gestão de riscos 

externos às etapas de coagulação/floculação do processo a fim de se obter um plano adequado 

de identificação, avaliação e resposta aos riscos externos envolvidos nas operações unitárias de 

uma ETA. Os objetivos específicos são: elaborar um mapa de risco dos fatores externos a uma 

ETA que estão relacionados às etapas de coagulação/floculação do processo e calcular o risco 

inerente e o risco residual de cada evento de risco abordado nessa pesquisa. O presente trabalho 

pretende contribuir tecnicamente para a qualificação de profissionais da área de recursos hídricos, 
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saneamento ambiental e áreas afins, ampliando o acervo de conhecimentos e experiências sobre 

o processo de tratamento de água, gestão de processo e de pessoas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Conforme Miranda (2018), o setor público é composto por instituições que prestam serviços para a 

sociedade. As ações realizadas por entidades públicas devem estar embasadas em instrumentos 

que atuam de forma sinérgica para garantir uma governança eficaz. Esses instrumentos são: a 

integridade, a gestão de risco, o controle interno e a conformidade (compliance). A metodologia 

desse trabalho segue as diretrizes de gestão de riscos corporativos adotada pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disponibilizada por meio do Manual de Integridade, 

Riscos e Controles Internos da Gestão que foi estabelecido pela Assessoria Especial de Controles 

Internos (BRASIL, 2017). A Figura 1 mostra uma representação esquemática simplificada do 

gerenciamento de riscos: 

 

Figura 1 - Representação esquemática simplificada do gerenciamento de riscos (Cubo do COSO). 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2018). 

 

A Figura 1, elaborada na forma de um cubo apresenta em suas três faces visíveis a estrutura do 

modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations) - Comitê das Organizações Patrocinadoras 

da Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros - para o gerenciamento de riscos 

corporativos. Numa das faces constam os níveis de uma instituição, que podem também estar 

definidos como departamentos ou setores. Na outra face estão expostos os objetivos da 

organização e na face frontal identificam-se os oito componentes desta estrutura. A sinergia entre 

essas três faces do cubo sintetiza a gestão de riscos que pode ser implantada em uma entidade 
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(MIRANDA, 2018). A Figura 2 representa um modelo de formulário sobre o ambiente interno e a 

fixação de objetivos de uma instituição. 

 

Figura 22 - Modelo de formulário de levantamento de informações sobre ambiente e sobre a fixação 

de objetivos 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2018). 

 

A Figura 2 exemplifica um modelo de formulário para o levantamento de informações sobre o 

ambiente de controle interno de uma organização. Este formulário faz parte da planilha 

documentadora do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2017) que 

poderá ser utilizada para o mapeamento e cálculo de riscos de um processo. A Figura 3 explicita 

uma representação esquemática simplificada dos componentes de um evento de risco. 

 

Figura 3 - Representação esquemática simplificada dos componentes de um evento de risco 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2018). 

 

A Figura 3 demonstra uma maneira de se identificar um evento de risco atribuindo a ele a sua 

causa e o efeito que pode ter sobre um processo. A causa se caracteriza como sendo a condição 

que dá origem à possibilidade de um evento acontecer. A causa pode ser externa ou interna. O 
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evento de risco é o fator que pode causar algum impacto no alcance dos objetivos. O efeito pode 

ser definido como o resultado do evento de risco sobre os objetivos do processo (MIRANDA, 

2018). A Figura 4 mostra a representação esquemática simplificada do mapa de riscos. 

 

Figura 4 - Representação esquemática simplificada do mapa de riscos. 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2018). 

 

Na Figura 4, é possível visualizar uma parte da planilha documentadora que possibilita a 

construção do mapa de riscos de um processo. Nessa parte são descritos os processos que estão 

sendo mapeados, os eventos de riscos desse processo, as causas de riscos e os efeitos desses 

eventos sobre os objetivos. A planilha também indica a categoria do risco e a natureza do risco. A 

partir desses dados, pode-se fazer a avaliação dos eventos de riscos (MIRANDA, 2018). A Figura 

5 indica uma representação esquemática simplificada da probabiliddade de ocorrência de um 

evento. 

 

Figura 5 - Representação esquemática simplificada da probabilidade de ocorrência de um evento. 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2018). 
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A Figura 5 possibilita verificar que um evento seja avaliado quanto a sua probabilidade de 

ocorrência. O peso atribuído ao evento que ocorre com maior frequência é cinco. Este evento é 

esperado que ocorra na maioria das vezes. Já um evento com peso um pode ocorrer apenas em 

circunstâncias excepcionais. Também podem ser verificados outros pesos para outras ocorrências 

intermediárias dos eventos entre estes dois extremos (MIRANDA, 2018). A Figura 6 exibe a 

representação esquemática simplificada do impacto de um evento. 

 

Figura 6 - Representação esquemática simplificada do impacto de um evento. 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2018). 

 

A Figura 6 explicita os percentuais estabelecidos para cada área que pode sofrer o impacto de um 

evento de risco. Por meio da planilha documentadora, esse impacto pode ser calculado atribuindo-

se notas de um a cinco para cada uma dessas áreas e de acordo com o grau de 

comprometimento que elas têm em minimizar o evento de risco sobre o processo. Por exemplo, 

se o esforço de gestão for menor que 25% para diminuir o impacto de um evento, a nota para esta 

área deve ser cinco (catastrófico) e representa que o evento tem potencial para levar o serviço ao 

colapso. As demais notas podem ser atribuídas diretamente na planilha documentadora para 

melhor compreensão da avaliação de riscos (MIRANDA, 2018). A Figura 7 ilustra a representação 

esquemática simplificada das respostas aos riscos. 
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Figura 7 - Representação esquemática simplificada das respostas aos riscos. 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2018). 

 

A Figura 7 propõe que cada risco identificado e avaliado poderá ter uma das seguintes respostas: 

evitar, aceitar, compartilhar ou reduzir. O risco deve ser evitado quando for identificado que as 

respostas para a minimização do impacto e da probabilidade de ocorrência desse risco não foram 

adequadas para que o mesmo fosse reduzido a um nível aceitável. A redução do risco pode ser 

alcançada quando são adotadas ações para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco 

sobre o objetivo. O risco pode ser compartilhado com toda a organização ou com partes externas 

a ela por meio de ações de transferência de risco, por exemplo, pode ser realizada a contratação 

de empresas terceirizadas para solucionar o problema ou parte dele. O risco pode ser aceito 

quando estiver dentro do limite aceitável, ou seja, não causa impacto significativo sobre o 

processo (MIRANDA, 2018). 

Para este trabalho, foram abordados alguns riscos externos à ETA e que podem afetar as etapas 

de coagulação/floculação do processso.  A Figura 8 mostra uma representação esquemática 

simplificada dessa metodologia, explicitando a identificação dos riscos externos, a avaliação dos 

riscos e as respostas aos riscos. 

 

Figura 8 - Representação esquemática simplificada da metodologia. 

 

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2017). 
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A Figura 8 explicita a identificação dos eventos de riscos externos abordados nesse estudo, a 

avaliação dos riscos quanto a probabilidade de ocorrência e ao impacto sobre os objetivos (por 

meio do mapa de riscos) e as respostas aos riscos identificados. A partir dos dados expostos 

neste método,  foi realizado o mapa de riscos externos referente às etapas de coagulação e 

floculação do processo de tratamento de água convencional elaborado com a utilização da 

planilha documentadora do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 

2017).  Por meio dessa planilha documentadora, se atribuiu um valor para a probabilidade de 

ocorrência de cada evento e um valor para o impacto que este evento causou no alcance do 

objetivo da instituição que é o de produzir água potável de qualidade e dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação. Ao multiplicar os dois valores agregados a cada evento, foi obtido o 

risco inerente de cada evento e a sua caracterização quanto ao nível de risco. Para níveis de 

riscos altos e críticos, foi proposta uma ação para minimizar o risco sobre o objetivo. Neste caso, 

foram realizados ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, considerando os eventos de 

riscos externos.  Para esse estudo, foram realizados ensaios de tratabilidade com dois tipos de 

água bruta: proveniente de períodos de secas e de períodos de inundações. O tipo de água bruta 

dos períodos de secas abrange os eventos de riscos relacionados à influência antrópica e à 

redução da água superficial. O tipo de água bruta dos períodos de inundações está relacionado 

com o evento de risco de escoamento superficial. Os ensaios de tratabilidade foram realizados 

com o equipamento de jar test, considerando as seguintes especificações técnicas: na mistura 

rápida foi aplicado um tempo de um minuto e velocidade de agitação de 150rpm; na mistura lenta 

utilizou-se um tempo igual a 20 minutos e velocidade de floculação de 50rpm e na etapa de 

decantação, o tempo aplicado foi de 20 minutos.  Após a execução da ação proposta (realização 

dos ensaios de tratabilidade em escala laboratorial) avaliou-se os resultados obtidos e calculou-se 

novamente o nível de risco obtendo-se, assim, o risco residual. Essa metodologia está estruturada 

de acordo com as diretrizes de gestão de risco de um processo caracterizando-se como um 

método que contextualiza todos os fatores que podem influenciar na otimização de dosagens de 

produtos químicos nas etapas de coagulação/floculação do processo, sejam eles externos 

(chuvas, inundações, secas, estiagens, lançamento de efluentes nos corpos hídricos, etc.) ou 

internos (dosagens de produtos químicos, turbidez), agregando valor ao produto final água 

potável, protegendo a saúde da população, atendendo aos requisitos legais, garantindo o 

desempenho das operações, a eficiência da gerência e protegendo a reputação do prestador de 

serviço de água. Adicionalmente, salienta-se que o Plano de Segurança da Água (PSA), conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) é um instrumento para a identificação de 

possíveis deficiências no sistema de abastecimento de água e que também estabelece planos de 

contingência para responder a falhas no sistema ou eventos imprevistos que podem ter um 

impacto na qualidade da água, como severas secas, chuvas fortes e inundações, 
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semelhantemente ao que foi abordado nesta metodologia, principalmente, a gestão de riscos com 

foco na qualidade da água e proteção da saúde do consumidor final. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Nesta seção estão disponibilizados os resultados dos cálculos dos riscos externos, as respostas 

aos riscos, os resultados das análises físico-químicas da água bruta, os resultados dos ensaios de 

tratabilidade e os resultados dos cálculos dos riscos residuais.  A Tabela 1 exibe os cálculos dos 

riscos inerentes externos às etapas de coagulação e floculação do processo de tratamento de 

água convencional desse trabalho. 

 

Tabela 1 – Cálculo dos Riscos Inerentes Externos. 

Evento de Risco Causa Efeito Probabilidade Impacto Risco Iner. Nível Risco 

Escoamento ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 5 20 Crítico 

Secas ↑Temperatura ↑ Solubilidade 4 5 20 Crítico 

Inundações ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 5 20 Crítico 

↓ Água Bruta Usos Múltiplos ↑ Solubilidade 4 5 20 Crítico 

Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Condutividade 4 5 20 Crítico 

 

A Tabela 2 apresenta as respostas aos riscos identificados nesta pesquisa. 

 

Tabela 2 – Respostas aos Riscos. 

Evento Risco Resposta  O quê? Onde? Quem? Como? Quando? Horário  

Eventos Externos 

Escoamento Reduzir Ensaios de 

Tratabilidade 

Lab. Técnico Procedi-

mento 

específico 

Alteração 

água bruta 

Imediato 

Secas Reduzir Ensaios de 

Tratabilidade 

Lab. Técnico Procedi-

mento 

específico 

Alteração 

água bruta 

Imediato 

Inundações Reduzir Ensaios de 

Tratabilidade 

Lab. Técnico Procedi-

mento 

específico 

Alteração 

água bruta 

Imediato 

↓ Água Bruta Reduzir ↓ consumo de 

água tratada pelos 

usuários 

Cidade Socioambiental Educ. 

Ambiental 

↓Nível do Rio Imediato 

Lanç. Efluentes Reduzir Ensaios de 

Tratabilidade 

Lab. Técnico Procedi-

mento 

específico 

Alteração 

água bruta 

Imediato 

 

 

Na Tabela 3 estão disponíveis os resultados das análises físico-químicas da água bruta utilizada 

para a realização do ensaio de tratabilidade nos períodos de secas. 
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Tabela 3 – Resultados das Análises Físico-químicas da Água Bruta – Secas. 

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado 

Físico-Química Turbidez uT 10,80 

Físico-Química Cor aparente uH 47,00 

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 91,50 

Físico-Química pH - 6,92 

 

 

A Tabela 4 explicita os resultados do ensaio de tratabilidade com água bruta dos períodos de 

secas. 

 

Tabela 4 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade – Secas. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 16 18 20 22 24 26 

Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 4 4 4 4 4 4 

Turbidez de Água Decantada (uT) 1,63 1,16 0,93 0,45 0,35 0,44 

Cor Aparente de Água Decantada (uH) 5 9 1 3 0 0 

Turbidez de Água Filtrada (uT) 0.33 0,22 0,12 0,09 0,08 0,07 

 

 

Na Tabela 5 estão disponíveis os resultados das análises físico-químicas da água bruta utilizada 

para a realização do ensaio de tratabilidade dos períodos de inundações. 

 

Tabela 5 – Resultados das Análises Físico-químicas da Água Bruta – Inundações. 

Natureza da Análise Parâmetro Unidade Resultado 

Físico-Química Turbidez uT 109,0 

Físico-Química Cor aparente uH 254,0 

Físico-Química Condutividade elétrica µs/cm 61,7 

Físico-Química pH - 6,72 

 

 

A Tabela 6 explicita os resultados do ensaio de tratabilidade dos períodos de inundações. 

 

Tabela 6 – Resultados do Ensaio de Tratabilidade – Inundações. 

Copos 01 02 03 04 05 06 

Dosagem de Coagulante/Pac (ppm) 38 40 42 44 46 48 

Dosagem de Floculante/Tanino (ppm) 10 10 10 10 10 10 

Turbidez de Água Decantada (uT) 24,2 3,90 3,99 1,24 0,72 1,19 

Cor de Água Decantada (uH) 73 13 8 1 0 0 

Turbidez de Água Filtrada (uT) 16,2 2,04 1,81 0,48 0,12 0,25 

 

A Tabela 7 mostra o cálculo dos riscos residuais desta pesquisa. 
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Tabela 7 – Cálculo dos Riscos Residuais. 

Evento de Risco Causa Efeito Prob. Impacto (PxI) Nível Risco 

Eventos Externos 

Escoamento ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 1 4 Baixo 

Secas ↑Temperatura ↑ Solubilidade 4 1 4 Baixo 

Inundações ↑Chuvas ↑ Turbidez 4 1 4 Baixo 

↓ Água Bruta Usos Múltiplos ↑ Solubilidade 4 1 4 Baixo 

Lanç. Efluentes Antrópica ↑ Condutividade 4 1 4 Baixo 

 

Conforme a Tabela 1, os eventos de riscos externos identificados neste trabalho foram: o 

escoamento, as secas, as inundações, a redução da água bruta no Rio dos Sinos e o lançamento 

de efluentes industriais e domésticos na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Segundo Bazzan 

(2011), na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, foi identificada uma série histórica de inundações 

no município de São Leopoldo, entre os períodos de 1980 a 2009. Ao todo foram contabilizadas 

37 inundações provocadas pelo Rio dos Sinos, no período abordado, sendo que a maior 

frequência dessas inundações ocorreu entre os meses de junho e outubro de cada ano do período 

considerado. As principais causas dos riscos externos avaliados nesta pesquisa são os eventos 

extremos do clima (chuvas intensas e temperaturas elevadas), os usos múltiplos da água 

superficial e a influência antrópica. Os efeitos desses eventos de riscos identificados sobre a água 

bruta foram o aumento da turbidez, da solubilidade e da condutividade e também a redução da 

água superficial (em períodos de verão). Todos esses eventos de riscos apresentaram 

probabilidade de ocorrência e impacto elevados sobre a qualidade da água superficial, gerando 

um nível de risco crítico às etapas de coagulação e floculação do processo de tratamento de água 

para consumo humano. O valor igual a 4 aplicado à probabilidade de ocorrência e igual 5 para 

impacto, gerando o nível de risco 20, foram empregados conforme cálculo da planilha 

documentadora do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRSIL, 2018) e 

considerando os resultados negativos sobre a turbidez da água filtrada quando não são aplicadas 

ações efetivas que minimizem esses efeitos sobre os resultados a serem alcançados por uma 

estação de tratamento de água do tipo convencional. 

Os dados da Tabela 2 explicitam as respostas aos eventos de riscos identificados e avaliados 

neste estudo sobre otimização de dosagens de produtos químicos nas etapas de coagulação e 

floculação do processo de tratamento de água para consumo humano. Todos os eventos de riscos 

externos apresentaram níveis de riscos elevados, caracterizados como críticos, conforme dados 

da Tabela 1. A resposta para esses riscos é a de reduzir os seus impactos sobre as etapas de 

coagulação e floculação do tratamento por meio da realização de ensaios de tratabilidade, em 

escala laboratorial. Para o evento de diminuição da água bruta (superficial), sugere-se que o setor 

socioambiental atue junto à cidade solicitando aos usuários a racionalização da água tratada 

durante o período de escassez. Outra ação proposta é que o Comitê da Bacia Hidrográfica 
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negocie junto aos agricultores a diminuição do consumo de água superficial para o uso na 

irrigação nos períodos de secas.  

As Tabelas 3 e 5 mostram os resultados das análises físico-químicas da água bruta coletada para 

a realização dos ensaios de tratabilidade referentes aos períodos de secas e inundações, 

respectivamente. A amostra de água bruta ilustrada na Tabela 3 apresentou uma turbidez baixa e 

uma condutividade elétrica relativamente elevada, quando comparada com a condutividade da 

amostra de água bruta proveniente dos períodos de inundações (Tabela 5). Em relação à turbidez 

da água bruta (Tabela 5), o valor de 109,0uT, encontra-se fora dos padrões estabelecidos pela 

Resolução n° 357 (CONAMA,2005) que é de 100uT de turbidez para água bruta. O pH, em 6,72, 

está de acordo com o estipulado pela resolução, que é de 6,5 a 9,0.  

A Tabela 4 explicita os resultados do ensaio de tratabilidade referente aos  períodos de secas, 

apresentando como melhor resultado de dosagem de coagulante o valor de 20ppm, evidenciado 

pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,93uT, cor aparente da água decantada em 

1uH e turbidez da água filtrada em 0,12uT, conforme dados do copo 3. De acordo com Libânio 

(2016), recomenda-se turbidez máxima de água decantada de 1,0uT para água bruta com 

turbidez inferior a 10uT. Considerando que a água bruta coletada para este teste apresentou 

turbidez de 10,8uT, o resultado de 0,93uT para turbidez da água decantada apresentou-se 

coerente. O resultado da turbidez da água filtrada em 0,12uT apresentou-se em conformidade 

com o Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), que 

estipula turbidez inferior a 0,5uT para água filtrada. Também, de acordo com Richter (2017), na 

etapa de desinfecção, a inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da água 

filtrada, sendo que esta tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT.  

A Tabela 6 mostra os resultados do ensaio de tratabilidade referentes aos períodos de 

inundações, apresentando como melhor resultado de dosagem de coagulante o valor de 46ppm, 

evidenciado pelos resultados de turbidez da água decantada em 0,72uT, cor aparente da água 

decantada em zero e turbidez da água filtrada em 0,12uT, conforme dados do copo 5. A dosagem 

de 46ppm é considerada elevada, tendo em vista que a turbidez da água bruta também foi 

elevada (conforme Tabela 5). A aplicação de 10ppm de tanino (auxiliar de floculação) mostrou-se 

necessária e suficiente para assegurar resultados de turbidez da água decantada e filtrada baixos, 

contribuindo para a remoção do material em suspensão presente na amostra, uma vez que é 

preferível a atuação de mais de um mecanismo de coagulação para a eficiência do processo de 

remoção de turbidez elevada da água bruta. De acordo com Libânio (2016), recomenda-se 

turbidez máxima de água decantada de 2,0uT para água bruta com turbidez superior a 10uT. 

Considerando que a água bruta coletada para este teste apresentou turbidez de 109,0uT, o 

resultado de 0,72uT para turbidez da água decantada apresentou-se satisfatório. O resultado da 

turbidez da água filtrada em 0,12uT apresentou-se em conformidade com o Anexo XX da Portaria 
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de Consolidação n° 05  do Ministério da Saúde (BRASIl, 2017), que estipula turbidez inferior a 

0,5uT para água filtrada. Também, de acordo com Richter (2017), na etapa de desinfecção, a 

inativação de vírus é mais eficaz quanto menor for a turbidez da água filtrada, sendo que esta 

tenha, preferencialmente, turbidez abaixo de 0,2uT. Dessa forma, para os dois tipos de água bruta 

(períodos de secas e de inundações), foram obtidos resultados satisfatórios para turbidez da água 

decantada e filtrada devido ao tipo e concentração adequada do coagulante associado a um 

auxiliar de floculação, respeitando os parâmetros hidráulicos de tempo de agitação e gradiente de 

velocidade aplicados nas etapas de mistura rápida e tempo de detenção e gradiente de 

velocidade de floculação, de acordo com a definição da norma NBR 12.216 (ABNT, 1992). Além 

disso, a etapa de clarificação em uma ETA convencional é a principal responsável pela remoção 

microbiológica da água, conforme (LACERDA et al., 2018).  

A Tabela 7 apresenta o cálculo dos riscos residuais que se referem aos níveis de riscos após a 

aplicação das ações que minimizaram os impactos dos riscos inerentes externos sobre as etapas 

de coagulação e floculação do tratamento de água convencional. Por meio das ações propostas 

nesta pesquisa, especificamente os ensaios de tratabilidade (em escala laboratorial), observou-se 

que os riscos inerentes externos tiveram seus níveis reduzidos de crítico para nível baixo. A 

probabilidade de ocorrência dos eventos de riscos externos permaneceu inalterada, entretanto, 

como os resultados dos ensaios de tratabilidade realizados nesta pesquisa (Tabelas 4 e 6) foram 

satisfatórios para remoção de turbidez da água decantada e filtrada, constatou-se que esse 

procedimento é adequado para otimizar as dosagens de produtos químicos nas etapas de 

coagulação e floculação para as alterações causadas na água bruta pelos eventos externos a 

uma ETA. Outros eventos de riscos podem ocorrer na Bacia Hidrográfica, tais como o rompimento 

de barragens que irão causar um aumento significativo da turbidez da água bruta em função do 

escoamento superficial. Para esse tipo de situação, nem sempre as ETAs apresentam estrutura 

que viabilize o tratamento da água, sendo necessário adotar como resposta a esse tipo de risco a 

suspensão das atividades na ETA, temporariamente. 

De acordo com RAMOS, et al, (2010), a implantação da gestão de riscos depende da cultura e 

dos valores da empresa, deve ser feita pelos próprios responsáveis pelos processos, pelas 

habilidades que possuem na execução das atividades e que esse tipo de proposta desenvolva 

uma política de comunicação entre os gestores por meio da criação de um banco de dados sobre 

os eventos envolvidos nesse sistema de gestão. 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a metodologia de gestão de risco é eficaz como proposta de identificação, 

avaliação e resposta aos riscos inerentes às etapas de coagulação/floculação do processo de 

tratamento de água convencional para consumo humano. Por meio das ações propostas nessa 

pesquisa, especificamente os ensaios de tratabilidade (em escala laboratorial), observou-se que 

os riscos inerentes externos tiveram seus níveis reduzidos de altos e críticos para níveis 

considerados baixos. A probabilidade de ocorrência dos eventos de riscos externos permaneceu 

inalterada. Ainda, pode-se citar que os ensaios de tratabilidade, em escala laboratorial, quando 

bem planejados e conduzidos de forma sistemática são muito efetivos na redução dos impactos 

dos eventos de riscos externos a uma ETA sobre os resultados da qualidade da água para 

consumo humano. Por fim, não se pretende esgotar o assunto, mas compartilhar e ampliar o 

acervo de conhecimentos e experiências sobre o processo de tratamento de água e gestão de 

riscos aliada a processos e pessoas. 
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RESUMO  

 

Inúmeros são os motivos que conduzem a evolução lenta na prestação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, o mais evidente talvez seja a incapacidade técnica dos 

pequenos municípios em fazer a gestão eficiente do serviço. Este trabalho, tem por objetivo 

apresentar uma proposta de planejamento estratégico para a gestão municipal dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos baseada no Balanced Scorecard. Tal metodologia 

de planejamento estratégico se baseia em indicadores e metas, sendo utilizados neste trabalho os 

indicadores do SNIS que retratam muito bem aspectos econômicos, sociais ambientais e político-

institucionais do setor de resíduos sólidos no Brasil. Considera também a utilização da matriz 

SWOT para realizar o diagnóstico situacional amplo e aprofundado dos problemas relacionados 

ao setor nos municípios. Por fim, a falta de cultura organizacional na gestão pública ainda 

compromete a efetivação de propostas como estas, mas é fato que o único caminho sustentável 

para a evolução de serviços de interesse público, como os serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, passa por uma mudança cultural da visão dos gestores públicos e de uma 

adaptação adequada de metodologias de planejamento e ferramentas de gestão que se mostram 

muito eficientes da gestão de empresas privadas.  
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Palavras-chave: Gestão em Saneamento; Resíduos Sólidos; Planejamento Estratégico; Balanced 

Scorecard; SNIS; SWOT. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, divulgado pela Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2017), a geração de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no país obteve um crescimento de 1% comparado ao ano 

anterior, totalizando o montante de 78,4 milhões de toneladas para o ano de referência. 

Entretanto, 40,9% do total gerado ainda não possui destinação final ambientalmente adequada, 

sendo destinados para lixões e/ou aterros controlados, o que representam um sério passivo 

ambiental. A disposição ambientalmente adequada dos RSU é de grande relevância para a 

qualidade de vida nas cidades, visto que está principalmente ligada a prevenção de diversos 

problemas de saúde.  

A gestão eficiente dos serviços relacionados ao saneamento básico, e por consequência dos 

serviços de manejo de resíduos sólidos, está diretamente ligada ao acesso à informação 

(adaptado de INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012). O Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) é o principal sistema de informações relacionadas ao setor no Brasil. O 

acesso a informações institucionais, administrativas, operacionais, gerenciais econômico-

financeiro, contábil dos serviços de manejo de resíduos sólidos é primordial para a elaboração dos 

planos de trabalho, dos instrumentos de regulação e de planejamento; e mais ainda para que a 

população possa fiscalizar e exigir a implantação desses serviços e seu constante aprimoramento. 

” (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012). 

Diante do exposto cabe destacar que a melhoria na prestação dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos nos municípios, requer, por parte dos gestores públicos comprometimento com a 

questão do saneamento básico. Este compromisso deve ser acompanhado de metodologias de 

planejamento adequadas e ferramentas de gestão que possam auxiliá-los na tomada de decisão 

em busca das alternativas mais eficientes para diminuir o déficit de cobertura dos serviços de 

saneamento básico. 

Desta forma, o presente trabalho visa a utilização do Balanced Scorecard (BSC) na elaboração do 

planejamento estratégico da gestão municipal nos serviços de manejo de resíduos sólidos. O 

estudo propõe a utilização do SWOT dinâmico, para a realização de um diagnóstico situacional e 

desta forma, realizar a aplicação do BSC fazendo uso dos indicadores SNIS na composição das 

metas para o município. Por fim, a metodologia proposta é aplicada a gestão pública dos serviços 

de manejo de resíduos sólidos em municípios de pequeno porte, através de um estudo de caso.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Em relação a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho e as diversas abordagens de 

pesquisas existentes, este trabalho apresenta uma abordagem qualitativa . Do ponto de vista dos 

seus objetivos, a pesquisa realizada pode ser classificada como explanatória, de acordo com Gil 

(2002), a pesquisa explanatória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema com intuito de torná-lo mais claro. Neste caso, o planejamento estratégico como 

ferramenta na gestão pública a fim de melhorar a situação dos serviços públicos no setor de 

manejo de resíduos sólidos. Já a pesquisa pode ser classificada como documental e bibliográfica. 

Segundo Boschmann (2014) o SWOT é uma ferramenta de gestão que pode contribuir para o 

conhecimento dos ambientes nos quais a gestão pública está inserida. O termo SWOT é um 

acrônimo das palavras strengths, weaknesses, opportunities e threats, palavras traduzíveis para o 

português, como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, respectivamente. 

A construção da proposta de matriz SWOT ocorreu através de levantamentos de informações 

oriundas de: i) artigos científicos relacionados ao tema “planejamento estratégico” , ii) Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB), dentre eles estão PMGIRS do município de Casa 

Branca (SP) parao ano de 2014, o PMSB do município de Arroio do Padre (RS) para o ano de 

2015,o PMSBdo Município de Jaganda (MT)para o ano de 2017, o PMSB do município de Serra 

Caiada(RN) para o ano de 2017, o PMSB do município de Ipaba (MG) para o ano de 2018, e 

oPMSB de Nova Xavantina (MG) para o ano de 2018. 

Os itens de reflexão selecionados foram aqui divididos de acordo com a metodologia SWOT, em 

ambiente interno e ambiente externo, e ainda são classificados por cores, dentro de diferentes 

aspectos, sendo eles: econômico, social e saúde, ambiental e político institucional (RAMOS, 

2013). 

Em relação ao Balanced Scorecard (BSC), este foi criado em 1990 por Robert Kaplan e David 

Norton com o objetivo de medir o desempenho das organizações, não só através da visão 

financeira, mas sim uma visão geral das organizações afim de oferecer meios de 

monitoramento e avaliação (ENAP, 2017). Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 27) a metodologia 

de planejamento estratégico pode ser assim definida: 

 

O Balanced Scorecard traduz missão e estratégia em objetivos, medidas, 

organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, 

dosprocessos internos e do aprendizado e crescimento. O scorecard cria 

uma estrutura,uma linguagem, para comunicar a missão e a estratégia, e 

utiliza indicadores para informar os funcionários sobre os vetores de 

sucesso atual e futuro. Ao articularem os resultados desejados pela 

empresa com os vetores desses resultados, os executivos esperam 
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canalizar as energias, as habilidades e os conhecimentos específicos das 

pessoas na empresa inteira, para alcançar as metas de longo prazo 

 

O BSC auxilia na identificação e tradução dos objetivos estratégicos e indicadores da organização 

como um todo ( Adaptado de KAPLAN e NORTON, 2004). Na criação do mapa estratégico ele 

define como transformar a estratégia em objetivos dentro das quatro perspectivas, e segue com a 

elaboração do painel de controle, onde os indicadores, responsáveis por medir o desempenho, 

são definidos e alinhados com os objetivos estratégicos.  

O BSC apresenta em sua estrutura alguns componentes fundamentais para a sua 

elaboração, dentre eles, o Mapa Estratégico tem como função descrever a estratégia dos 

objetivos, desta forma relaciona-os entre si e distribuí-os em quatro perspectivas; 

 Objetivos Estratégicos: define os objetivos que a organização almeja alcançar; 

 Indicadores: tem a função de medir e monitorar o sucesso da estratégia da 

organização; 

 Metas: estipulam um nível de desenvolvimento ou a taxa de melhorias que devem ser 

realizadas para o alcance dos objetivos da organização; 

 Plano de Ação: Representa as ações necessárias para o alcance dos objetivos 

estratégicos organizacional; 

A principal justificativa para a utilização do BSC como metodologia de planejamento 

estratégico na gestão pública de serviços de manejo de resíduos sólidos está na possibilidade do 

uso dos indicadores SNIS na elaboração do mapa estratégico. Além disso, a existência de 

indicadores claros e precisos permitem um melhor acompanhamento das metas estabelecidas, 

outra característica do Balanced Scorecard.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Considerando os diferentes documentos relacionados a gestão dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos explorados neste trabalho, o Quadro 1 apresenta os itens de reflexão 

para o ambiente interno, separados de acordo com os diferentes domínios. Já o Quadro 2 

apresenta os itens de reflexão para o ambiente externo, separados de acordo com os diferentes 

domínios estabelecidos.  
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Quadro 1 - Ítens de reflexão da matriz SWOT para o ambiente interno. 

AMBIENTE INTERNO 

 FORÇAS  ITENS DE REFLEXÃO  FRAQUEZAS 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

S
  Resíduos aterrados desprezando seu potencial de reaproveitamento  

 Fundo próprio para a taxa/tarifa de Resíduos Sólidos  

 Investimentos de recursos do município no setor  

 Cobrança por taxa/tarifa regulamentada  

 Cobrança diferenciada para os grandes geradores  

 Cobrança pelos serviços prestados  

 Autossuficiência financeira do setor de manejo de resíduos sólidos  

 Potencial para criação de aterra sanitário 

S
O

C
IA

L
 E

 

S
A

Ú
D

E
 

 Programas de limpeza urbana voltada a inclusão social e a geração de empregos  

 Existência de regiões vulneráveis socialmente com maiores demandas de saneamento básico  

 Existência de Núcleos habitacionais propícios de instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)  

 Cadastro de catadores  

 Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelos garis  

  Existência de equipe de limpeza urbana  

 Programa de coleta seletiva  

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 Programa de compostagem  

 Existência de serviço de coleta de resíduos comunsna área rural  

 Área urbana 100% coberta com coleta de resíduos comuns  

 Existência de central de triagem  

 Manejo dos serviços de saúde   

 Programa de Logística reversa  

 Disposição inadequada dos RS  

 Existência de locais com disposição inadequada de resíduos sólidos  

 Manejo de resíduos verdes  

 Manejo de resíduos volumosos  

 Existência de Programa de Incineração  

P
O

L
ÍT

IC
O

 -
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 Consciência política em torno do tema  

 Destinação para Aterro Sanitário Licenciado  

 Equipamentos de limpeza urbana apropriados  

 Infraestrutura para transbordo dos resíduos sólidos  

 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) subutilizados ou escassos  

 Existência de cooperativas de reciclagem  

 Quadro administrativo adequado para gerir o setor de RS  

 Planos Municipais de Resíduos Sólidos revisados e atualizados  

 Apoio a associação de catadores  

 Programa de Educação Ambiental  

 Instrumentos legais relativos a gestão dos RS bem definida  

 Conselho Municipal de Saneamento (COMUSA)  

 Empreendedorismo relacionada ao setor  

 Banco de dados sobre manejo de RS  

 Indicadores para gestão e monitoramento  

 Integração do PMSB com o Plano Diretor  

 Existência de PGRS de comércio e serviços  

 Programa de Segurança no trabalho  

 Capacitação e treinamento dos funcionários atuantes no manejo de RS  

 Planos de contingências e Emergências  

 Fiscalização e regulamentação de resíduos da construção civil  

 Fiscalização dos serviços prestados por empresas terceirizadas  

 Projetos sociais/ambientais com o setor privado  

 Disposição de lixeiras em toda área urbana  

 Legislação Municipal para resíduos especiais  

 Veículos de coleta adequados  

 Programas de recolhimento de resíduos eletrônicos  

 Cronograma de coleta dos resíduos sólidos institucionalizado  

 Programa de coleta de óleo de cozinha  

 Caracterização dos RSU gerados no município  

 Canal de comunicação com a sociedade  
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Quadro 2 - Ítens de reflexão da matriz SWOT para o ambiente externo. 

AMBIENTE EXTERNO 

 OPORTUNIDADES ITENS DE REFLEXÃO AMEAÇAS 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

S
  Exploração econômica da reciclagem  

 Linhas de financiamento disponíveis  

 Parceria Público Privado  

 Dependência de fundos externos  

 Problemas para captação de recursos  

 Geração per capita dos resíduos sólidos acima da média do estado  

S
O

C
IA

L
 

E
 

S
A

Ú
D

E
  Migração diária de pessoas  

 Crescimento populacional imprevisto  

 Catadores informais externos ao município  

A
M

B
IE

N
T

A
L

  
Deposição clandestina de resíduos 

 

 
Insegurança juridica com legislações conflitantes 

 

 
Áreas com passivos ambientais  

 

P
O

L
ÍT

IC
O

 -
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 Planos regionais de RS  

 Conhece a vida útil do aterro sanitário  

  Participa de consórcios intermunicipais  

 Possui acordos setoriais  

 Adimplente com as legislações Federais e Estaduais  

 Participa de programas federais e estaduais voltados ao setor  

 Possui cooperação técnica com órgãos e instituições pública  

 Adequação do Projeto de modernização dos sistemas públicos 
manejo de resíduos sólidos da FUNASA 

 

 

Cabe destacar que cada município possui particularidades, e nesse caso, nem sempre os 

itens de reflexão compilados nos quadros 1 e 2 são pertinentes a realidade desses municípios 

cabendo ao grupo de trabalho que está realizando o diagnóstico situacional desconsiderar o item 

de reflexão. 

Como o objetivo de tornar o diagnóstico situacional mais acessível para os grupos de trabalho 

dentro dos municípios, os itens de reflexão compilados compuseram um “SWOT Dinâmico”, 

disposto dentro de uma planilha do Microsoft Excel®, onde a avaliação de cada um dos itens de 

refelxão se torna mais ágil. 

Apesar de considerar que o SWOT dinâmico reúne uma boa seleção de itens de reflexão que 

devem compor um diagnóstico sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

há a consciência de que sua efetivação somente é possível se o processo for conduzido por uma 

equipe técnica qualificada que conhece as realidades locais e que está comprometida com o 

planejamento do serviço em questão no âmbito do município.  

No intuito de validar a proposta de planejamento estratégico para a prestação do serviço de 

manejo de resíduos sólidos em municípios de pequeno porte, foi formulado uma proposta 

baseada no diagnóstico situacional presente no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
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Sólidos – PMGIRS de um município de pequeno porte (18.802 hab.) localizado em Santa 

Catarina.  

No Quadro 3 é apresentado a Missão, Visão e Valores propostos para elaboração dos 

objetivos estratégicos a partir da adaptação do BSC em municípios de pequeno porte. 

 

Quadro 3 – Fundamentos do Planejamento Estratégico proposto. 

MISSÃO 

“Prestar um serviço público eficaz, com foco na sustentabilidade” 

VISÃO 

“Ser uma organização pública de excelência, comprometida com a melhoria da 
qualidade de vida da população” 

VALORES 

Responsabilidade; Transparência; Ética e Proatividade 

 

 

A seguir é apresentado como resultado a adaptação feita da metodologia do Balanced Scorecard 

para o estudo de caso, levando em consideração o diagnóstico situacional obtido através dos 

itens de reflexão da matriz SWOT, a tradução da missão, visão e valores em objetivos 

estratégicos, bem como o estabelecimento de metas a partir dos indicadores do SNIS, para o ano 

de 2016, referente ao estudo de caso. 

As metas foram estipuladas para um período detrês anos, esse prazo foi adotado em função do 

tempo que cada gestão municipal tem para investir o que foi previsto no Plano Plurianual 

Municipal elaborado ao final do 1 ano de gestão. Plano este que estabelece 

diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelos gestores municipais ao longo de um período 

de quatro anos, desta forma, restando tempo útil para a realização das ações propostas 

dentro de cada um dos objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos foram divididos em quatro 

domínios: econômico, social e saúde, ambiental e político-institucional, sendo estes apresentados  

nos Quadros 4, 5, 6 e 7 respectivamente. 
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Quadro 4 – Objetivos estratégicos para o domínio econômico.  

 

 

Quadro 5 - Objetivos estratégicos para o domínio social e saúde. 
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Quadro 6 - Objetivos estratégicos para o domínio ambiental.  

 

 

Quadro 7 - Objetivos estratégicos para o dimínio político-institucional. 

 

 

Por fim, os indicadores presentes no SNIS não conseguem traduzir fielmente a efetividade de 

todas as ações estratégicas elaboradas para os objetivos estratégicos propostos na adaptação 

feita da metodologia do BSC neste trabalho, principalmente em relação aos indicadores sociais e 

de saúde, devendo, portanto, ser complementado por outros indicadores como os do Sistema 

Único de Saúde.  
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Outra questão que deve ser tratada com parcimônia, é a qualidade e confiabilidade das 

informações disponibilizadas pelos municípios ao SNIS, lembrando que a extensão do projeto 

ACERTAR (“A” de auditoria, “CERT” de certificação e “AR” de agências reguladoras), idealizado 

pela ABAR, (2018), para o setor de resíduos sólidos pode minimizar estas problemática. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi realizado um diagnóstico situacional da gestão dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de um município de pequeno porte, através da 

ferramenta de gestão SWOT. A partir do resultado do diagnóstico situacional, foi elaborado 

uma proposta de planejamento estratégico, adaptação da metodologia do Balanced 

Scorecard contando com a utilização dos indicadores do SNIS, objetivando a melhoria na gestão 

municipal dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para um município de 

pequeno porte. 

O diagnóstico situacional realizado com base na ferramenta SWOT para o estudo de 

caso escolhido mostrou-se eficiente na tarefa de evidenciar as principais dificuldades 

enfrentadas pelo município. Cabe destacar que: não há controle financeiro específico sobre os 

gastos nos serviços prestados, ponto primordial para o alcance da autossuficiência do setor. 

Outra questão central identificada no SWOT dinâmico é a falta de engajamento, por parte da 

população, em relação a sua participação social e em relação as suas responsabilidades 

ambientais, fato este que evidencia o desconhecimento de muitos em relação ao conceito de 

cidadania, tão importante para o fortalecimento dos serviços públicos em um município. 

A adaptação da metodologia do Balanced Scorecard a gestão pública dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foi positiva, gerando uma propostade 

planejamento estratégico parao município, através da tradução de sua visão, missão e valores 

em objetivos estratégicos e ações estratégicas que objetivam o alcance das metas 

estabelecidas no espaço de tempo de 3 anos. A organização dos diferentes domínios 

(econômicos, social e saúde, ambiental e político-institucional) de acordo com as perspectivas 

do BSC, permite uma visão mais ampla da interdependência das ações, indicadores e metas 

caracterizando assim o mapa estratégico.  

Vale lembrar que não há uma cultura organizacional na gestão pública. Portanto, a 

adoção de um planejamento estratégico poderia ser uma maneira de garantir que todos os 

colaboradores estarão em sintonia e atuando para o cumprimento dos objetivos propostos. 

Desta forma, os gestores possuem papel crucial, pois estes, precisam ter uma visão ampla 
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sobre as competências técnicas necessárias aos profissionais que compõem sua equipe, para 

que a produtividade no alcance dos objetivos seja maximizada.  

Por fim, sugere-se que trabalhos futuros possam, em parceria com um município de 

pequeno porte, implementar esta proposta de planejamento estratégico a fim de testar sua 

eficácia na gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Além disso, 

mecanismos de comunicação poderiam ser incorporados a estratégia a fim de possibilitar o 

acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas. deixar duas linhas em branco 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS (Org.). Projeto Acertar. 

Disponível em: <http://abar.org.br/projeto-acertar/>. Acesso em: 10 set. 2018 

ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PðBLICA E 

RESÍDUOS ESPECIAIS. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil: 2017. São Paulo: 

Abrelpe, 20186. 74 p. Disponível em: <https://belasites.com.br/clientes/abrelpe/site 

/wpcontent/uploads/2018/09/SITE_grappa_panoramaAbrelpe_ago_v4.pdf>. Acesso em: 02 

nov. 2018 

BOSCHMANN, Michele Neufeld. A Análide SWOT como ferramenta para o 

planejamento estratégico governamental na área da saúde. 2014. 18 f. Monografia 

(Especialização) - Curso de Gestão de Organização Pública em Saúde, Universidade Federal 

de Santa Maria, Santa Maria, 2014. 

ENAP. Curso Planejamento Estratégico para Organizações Públicas: O Balanced 

Scorecard. 5. ed. Brasília: ENAP, 2017. 36 p 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas S.a., 

2002. 176 p. 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Manual do saneamento básico: entendendo o saneamento 

básico ambiental no Brasil e sua importância sócioeconômica. São Paulo: Instituto Trata 

Brasil, 2012. 62 p. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/pesquisa16/manual-imprensa.pdf>. 

Acesso em: 27 ago. 2018. 

KAPLAN, Robert S; NORTON, David P. Mapas estratégicos: convertendo ativos 

intangíveis em resultados tangíveis. 11. ed. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, c2004. 471 p. 

ISBN 9788535212686 (broch.) 

RAMOS, Rafaela Rodrigues. Gestão de resíduos sólidos Urbanos: indicadores de 

sustentabilidade aplicados a programas de gestão e associações de catadores de materiais 

recicláveis. Geografia: (londrina), Londrina, v. 22, n. 3, p.27-45, set./dez. 2013. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 784 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE GRI: UMA FERRAMENTA DE 

TRANSPARÊNCIA E GESTÃO PARA AS EMPRESAS DE SANEAMENTO 

 

 

Marta Akico Sato 

Licenciatura Plena em Educação Física pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

Especialista em Gestão de Pessoas pela SENAC EAD 

Cargo Atual: Assistente Administrativo da Assessoria de Gestão da Sustentabilidade – 

Presidência SANASA Campinas 

 

Endereço: Av. da Saudade, 500, Ponte Preta, Campinas – São Paulo, CEP: 13041-903, Brasil, 

Tel: +55 19 37355044, e-mail: marta.sato@sanasa.com.br 

 

 

RESUMO  

 

O Relatório de Sustentabilidade GRI é uma ferramenta de comunicação e prestação de contas e 

de gestão estratégica, sendo um importante instrumento para que as empresas busquem a auto 

avaliação dos impactos do seu negócio, a valorização de sua marca perante os seus investidores 

e demais partes interessadas, bem como uma ferramenta de benchmarking entre empresas de 

saneamento, ao seguir um padrão de relato. Assim, o objetivo principal deste estudo é realizar um 

levantamento por relatórios de sustentabilidade publicados por empresas brasileiras de 

saneamento e, num segundo momento, apresentar os benefícios internos e externos, bem como 

os primeiros passos para realizar um relatório de sustentabilidade GRI. Para isso, foi realizada 

uma coleta de dados através de pesquisa documental online na DataBase GRI e também pelo 

sistema de busca do Google. O número de empresas de saneamento que publicam relatórios de 

sustentabilidade GRI representa apenas 0,68% do total de empresas brasileiras de saneamento e 

apenas 23% das estatais estaduais e municipais de saneamento publicam-no anualmente, apesar 

da exigência legal. Portanto, é necessário estimular as empresas de saneamento a reportarem 

suas ações, promovendo a troca de experiências exitosas necessárias para o atingimento dos 

objetivos relacionados à Universalização do Saneamento Básico no Brasil e consequentemente 

contribuir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Palavras-chave: relatório de sustentabilidade, GRI, transparência, saneamento, ODS 6. 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 785 

INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Sustentabilidade GRI pode ser considerado uma ferramenta de comunicação e 

prestação de contas e de gestão estratégica. É uma ferramenta de comunicação e prestação de 

contas porque através dela as empresas e as organizações apresentam às partes interessadas 

(stakeholders) e impactadas pelo seu negócio, o seu desempenho econômico, ambiental e social, 

além de aspectos de governança corporativa; e é também uma ferramenta de gestão estratégica 

porque através dele, a empresa pode identificar lacunas e falhas em sua gestão interna e/ou 

externa, além de poder identificar riscos a fim de mitigá-los e encontrar oportunidades de negócio, 

monitorando a sua geração de valor. 

Ao realizar uma busca pela expressão “relatório de sustentabilidade” em qualquer mecanismo 

online de busca, ele está geralmente relacionado à GRI – Global Reporting Initiative. A GRI é uma 

organização não governamental internacional sediada na Holanda, que ajuda as empresas, 

governos e outras instituições a compreenderem e comunicarem o impacto dos seus negócios em 

questões críticas de sustentabilidade, como mudanças climáticas, direitos humanos, governança e 

bem-estar social (GRI, 1997).  

A GRI, hoje, é a ferramenta mais utilizada por empresas no mundo todo para a medição, 

acompanhamento e comunicação dos impactos econômicos, ambientais e sociais causados por 

suas atividades cotidianas. O relatório também apresenta os valores gerados pelo seu negócio e o 

modelo de governança da organização, demonstrando a ligação entre sua estratégia e seu 

compromisso com uma economia global sustentável. 

Os primeiros relatórios anuais empresariais remetem apenas a informações financeiras de 

transparência, no entanto, verificou-se que informar apenas indicadores financeiros não eram 

suficientes para que investidores e outras partes interessadas conhecessem uma empresa com 

detalhes que lhes permitissem tomar decisões sobre ela. Então, questões como custos e 

esgotamento dos recursos naturais, a crescente importância dos direitos humanos no mundo dos 

negócios, combate à corrupção, aquecimento global, movimentos internacionais como o Pacto 

Global da ONU, entre outros, levaram as empresas a serem mais sensíveis a tais assuntos e se 

sentirem na obrigação de relatar seu trabalho e desempenho em relação à sustentabilidade. 

Mesmo sendo um ato voluntário de relato pelas empresas, no caso das empresas públicas e 

sociedades de economia mista, com a promulgação da Lei nº 13.303/2016, mais conhecida como 

a Lei das Estatais, a divulgação anual de um relatório de sustentabilidade ou relato integrado 

passou a ser um dos requisitos de transparência obrigatórios para aqueles com receita 

operacional bruta acima de noventa milhões de reais (BRASIL, 2016).  

Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2017 do SNIS – Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.303-2016?OpenDocument
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Desenvolvimento Regional, existem 24 empresas de sociedade de economia mista estaduais, 1 

empresa pública estadual, 7 empresas de sociedade de economia mista municipais e 4 empresas 

públicas municipais, totalizando 36 empresas estatais de saneamento6 (BRASIL, 2019).  

O presente estudo tem como objetivo principal realizar um levantamento por relatórios de 

sustentabilidade publicados por empresas brasileiras de saneamento. E num segundo momento, 

apresentar os primeiros passos para realizar um relatório de sustentabilidade GRI, estimulando 

um número cada vez maior de empresas deste setor a reportarem suas ações, práticas, desafios 

e oportunidades, seja de forma voluntária ou pela exigência legal, com a finalidade de, também, 

realizarmos as trocas de experiências necessárias para o atingimento de objetivos em comum, 

sobretudo aqueles relacionados à Universalização do Saneamento Básico no Brasil até 2033, 

previsto no PLANSAB – Plano Nacional do Saneamento Básico de 2013, cuja elaboração estava 

prevista na Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

É preciso estimular as empresas a publicarem os seus relatórios de sustentabilidade GRI em 

busca de uma valorização de sua marca sobretudo perante os seus investidores, além das demais 

partes interessadas, bem como sendo uma importante ferramenta de benchmarking entre as 

empresas de saneamento, ano após ano, estimulando os envolvidos em sua cadeia a também 

adotarem esta prática. Também são fundamentais para a geração de soluções para problemas 

como as altas emissões de CO2, descarte incorreto de resíduos e desperdícios de água e 

energia, por exemplo. Dessa maneira, a própria organização se beneficia ao conhecer melhor 

seus pontos fortes e fracos, realizando a auto avaliação dos seus impactos, proporcionando 

readequação dos seus esforços. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Em atendimento ao objetivo principal deste artigo, a coleta de dados foi feita através de pesquisa 

documental online na DataBase GRI (2019) através dos filtros “Water Utilities” e “Brazil”; e 

também pelo sistema de busca do Google através de palavras-chave como “relatório de 

sustentabilidade saneamento”, “relatório de sustentabilidade água”, “relatório de sustentabilidade 

água e saneamento”, “relatório de sustentabilidade saneamento GRI”, que nos levou aos sites das 

empresas brasileiras de saneamento que não estavam relacionadas na DataBase GRI e que já 

haviam publicado seus relatórios de sustentabilidade até 2018. 

A pesquisa documental, segundo Fonseca (2002, p.32 apud GERHARDT, 2009, p.37) recorre a 

fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, como no caso de relatórios de 

                                                             
6 Consulte a lista de empresas estatais de saneamento no Anexo 1. 
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empresas, trilhando os mesmos caminhos de uma pesquisa bibliográfica, onde esta “(...) é feita a 

partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (p.37). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A tabela 1, a seguir, reúne as empresas e organizações do setor de saneamento que publicam ou 

já publicaram relatórios de sustentabilidade, seguindo a metodologia apresentada anteriormente: 

  

Tabela 1 - Relatórios de Sustentabilidade publicados por empresas brasileiras de saneamento.  

Empresas/ Organizações 
Número de relatórios 

publicados 
Publicações anuais 

Aegea Saneamento 7 
2011*, 2012*, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 

CEDAE 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (RJ) 
1 2017 

CESAN 

Companhia Espírito Santense de Saneamento 
4 2011, 2012, 2016, 2017 

COPASA 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
13 

2005*, 2006*, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

EMBASA 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
8 

2009, 2010, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 

SAAE Atibaia 1 2013 

SABESP 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo 

9 
2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

SANASA Campinas 

Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento 

7 
2012-1**, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 

SANEAGO 

Saneamento de Goiás 
2 2016, 2017 

SANEPAR 

Companhia de Saneamento do Paraná 
1 2017 

* Relatórios que não seguiram o padrão GRI 
** Relatório semestral 

 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 788 

Das empresas listadas na Tabela 1, somente CEDAE, CESAN, EMBASA, SABESP, SANASA e 

SANEAGO foram localizadas na DataBase GRI7 e apesar de não haver obrigatoriedade de se 

submeter os relatórios para serem publicados neste site, só foi possível identificar as demais 

empresas porque a GRI foi referenciada em seus trabalhos, conforme orientado por ela mesma. 

 

Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2017, as empresas públicas e privadas 

de saneamento no país, estão divididas conforme Quadro 1 a seguir (BRASIL, 2019): 

 

Quadro 1 - Empresas públicas e privadas de saneamento no Brasil. 

 

 

 

Vale observar que nas tabelas deste Diagnóstico, o número de empresas privadas se baseou no 

número de cidades que possuem serviços privados de água e/ou saneamento, então, este 

número não corresponde ao número real de empresas privadas existentes, já que algumas delas 

atuam em mais de uma cidade brasileira. Então, listou-se cada uma das 103 empresas privadas 

no buscador online Google e depois de identificar as empresas que faziam parte do mesmo grupo, 

chegamos ao número de 26 empresas privadas no país e este número foi confirmado por um 

funcionário do próprio departamento de Água e Esgotos do SNIS. Então, com base no SNIS 2017, 

podemos considerar que no Brasil existem 1458 empresas de água e saneamento públicas e 

privadas. 

Podemos listar alguns benefícios gerados pela produção e publicação de um Relatório de 

Sustentabilidade GRI, conforme quadros 2 e 3 a seguir: 

 

 

                                                             
7 Constatou-se que a empresa Aegea Saneamento consta na DataBase GRI na categoria “Construction” e por isso não 

foi localizado na busca quando utilizou-se o filtro “Water Utilities”. 

Administraçã

o Direta
Autarquia

Sociedade de 

Economia 

Mista

Empresa 

Pública

Empresa 

Privada

Organização 

Social

Regional 0 2 24 1 1 0

Microrregional 0 3 0 0 3 0

Local 973 415 7 4 99 3

TOTAIS 973 420 31 5 103 3

TOTAL GERAL

Natureza Jurídica

Abrangência

1535
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Quadro 2 - Benefícios internos do Relatório de Sustentabilidade GRI. 

 

Fonte: Anotações pessoais do autor em um curso de formação certificada da GRI. 

 

Quadro 3 - Benefícios externos do Relatório de Sustentabilidade GRI. 

 

Fonte: Anotações pessoais do autor em um curso de formação certificada da GRI. 

 

Além disso, a GRI colabora com o cumprimento das metas dos 17 ODS – Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, mediante os seus indicadores, sendo que as 

empresas de saneamento trabalham diretamente para o cumprimento das metas do ODS 6 – 

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável para Água Potável e Saneamento, mesmo que a 

empresa não faça parte ou participe das ações de engajamento promovidas pela ONU. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para proteger o planeta, erradicar a pobreza e garantir que as 

pessoas alcancem a paz e a prosperidade, através de 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Visão e estratégia: direciona a 

construção de propósito, visão e 

estratégia dentro de um contexto global 

de sustentabilidade.

Forças e fraquezas: Conhecer as 

questões emergentes podem auxiliar na 

gestão e no aproveitamento de 

oportunidades ou avaliar ações 

potencialmente prejudiciais no início, 

antes que surjam como surpresas 

indesejáveis.

Sistemas de Gestão: gestão e relatório 

de sustentabilidade aperfeiçoam os 

sistemas de gestão  e a qualidade dos 

dados, além de aumentar a eficiência e 

até mesmo diminuir os custos .

Motivação dos colaboradores: 

engajando a força de trabalho em 

esforços sustentáveis diminui o 

absenteísmo, atrai novos talentos e 

aumenta a produtividade, criando um 

ambiente motivador. É também uma 

ótima maneira de melhorar os esforços.

Benefícios Internos

Reputação e confiança: uma 

comunicação proativa e transparente 

sobre os esforços sustentáveis 

controem uma boa imagem da empresa 

e diminuem os riscos de reputação.

Engajamento das partes 

interessadas: aprendizado contínuo 

com os parceiros, além de procurar 

estar em dia com a legislação ambiental. 

O relatório de sustentabilidade é uma 

ferramenta poderosa para construir ou 

restaurar a confiança perante as partes 

interessadas.

Atração de capital: reduzindo os riscos 

através da gestão da sustentabilildade e 

da comunicação, pode-se sinalizar uma 

boa gestão, tornando a empresa mais 

atrativa perante novos investidores.

Vantagem competitiva: clientes e 

consumidores procuram por empresas 

que procuram minimizar os danos e 

riscos socioambientais. Reportar pode 

aumentar a satisfação dos clientes e a 

lealdade, conhecendo também a cadeira 

de fornecedores.

Benefícios externos
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Sustentável e 169 metas, que buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a 

igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e 

indivisíveis e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social 

e a ambiental (BRASIL, 2015). 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são: 

 Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

 Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 

 Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 

 Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

 Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

 Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos; 

 Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos; 

 Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

 Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação; 

 Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

 Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; 

 Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

 Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 

impactos; 

 Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

 Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

 Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods2/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods2/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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 Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 1 – Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Fonte: Itamaraty, 2015. 

 

Diante destes objetivos, as empresas de saneamento atuam no cumprimento das metas 

estabelecidas pelo ODS 6: “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos”, mesmo que não tenham um relacionamento institucional direto com a 

Organização das Nações Unidas. São elas:  

 Meta 6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para 

todos; 

 Meta 6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos 

para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 

necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade; 

 Meta 6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo 

à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a 

reciclagem e reutilização segura globalmente; 

 Meta 6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 

setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar 

a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a 

escassez de água; 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
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 Meta 6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os 

níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 

 Meta 6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 

montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos; 

 Meta 6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os 

países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e 

saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o 

tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso; 

 Meta 6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento. 

 

Figura 2 – Símbolo do ODS 6. 

 

Fonte: Agenda 2030, 2015. 

 

Os passos iniciais seguintes serão conhecidos e conduzidos após a realização de cursos básicos 

sobre relatório de sustentabilidade para sua implementação. 

Em primeiro lugar é necessário que a alta gestão compreenda importância de se publicar um 

relatório de sustentabilidade GRI e, em seguida, constituir um grupo de trabalho que permeie 

todas as áreas da empresa. Este grupo deverá passar por cursos e treinamentos em GRI e 

sugere-se que mesmo com essa capacitação, a primeira experiência seja acompanhada de 

consultores independentes ou por empresas especializadas em relatórios de sustentabilidade.  

É importante destacar que as empresas não precisam responder a todos os indicadores GRI8 para 

construir o relatório de sustentabilidade, mas após consulta às partes interessadas deverão relatar 

aquilo que for considerado material no exercício do ano anterior. Então, tomando como exemplo o 

setor de saneamento, os stakeholders de uma empresa poderiam demandar por esclarecimentos 

da empresa quanto à cobrança de suas tarifas em uma conta de água, o valor gerado pelo seu 

negócio na comunidade local, como ela tem trabalhado as questões que envolvem perdas de 

                                                             
8 GRI Standards é o padrão mais recente. Disponível em: <https://www.globalreporting.org/standards/> 

https://www.globalreporting.org/standards/
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água na distribuição, se existem programas de educação ambiental, dentre outros assuntos 

relevantes. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o número de empresas de saneamento que publicam relatórios de 

sustentabilidade representa apenas 0,68% do total de empresas brasileiras de saneamento e 

podemos inferir que este número seja reduzido por não haver uma demanda legal pela 

transparência. No entanto, mesmo no caso das empresas estatais estaduais e municipais de 

saneamento, apenas 23% delas publicam-no anualmente, mas é esperado que este percentual 

atinja a sua totalidade, considerando a obrigatoriedade da transparência através do relatório de 

sustentabilidade ou relato integrado pela Lei das Estatais nº 13303/2016. 

O Relatório de Sustentabilidade permite uma profunda análise da empresa no mercado, 

identificando, medindo e divulgando resultados quanto ao seu desempenho sustentável, 

demonstrando não somente impactos positivos, como também os negativos, mediante os 

indicadores econômicos, sociais e ambientais trazidos pelo padrão GRI, trazendo confiabilidade à 

empresa, através da transparência de suas ações. 

Assim, este trabalho foi escrito com o intuito de promover essa cultura de relato, procurando 

estimular um número cada vez maior de empresas de saneamento a reportarem suas ações, 

promovendo a troca de experiências exitosas necessárias para o atingimento dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e consequentemente dos objetivos da Universalização do 

Saneamento Básico no Brasil até 2033. 
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ANEXO 1 - Empresas Estatais Estaduais e Municipais. 

Estado 
Estadual/ 
Municipal 

Nome da empresa/ companhia de saneamento Natureza jurídica 

Alagoas (AL) Estadual CASAL - Companhia de Saneamento de Alagoas Sociedade de economia mista com administração pública 

Amapá (AP) Estadual CAESA - Companhia de Água e Esgoto do Amapá Sociedade de economia mista com administração pública 

Amazonas (AM) Estadual COSAMA - Companhia de Saneamento do Amazonas Sociedade de economia mista com administração pública 

Bahia (BA) 

Estadual EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal EMASA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal EMSAE Empresa pública 

Ceará (CE) 
Estadual CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal SAAEC - S/A de Água e Esgoto do Crato Sociedade de economia mista com administração pública 

Distrito Federal (DF) Estadual CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal Sociedade de economia mista com administração pública 

Espírito Santo (ES) Estadual CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento Sociedade de economia mista com administração pública 

Goiás (GO) Estadual SANEAGO - Saneamento de Goiás Sociedade de economia mista com administração pública 

Maranhão (MA) Estadual CAEMA - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão Sociedade de economia mista com administração pública 

Mato Grosso (MT) Estadual SANEMAT - Companhia Estadual de Saneamento do Estado de Mato Grosso Sociedade de economia mista com administração pública 

Mato Grosso do Sul (MS) Estadual SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Sociedade de economia mista com administração pública 

Minas Gerais (MG) 
Estadual COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Empresa pública 

Municipal CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal Empresa pública 

Pará (PA)  Estadual COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará Sociedade de economia mista com administração pública 

Paraíba (PB) Estadual CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba Sociedade de economia mista com administração pública 

Paraná (PR) Estadual SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná Sociedade de economia mista com administração pública 

Pernambuco (PE) Estadual COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento Sociedade de economia mista com administração pública 

Rio de Janeiro (RJ) Estadual CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro Sociedade de economia mista com administração pública 

Rio Grande do Norte 
(RN) 

Estadual CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte Sociedade de economia mista com administração pública 

Rio Grande do Sul (RS) Estadual CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento Sociedade de economia mista com administração pública 

Rondônia (RO) Estadual CAERD - Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia Sociedade de economia mista com administração pública 

Roraima (RR) Estadual CAER - Companhia de Águas e Esgotos de Roraima Sociedade de economia mista com administração pública 

Santa Catarina (SC) 
Estadual CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal CAJ - Companhia Águas de Joinville Sociedade de economia mista com administração pública 

São Paulo (SP) 

Estadual SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Empresa pública 

Municipal SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal EMDAEP - Empresa de Desenvolvimento, Água, Esgoto e Pavimentação de Dracena Empresa pública 

Municipal SAEG - Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá  Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal DAE Jundiaí - Departamento de Água e Esgoto Sociedade de economia mista com administração pública 

Municipal CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa Sociedade de economia mista com administração pública 

Sergipe (SE) Estadual DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe Sociedade de economia mista com administração pública 
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RESUMO  

 

Como principal instrumento da política pública nacional de saneamento, o Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab) contempla uma abordagem integrada do saneamento básico que 

inclui os quatro componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O Plano 

foi elaborado pelo Governo Federal de forma participativa, em observância às determinações da 

Lei nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico). Foi aprovado no final 

de 2013, com um horizonte de planejamento de vinte anos (2014 a 2033) e com previsão de 

revisão a cada quatro anos. Concluído o primeiro período do Plano, o Governo Federal iniciou o 

processo de revisão, submetendo a versão revisada do documento à consulta pública em abril de 

2019. Este trabalho objetiva realizar uma análise comparativa das versões original e revisada do 

Plansab, destacando as principais mudanças, as inovações e os reflexos esperados para o 
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próximo ciclo de implementação das ações que visam à ampliação do acesso aos serviços de 

saneamento no País. 

 

Palavras-chave: Plansab, saneamento básico, plano nacional, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, universalização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os planos são instrumentos essenciais de planejamento e guiam a implementação das políticas 

públicas. O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) tem importância estratégica para o 

Brasil, ao disciplinar o processo de tomada de decisões na política pública setorial num horizonte 

de vinte anos (SILVEIRA; HELLER; REZENDE, 2013). Possui a elaboração prevista na Lei nº 

11.445/2007 e tem como objetivo, dentre outros, o estabelecimento de “metas nacionais e 

regionalizadas, de curto, médio e longo prazo, para a universalização dos serviços de saneamento 

básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional”. O Plano foi 

aprovado pelo Decreto nº 8.141/2013 e pela Portaria Interministerial nº 571/2013 e, conforme 

previsão legal, deve ser avaliado anualmente e revisado a cada quatro anos. 

No que se refere às avaliações anuais, observa-se que foram elaborados e publicados os 

Relatórios de Avaliação Anual referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, os quais contêm uma 

série de recomendações para a revisão do Plano. Assim, completado o primeiro período de 

implementação, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades 

iniciou, em meados de 2017, o processo de revisão do Plano. Cabe registrar que esta Secretaria 

foi transformada, em janeiro de 2019, na Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, nos termos do Decreto nº 9.666/2019. 

A versão revisada do Plansab foi disponibilizada à consulta pública entre os meses de março e 

abril de 2019 no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Regional. De acordo com o 

documento, o processo de revisão foi pautado nos procedimentos e fases previstos no Decreto nº 

7.217/2010 e não visou à elaboração de um novo plano, mas à atualização do plano original. O 

documento ressalta ainda que foram revisadas as diretrizes e estratégias nacionais e que, a partir 

da atualização da análise situacional e da redefinição do cenário de referência, foram reavaliados 

os indicadores, as metas e a necessidade de investimentos para o curto e o longo prazo, 2019-

2023 e 2019-2033, respectivamente, além da revisão dos programas e dos procedimentos 

propostos para o monitoramento e avaliação do Plano. 

Neste contexto, considerando a importância do Plansab como instrumento orientador das políticas 

públicas de saneamento no País e, considerando a relevância do seu processo de revisão, este 
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trabalho objetiva fazer uma avaliação comparativa entre as versões original e revisada do Plano, 

destacando as principais mudanças em relação às diretrizes, à definição do cenário de 

planejamento, aos indicadores e metas propostas, à necessidade de investimentos e às 

estratégias de atuação. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A revisão é uma etapa importante do ciclo da política pública, uma vez que permite aos 

planejadores renovar o plano sob a perspectiva dos cenários presente e futuro e eliminar ou 

amenizar fragilidades dentro do plano com base em avaliações feitas anteriormente. 

Neste contexto, como este trabalho pretende realizar uma avaliação comparativa entre a versão 

original do Plansab, publicada pelo Ministério das Cidades em 2015, e a versão revisada, 

disponibilizada à consulta pública em abril de 2019, delimitou-se, como escopo de trabalho, as 

seguintes dimensões do Plano: diretrizes, cenários, indicadores e metas, necessidade de 

investimentos e estratégias. A metodologia utilizada para esta avaliação consistiu em: I. Análise 

dos textos da versão original e da versão revisada do Plansab, bem como de outros documentos 

ligados a ele, como o Panorama do Saneamento Básico no Brasil e os Relatórios de Avaliação 

Anual de 2014, 2015 e 2016; II. Identificação dos componentes estruturais dos capítulos 

escolhidos para análise, avaliando possíveis fragilidades e limitações da versão original; III. 

Identificação dos componentes estruturais dos capítulos escolhidos para análise na versão 

revisada, verificando conteúdos alterados, retirados, acrescentados e atualizados, bem como os 

impactos esperados para o próximo período de implementação do Plano; e IV. Exposição das 

diferenças por meio de fragmentos textuais, tabelas e imagens comparativas. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Diretrizes 

A versão original do Plansab contém 41 macrodiretrizes, descritas no “Capítulo 8 - Macrodiretrizes 

e estratégias” com o objetivo de “orientar, em nível geral, a execução do Plansab e o cumprimento 

das metas estabelecidas”. Essas macrodiretrizes foram avaliadas em 2014, 2015 e 2016, no 

âmbito dos Relatórios de Avaliação Anual do Plansab e, desde o primeiro ano de implementação 

do Plano (2014), verificou-se a “possibilidade (e mesmo a necessidade) de se unir algumas 

macrodiretrizes e também algumas estratégias, que são muito parecidas tanto em termos de 

objetivos como também de enunciado”. 
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Na versão revisada do Plano, disponibilizada à consulta pública, observa-se que as 

“macrodiretrizes” da versão original foram transformadas em “diretrizes” e realocadas no novo 

“Capítulo 3 - Princípios fundamentais e Diretrizes”. Conforme registrado no documento, as 

macrodiretrizes foram reavaliadas através de discussões e consultas que resultaram na 

consolidação de 15 novas diretrizes, as quais são listadas na Tabela 3.1 do referido Capítulo 3. 

Além disso, o que se observa é que essa nova versão do Plano utilizou as diretrizes para 

estabelecer o agrupamento das estratégias relacionadas a um mesmo tema ou assunto. Assim, 

no novo “Capítulo 8 - Estratégias”, as diretrizes são novamente listadas, dentro de cinco blocos 

temáticos (A, B, C, D e E), que também existem na versão original, mas, cada uma delas 

agrupando um conjunto de estratégias relacionadas ao seu enunciado. Dessa forma, no Bloco A, 

por exemplo, a “Diretriz 1” está associada às estratégias A1, A2, A3 e A4, a “Diretriz 2”, às 

estratégias A5, A6, A7 e A8, etc. 

Para ilustrar as transformações sofridas pelas macrodiretrizes no processo de revisão do Plansab, 

o Quadro 1 associa cinco macrodiretrizes da versão original, integrantes do Bloco A – “Relativas 

às ações de coordenação e planejamento no setor e às articulações intersetoriais e 

interinstitucionais para efetiva implementação da Política Nacional de Saneamento Básico”, às 

três diretrizes correspondentes na versão revisada do Plano. 

Observa-se que algumas macrodiretrizes sofreram alterações em sua redação, dando origem a 

uma nova diretriz. Em algumas situações, duas macrodiretrizes da versão original do Plano 

tiveram a redação aglutinada, resultando em uma diretriz única. Conforme registrado no 

documento, a metodologia adotada na revisão envolveu fusões, eliminações ou mesmo 

transformações de macrodiretrizes da versão original em estratégias da versão revisada. Não se 

buscou, neste trabalho, realizar uma análise do mérito de cada uma das alterações realizadas, 

mas comparar, em linhas gerais, a abordagem das diretrizes nas duas versões do Plano. 

Dessa forma, a comparação entre as duas versões do Plansab revela que a versão revisada 

possui um conjunto de diretrizes bem mais sintético e objetivo do que a versão original, e que 

busca dar materialidade aos princípios fundamentais e nortear o agrupamento e a organização 

temática das estratégias constantes do Capítulo 8 do documento. 

Cabe destacar, no entanto, que, segundo a proposta de monitoramento e avaliação, constante do 

Capítulo 10 da versão revisada, as diretrizes devem deixar de ser avaliadas anualmente, 

mantendo-se apenas a avaliação das estratégias. Dessa forma, caso a versão revisada seja 

aprovada com a mesma redação que foi disponibilizada à consulta pública, uma nova avaliação 

do conjunto de diretrizes do Plansab deve ocorrer apenas na próxima revisão do Plano, em 2022. 
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Quadro 1 – Comparação entre cinco macrodiretrizes da versão original do Plansab e as três 

diretrizes correspondentes da versão revisada, no âmbito do Bloco A. 

Versão Original Versão Revisada 

Fortalecer a coordenação nacional do MCidades 
para a Política de Saneamento Básico no País, com 

participação dos diversos setores do Governo 
Federal no seu desenvolvimento. 

1 - Fortalecer o Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) como coordenador da Política 

Nacional de Saneamento Básico, como a 
participação dos diversos setores do Governo 

Federal na sua implementação.  

Assegurar que o Plansab seja o instrumento 
orientador das políticas, programas e ações de 

saneamento básico de âmbito 
federal, buscando sua observância na previsão 

orçamentária e na execução financeira e 
fortalecendo a cultura de 

planejamento do setor, prática esta a ser fomentada 
nos níveis estadual e municipal. 

2 - Assegurar que o Plansab seja o instrumento 
orientador das políticas, programas e ações de 

saneamento básico no País, buscando sua 
observância na previsão orçamentária e na 

execução financeira e fortalecendo a cooperação 
entre União, Estados e Municípios por meio da 
integração federativa das políticas públicas do 
setor, reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais. 

Fortalecer a cooperação entre União, Estados e 
Municípios e promover integração federativa das 
políticas públicas de saneamento básico, visando 
reduzir as desigualdades sociais e regionais, com 

reconhecimento das peculiaridades locais. 

Definir estratégia de interlocução e articulação com 
outros planos setoriais correlatos e com planos 

municipais, estaduais e regionais de saneamento, 
visando garantir a implementação da Política 

Nacional de Saneamento Básico. 

3 - Promover a interlocução e a articulação do 
Plansab com planos municipais, estaduais e 

regionais de saneamento básico e com outros 
planos setoriais correlatos, assegurando a 

intersetorialidade das ações de saneamento 
básico com as políticas de saúde, de 

desenvolvimento urbano e regional, habitação, 
proteção ambiental e recursos hídricos, entre 

outras. 

Adotar estratégias que assegurem a 
intersetorialidade das ações de saneamento básico 

com as políticas de saúde, de desenvolvimento 
urbano e regional, habitação, proteção ambiental e 

recursos hídricos, entre outras. 

 

 

Cenários 

O Capítulo 5 do Plansab trata dos cenários, tanto na versão original quanto na versão revisada. A 

metodologia utilizada para a construção dos cenários foi desenvolvida por meio de Seminários Regionais 

com o envolvimento de diversos atores sociais e aplicação do método Delphi. As condicionantes escolhidas 

para a constituição dos cenários são cinco: Política macroeconômica, Papel do Estado e regulação, Gestão 

pública, Investimentos no setor e Matriz tecnológica e recursos hídricos. As hipóteses, que formulam 

possíveis comportamentos sobre a evolução das condicionantes, combinadas às condicionantes geram os 

cenários. 

Na versão original do Plansab, os três cenários considerados mais consistentes (plausíveis), dos onze que 

foram caracterizados como factíveis, foram incorporados ao Plano, sendo o Cenário 1 escolhido como 

cenário de referência e os Cenários 2 e 3 estabelecidos como balizadores para o monitoramento de 

tendências. A Figura 1 ilustra os cenários que guiam a versão original do Plansab.  
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Figura 1 - Cenários plausíveis para a política de saneamento básico no Brasil, conforme a versão 

original do Plansab. 

 

 

Observa-se ainda que, na versão original do Plano, o Cenário 1 tem uma visão otimista, ao prever 

evoluções do quadro macroeconômico, papel do Estado e marcos regulatórios, capacidade de 

gestão, investimentos e matriz tecnológica e recursos hídricos, com avanços positivos e 

crescentes em todas as condicionantes. O Cenário 2 tem uma visão um pouco menos otimista 

que a do Cenário 1, com previsão de avanços e melhorias nas condicionantes da capacidade de 

gestão e da matriz tecnológica e recursos hídricos. Quanto à condicionante de investimentos, a 

previsão é de manutenção destes sem avanços e, para a condicionante do quadro 

macroeconômico e papel do Estado, a previsão é de decrescimento. O Cenário 3 possui previsões 

de menor crescimento do quadro macroeconômico e redução do papel do Estado, manutenção do 

nível de investimentos, políticas descontínuas e adoção de tecnologia de forma dispersa.  

Nos Relatórios de Avaliação Anual do Plansab, as avaliações realizadas apontaram para uma 

indefinição quanto ao cenário em que o Plano se situava, com características que apontavam para 

os Cenários 2 e 3 para as condicionantes do quadro macroeconômico, investimentos no setor e 

matriz tecnológica. Para as condicionantes papel do Estado e capacidade de gestão, foram 

apontados os Cenários 2 e 3, respectivamente. Essa indefinição do cenário é justificada pela 

dificuldade de se avaliar os cenários em função da ausência de informações sobre alguns dos 

indicadores utilizados para a avaliação. Outra dificuldade encontrada na avaliação dos resultados 

obtidos quanto à posição em que se situavam nos cenários, refere-se à repetição de previsões 

das condicionantes, o que tornou os cenários muito próximos uns dos outros. Como pode ser 

observado na Figura 1, as previsões da Capacidade de gestão e Matriz tecnológica e recursos 
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hídricos são iguais para os Cenários 1 e 2, e as previsões para a Política macroeconômica, Papel 

do Estado e Investimentos no setor são iguais para os Cenários 2 e 3. 

Na versão revisada do Plansab, revisitou-se o estudo de cenários contido no Volume 6 - Visão 

estratégica para o futuro do saneamento básico no Brasil do documento Panorama do 

Saneamento Básico no Brasil. Os Cenários antes nomeados 1, 2 e 3, passaram a ser chamados 

de “Cenário Universalização” (otimista), “Cenário Busca da Universalização” (intermediário) e 

“Cenário Distante da Universalização” (pessimista), respectivamente. Estes cenários 

correspondem aos Cenários 1, 5 e 11 do rol de onze cenários possíveis do referido estudo, 

conforme pode ser observado na Figura 2. Cabe ressaltar ainda que o cenário intermediário e o 

mais pessimista passaram por modificações em suas hipóteses que ampliaram as diferenças 

entre os dois, evitando hipóteses repetidas. Por outro lado, as hipóteses do cenário mais otimista 

foram mantidas. 

Assim, analisadas todas as hipóteses e, tendo em vista, o contexto atual do País e a perspectiva 

futura, adotou-se como referência para o Plano o “Cenário Busca da Universalização”, no qual, 

conforme a versão revisada, espera que: 

 

a economia brasileira apresentará um crescimento moderado no período 2019 a 
2033, durante o qual [...] os maiores gargalos existentes seriam superados – 
sobretudo na área de infraestrutura econômica – de forma a assegurar o médio 
crescimento previsto. Tal desempenho possibilitará, assim, um crescimento no 
patamar de investimentos em saneamento básico que, embora insuficientes para 
alcança a universalização, terá condições de melhorar significativamente o nível 
de acesso e a qualidade dos serviços. 
 

 

Figura 2 - Cenários plausíveis para a política de saneamento básico no Brasil, adotados na versão 

revisada do Plansab. 
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Vale ressaltar que a versão revisada do Plansab propõe que os cenários deixem de ser avaliados 

anualmente nos Relatórios de Avaliação Anual, passando a ser avaliados apenas por ocasião das 

revisões do Plano, a cada quatro anos. A justificativa apresentada está embasada no tempo 

exíguo para se analisar todas as variáveis com o nível de detalhes estabelecido no Plano. 

 

Indicadores e metas 

O capítulo 6 corresponde ao de Indicadores e metas, em ambas versões do Plansab. Na versão 

original do Plano é apresentado um conjunto de 23 indicadores variados, que se referem à 

acessibilidade do acesso à qualidade do serviço e regulação. O componente abastecimento de 

água é composto por 7, esgotamento sanitário, 6, manejo e coleta de resíduos sólidos, 5, 

drenagem, 1 e gestão, 5.   Para cada indicador foram estabelecidas metas progressivas para o 

curto, médio e o longo prazo: 2018, 2023 e 2033, respectivamente, para o Brasil e as cinco 

regiões. As metas de cobertura dos serviços, com exceção do A4 e D1, foram calculadas por meio 

de tendência linear entre o ponto de partida e a meta.  

A principal dificuldade no monitoramento das metas, apontada nos Relatórios de Avaliação Anual 

do Plansab, é a imprecisão da evolução das metas ocasionada pela escolha da principal base de 

dados utilizada para o cálculo das metas: o Censo Demográfico de 2010. Para o monitoramento 

da evolução das metas calculadas a partir do Censo foram utilizados dados da Pesquisa Nacional 

de Amostras por Domicílios (PNAD e PNAD-Contínua). Foi apontado que essa diferença entre as 

bases de dados produz valores destoantes entre os valores das metas e, para corrigir essa 

diferença, foi aplicado um cálculo de ajuste no monitoramento das metas. 

Sobre o alcance das metas, os Relatórios de Avaliação Anual do Plansab mostraram um 

tendência de cumprimento das metas de acesso para o serviços de abastecimento de água (A1, 

A2 e A3), enquanto que nos serviços de esgotamento sanitário (E1, E2,e E3) e coleta de resíduos 

sólidos (R1, R2 e R3) poucas metas foram cumpridas, havendo uma tendência de cumprimento 

apenas para algumas regiões. 

Na versão revisada do Plano, observa-se uma série de modificações, ajustes e inserções nos 

indicadores para compatibilizá-los com os sistemas de informações utilizados. As principais 

modificações são: mudança na formulação dos indicadores de atendimento ao serviço de 

abastecimento de água (A1, A2 e A3), que passaram a incluir os domicílios atendidos com rede de 

distribuição de água e que possuem canalização somente na propriedade ou terreno (na versão 

original consideravam-se apenas os domicílios com ligações intradomiciliares);  novo indicador 

R1, que passa a medir o atendimento em domicílios urbanos e rurais por coleta direta a indireta de 

resíduos sólidos (na versão original o conceito de atendimento adequado por coleta de resíduos 

sólidos era diferente entre o meio urbano e rural, e na revisão ocorreu uma mudança no conceito 

de atendimento adequado desta componente,  igualando o conceito de atendimento com coleta 
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para a situação urbana e rural); acréscimo de 6 novos indicadores entre os componentes dos 

serviços de saneamento, com exceção do serviço de esgotamento sanitário, passando de 23 para 

29 indicadores ao total. 

Para o cálculo das metas, a versão revisada preservou a metodologia original e manteve os 

valores originalmente previstos para o final do Plano (2033), estabelecendo-se novos valores para 

o período intermediário, referente ao ano de 2023. A Tabela 1 mostra a comparação entre as 

metas de atendimento da versão original e da versão revisada para os indicadores A1, A2, A3, E1, 

E2, E3, R1, R2 e R3. 

 

Tabela 1 - Comparação entre as metas de atendimento da versão original (VO) e versão revisada (VR) 

do Plansab, em porcentagem. 

Ano Indicador VO VR Indicador VO VR Indicador VO VR 

2023 
A1 

95 96,1 
E1 

81 80,5 
R1 - 90,6 

2033 99 99 92 92 - 95,4 

2023 
A2 

100 98,2 
E2 

85 84,8 
R2 

97 90,6 

2033 100 100 93 93 100 95,4 

2023 
A3 

71 77,3 
E3 

46 41,9 
R3 

51 98,7 

2033 80 87,1 69 69 70 100 

 

 

Observa-se que as metas de atendimento total, que somam o meio urbano com o rural (A1, E1 e 

R1), teve aumento para o serviço de abastecimento de água (A1), enquanto que, para o serviço 

de esgotamento sanitário (E1), a maioria das metas sofreu redução. As metas que visam ao 

atendimento na situação urbana (A2, E2 e R2) tiveram redução em todos os componentes do 

saneamento. Já para a situação rural (A3, E3 e R3), houve aumento de todas as metas R3 e 

redução de todas de E3, já as metas de R3 passaram aumento e redução. 

 

Necessidade de investimentos 

Na versão original do Plansab, a necessidade de investimentos foi calculada com base no modelo 

de projeção de investimentos detalhado no Volume 5 - Investimentos em saneamento básico: 

análise histórica e estimativa de necessidades do documento Panorama do Saneamento Básico 

no Brasil. Esse modelo utilizou como pressupostos a identificação e caracterização da demanda 

de cada componente do saneamento básico, conforme diferentes recortes regionais, 

socioeconômicos e institucionais, e a caracterização dos aspectos que regem a oferta dos 

serviços. Dessa forma, segundo aquela metodologia, foi possível determinar a demanda futura e 

identificar a necessidade de investimentos em ações estruturais e estruturantes visando ao 

alcance das metas estabelecidas para o período de implementação do Plano: 2014 a 2033. 
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A versão revisada, disponibilizada à consulta pública, traz, no “Capítulo 7 - Necessidade de 

investimentos”, o cálculo dos investimentos necessários para a implementação das ações 

previstas visando ao alcance das metas revisadas para o período de 2019 a 2033. A metodologia 

adotada para a atualização da necessidade de investimentos, segundo consta no documento, 

considerou que “tendo em vista o prazo decorrido desde a versão original e uma vez que as metas 

de final de Plano foram mantidas, decidiu-se por uma atualização monetária da necessidade de 

investimentos descontando-se os valores já investidos, também corrigidos monetariamente”. Essa 

correção foi baseada na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). 

O documento destaca ainda que o montante de investimentos calculado para o atendimento das 

metas no novo período de implementação, ou seja, 2019 a 2033, é compatível com o cenário de 

planejamento do Plano revisado, o Cenário Busca da Universalização, que é detalhado no 

Capítulo 5 do documento. Tal afirmação está baseada na argumentação de que “tal cenário 

projeta uma realidade possível para a expansão dos serviços no nível previsto no Plansab, em um 

contexto de moderados crescimento econômico e avanços na capacidade de redução das 

desigualdades socioeconômicas e regionais do País”. 

De uma maneira geral, observa-se que a alteração mais significativa entre as duas versões do 

Plansab, está relacionada à origem dos recursos. Na versão original do Plano, 60% dos recursos 

previstos seriam provenientes de agentes federais e 40% de outros agentes (agências 

internacionais, prestadores de serviços, orçamentos estaduais e municipais e setor privado). Na 

versão revisada, esses percentuais foram invertidos, ou seja, a nova previsão é que os agentes 

federais sejam responsáveis por 40% dos investimentos e que os outros agentes aportem 60%, 

através de investimentos diretos ou contrapartidas aos programas federais. 

A justificativa apresentada para esta inversão está baseada na constatação de que: 1) os 

prestadores de serviços, sobretudo de água e esgoto, possuem grande potencial para investir com 

recursos próprios, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SNIS; 2) as contrapartidas aos investimentos de programas federais alcançam até 20% do valor 

do financiamento (contrapartidas propriamente ditas somadas às complementações e reajustes) e, 

3) a redução da participação dos recursos federais está condizente com a realidade 

macroeconômica do País prevista para o cenário de referência da versão revisada do Plano. 

A Figura 3 traz, então, a comparação dos valores totais previstos para cada componente do 

saneamento básico, por origem dos recursos, sendo, na versão original correspondente ao 

período de 2014 a 2033 e, na versão revisada ao período de 2019 a 2033. 
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Figura 3 – Comparação da necessidade de investimentos nas versões original e revisada do 

Plansab, segundo componentes do saneamento básico e a origem dos recursos (agentes federais e 

outros agentes), em milhões de reais. 

 

 

 

Observa-se, dessa forma, que apesar dos investimentos realizados no primeiro período de 

implementação do Plansab, a necessidade de investimentos prevista na versão revisada, para o 

atendimento das metas estabelecidas para o horizonte do Plano, é maior do que a prevista na 

versão original. Em que pese a previsão do aumento da participação de outros agentes do setor 

saneamento nos investimentos a serem realizados, o montante a ser aportado pelos agentes 

federais ainda é muito significativo e, no contexto de escassez de recursos fiscais em que o País 

se encontra, representa um enorme desafio, deixando clara a necessidade de se buscar fontes 

alternativas de recursos. 

 

Estratégias 

As 137 estratégias da versão original do Plansab encontram-se listadas, juntamente com as 

macrodiretrizes, no “Capítulo 8 - Macrodiretrizes e estratégias”. Conforme já mencionado no 

subitem referente às diretrizes, as avaliações anuais do Plano realizadas em 2014, 2015 e 2016 

apontaram a necessidade de se reavaliar as estratégias em função da grande quantidade, das 

repetições de conteúdo e da redação nem sempre clara e objetiva. Além disso, na versão original, 

as estratégias estão distribuídas nos cinco blocos temáticos (A, B, C, D e E) sem nenhuma 

organização temática, correlação com as macrodiretrizes ou indicação de priorização. 

Segundo a versão revisada do Plano, as estratégias passaram pela mesma metodologia de 

discussão e consulta a que foram submetidas as macrodiretrizes: 
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Algumas padeciam de redação clara e foco, e eram numerosas, repetitivas e 
continham ideias semelhantes dispersas em várias formulações. Além disso, 
muitas estratégias estavam enunciadas como atividades, outras eram mero 
reforço de ideias já contidas na legislação (sendo, portanto, obrigatórias e não 
sujeitas à decisão do gestor). Outras ainda eram demasiado genéricas ou 
demasiado específicas, portanto optou-se por eliminar estratégias que se 
conformavam em mero estudo e investigação de alternativas – já que esse tipo de 
atividade é inerente ao conceito de estratégia. 
 

Assim, o que se observa na versão revisada, é que este trabalho resultou em um conjunto de 87 

estratégias cuja organização representa uma inovação em relação à versão original do Plano, na 

medida em que essas estratégias foram distribuídas nos cinco blocos temáticos (A, B, C, D e E) 

de forma agrupada, segundo a temática associada a cada uma das 15 diretrizes. Além disso, cada 

estratégia recebeu um código de identificação que remete ao bloco temático e à ordem em que 

ela é disposta no agrupamento. Por exemplo, no Bloco A, à “Diretriz 1” estão associadas 4 

estratégias: a primeira é denominada A1; a segunda, A2; a terceira, A3; e assim por diante. 

Outra mudança a ser destacada é a priorização das estratégias. De acordo com a versão revisada 

do Plansab, as estratégias foram classificadas em três níveis de priorização: mais prioritárias, 

identificadas com três estrelas; com prioridade média, identificadas com duas estrelas; e menos 

prioritárias, identificadas com uma estrela. A análise comparativa entre as duas versões do Plano 

revelou ainda que, na versão revisada, para cada estratégia foi identificada a competência 

federativa predominante, os principais responsáveis no Governo Federal e a relação com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que não ocorre na versão original. 

As Figuras 4 e 5 exemplificam como as estratégias são apresentadas nas versões original e 

revisada, respectivamente. Nota-se, na Figura 4, que as estratégias são simplesmente listadas no 

âmbito de cada bloco temático (A, B, C, D e E). Por outro lado, na Figura 5, percebe-se que as 

estratégias estão codificadas, priorizadas, associadas às diretrizes e com a competência 

federativa predominante identificada, bem como estão identificados os principais responsáveis 

pela sua implementação no Governo Federal e sua relação com os ODS. 

 

Figura 4 - Exemplo da apresentação das estratégias na versão original do Plansab. 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 808 

Figura 5 - Exemplo da apresentação das estratégias na versão revisada do Plansab. 

 

 

Assim, como na análise das diretrizes, nesta análise comparativa das estratégias, não se 

pretendeu avaliar o mérito das alterações de redação de cada estratégia do Plansab. O que se 

depreende da comparação entre as duas versões do Plano é que a versão revisada possui um 

universo de estratégias bem mais sucinto que a versão original e com uma organização que 

permite uma melhor identificação dos atores responsáveis pela sua implementação, bem como a 

definição de prioridades. Isso pode facilitar muito o processo de planejamento e monitoramento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise comparativa entre as versões original e revisada do Plansab revelou que o trabalho de 

revisão buscou equacionar várias das questões apontadas nos Relatórios de Avaliação Anual do 

Plansab já publicados. Nesse sentido, no que se refere às macrodiretrizes e estratégias, a versão 

revisada apresentou um conjunto de diretrizes e estratégias reformulado, mais sintético e melhor 

organizado do que versão original do Plano, o que pode orientar melhor os esforços de 

implementação e de monitoramento, na medida em que define prioridades e aponta os principais 

responsáveis pela atuação em cada uma das estratégias. 

Quanto aos Cenários de planejamento, a versão revisada ampliou as diferenças entres os 

cenários, o que, somado à mudança da periodicidade de avaliação, pode facilitar o trabalho de 

análise da conjuntara, inferindo com maior precisão o cenário em que o planejamento deve se 

situar. Em relação aos indicadores e metas, a reformulação e inserção de novos indicadores 

mostra que o a versão revisada do Plansab buscou apresentar um quadro mais fiel da realidade 

do saneamento, e a revisão das metas ajustou as metas para mais próximo da tendência que 

vinham apresentando, porém, conservando os valores das metas de fim de Plano da versão 

original. 
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Por fim, a comparação entre a necessidade de investimentos identificada na versão original e 

aquela calculada na versão revisada, à luz do novo cenário de referência e, considerando a 

manutenção das metas do fim de Plano, mostrou que, mesmo sendo descontados os 

investimentos já realizados no primeiro período de implementação, a necessidade de 

investimentos para o novo período (2019-2033) é maior do que aquela prevista originalmente. 

Além disso, dado o contexto econômico atual do País, com a acentuada escassez de recursos 

fiscais para a realização dos investimentos, na versão revisada é proposta uma inversão do 

percentual de investimentos previstos a cargo dos agentes federais e a ser aportado pelos outros 

agentes que, na versão original era de 60% e 40%, respectivamente, e passou para 40% e 60%. 

Conclui-se, portanto, que a avaliação sistemática e regular de todo instrumento de política pública 

é extremamente importante, pois é balizadora dos ajustes e revisões que devem ser realizados 

periodicamente. No caso do Plansab, os Relatórios de Avaliação Anual apontaram, de forma 

muito precisa, as principais fragilidades e limitações do Plano, orientando o processo de revisão e 

permitindo a elaboração de um documento mais aderente à realidade atual do País e que se 

espera mais eficiente no papel de orientador da política nacional de saneamento básico. 
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RESUMO  

 

Essa pesquisa objetivou avaliar os riscos psicossociais presentes no contexto de trabalho de uma 

instituição público-privada da área de saneamento do Estado do Ceará e que possam influenciar 

no processo saúde/doença dos seus trabalhadores efetivos e terceirizados. Iniciou-se o 

delineamento partindo-se da seguinte pergunta: quais os riscos psicossociais para a saúde do 

trabalhador presentes no ambiente de trabalho de uma instituição público-privado? A pesquisa  

utilizou metodologia mista e é caracterizada como um estudo de caso. Aplicaram-se três escalas 

do Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento – ITRA, questionário biossociodemográfico e 

entrevistas semiestruturadas. Para o tratamento dos dados, utilizou-se o programa estatístico 

SPSS e o método de Análise Sociológica do Discurso. Responderam ao questionário 312 

participantes e, posteriormente, entrevistaram-se 10 trabalhadores (4 efetivos e 6 terceirizados). 

Os resultados mais significativos do questionário indicaram níveis de avaliação grave para “custo 

cognitivo” (46,8%; M = 3,48); críticos para “Custo Afetivo” e satisfatório para “Custo Físico” 

(74,7%; M = 1,87). A partir da integração dos dados, evidencia-se os seguintes aspectos 

potencializadores de adoecimento e fontes de desgaste: ingerências políticas, cobrança por 

resultados e burocratização de procedimentos.  

 

Palavras-chave: Trabalho, Fatores de Risco Psicossociais, Saúde do Trabalhador, Saneamento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, o trabalho ocupa um espaço de centralidade na vida do indivíduo e é 

constituinte da sua subjetividade. Geralmente, o sujeito é apresentado a outras pessoas por seu 

nome e, em seguida, questiona-se qual a sua ocupação, o que eleva o trabalho a um patamar de 

definição de papéis sociais. Na era do Neodesenvolvimentismo é perceptível a ocorrência de um 

substancial aumento dos adoecimentos psíquicos em decorrência das novas exigências sociais, 

dos ritmos mais acelerados e da importância de ter inteligência e controle emocional. 

Esse é um contexto que, somado a uma crescente ampliação de opções de novas carreiras e 

intervenções no mercado de trabalho; às transformações ocorridas nas últimas décadas, 

principalmente devido a um quadro de competição e concorrência exacerbadas das empresas e 

ampliada para a vida social, profissional e familiar do trabalhador, contribui para que ainda perdure 

entre a população ativa e inativa a lógica orientadora de ser aprovado em um concurso público, 

idealizando uma associação entre estabilidade financeira e um ritmo de trabalho com menos 
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cobranças e mais flexível do que o que geralmente ocorre nas instituições privadas. No entanto, 

Alves (2016, p. 47) pontua que essas diferenças estão cada vez mais raras: 

A crise do orçamento público e a lógica da gestão privada – o choque de gestão – 
introjetada na administração pública, “privatizou”, por dentro, o serviço público. Em 
nome da eficiência da administração pública, implantou-se uma nova precariedade 
salarial que reduz a instância pública à privada no sentido do conteúdo da 
organização e controle do processo de trabalho. Existe uma invisibilidade social da 
precarização do trabalho público.  
 

Como se pode observar, Alves (2011) aponta que o espírito do toyotismo, embutido de todas as 

suas regras técnico-organizacionais e modelos de gestão e produtividade, atinge os mais diversos 

empreendimentos capitalistas que visam sobreviver em um mercado de ampla concorrência. 

Mesmo sem estarem inseridas no sistema lucrativo, já atinge organizações e serviços de 

administração pública que tem buscado adotar valores que são compatíveis com o 

neoprodutivismo toyotista. Como demonstrativo do alcance desse “novo” panorama de gestão, 

pode-se trazer como exemplificação as prerrogativas que atualmente regem as instituições 

públicas de ensino superior. É possível afirmar que a carreira dos docentes foi afetada por 

mudanças nos critérios para a aposentadoria e para a progressão funcional, cortes de benefícios 

como adicionais por tempo de serviço e licenças remuneradas, e pela imposição de normas de 

avaliação do desempenho profissional baseada em critérios produtivistas, notadamente a 

publicação de artigos em periódicos científicos (BORSOI, PEREIRA, 2013). Destarte, esse 

contexto laboral produz significativas implicações no processo de saúde e/ou no adoecimento 

desses trabalhadores.  

No mesmo percurso, encontram-se as empresas de seguimento econômico misto (público-

privado) que, por definição, são organizações que tem como negócios assegurar investimentos 

em áreas de interesse social que não devem ser realizados, em sua totalidade, por investidores 

privados devido a riscos de expropriação. Ao mesmo tempo, são empresas que possuem outras 

partes interessadas além do Governo (Federal ou Estadual) e, consequentemente, tendem a 

incorporar práticas governamentais que possam atrair mais investimentos privados em suas 

ações, garantir os resultados almejados pelos acionistas minoritários e eficiência e eficácia na 

produção de bens e serviços públicos. (FILHO, PICOLIN, 2008).  

As empresas incluídas nessa modalidade unem as características dos modelos de produção 

adotados em uma empresa privada com as bases tradicionais de uma empresa pública. Ou seja, 

busca-se alcançar rentabilidade dentro de um mercado competitivo e flexível, mas, paralelamente, 

mantém-se uma rotina subordinada ao poder público. A combinação desses dois tipos de 

economia pode trazer aos trabalhadores impactos na sua saúde, decorrentes de uma rotina de 

cobrança por resultados que podem ser potencializados pela burocratização existente nos 

trâmites das empresas públicas e pelas ingerências políticas. No entanto, também podem ser 
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amortizados ao se ponderar a “tranquilidade” que acompanha a estabilidade financeira, a 

maleabilidade do cumprimento de carga horária existente em determinadas ocasiões e os 

diversos benefícios sociais, quando se considera os funcionários concursados.  

Alguns autores (FERREIRA, BRUSIQUESE, 2014) consideram que as pesquisas voltadas para a 

avaliação dos trabalhadores em instituições do setor público, com ênfase na “organização” e nas 

“condições” do trabalho, apontam condições positivas de trabalho (instrumental, ambiente físico, 

matéria-prima, suporte organizacional e equipamentos arquitetônicos), indicando contribuições 

dessa dimensão para a representação de bem-estar; por outro, os aspectos que caracterizam o 

termo “organização do trabalho” (divisão do trabalho, trabalho prescrito, tempo de trabalho, 

processo de trabalho, padrão de conduta, gestão do trabalho e missão, objetivos e metas) são 

avaliadas pelos trabalhadores sob uma perspectiva mais rigorosa, posicionando-a em um patamar 

de potencial fonte de geração das representações de mal-estar no trabalho  

Em síntese, ainda que a noção de estabilidade, carga horária definida (e, por vezes, mais flexível), 

além dos diversos benefícios, idealizados por muitos, configurem-se como uma possível fonte de 

prazer e felicidade no âmbito do serviço público, pode-se observar um conjunto amplo de fatores 

que aumentam o risco de adoecimento e sofrimento. Nesse campo, muitos estudos vêm se 

desenvolvendo (BARROS, MENDES, 2003; CARVALHO, 2012; FERREIRA, ALVES, TOSTES, 

2009; FERREIRA, MENDES, 2001; SANTOS, FERREIRA, 2014), entretanto, nas buscas 

realizadas em periódicos e indexadores, não foram identificadas produções na área de 

saneamento que detivessem como foco empresas de economia mista e objetivassem analisar um 

quadro que contemplasse a perspectiva de funcionários efetivos e terceirizados. 

Acredita-se que o cenário de uma instituição que adota práticas consideradas características da 

era toyotista, mas, paralelamente, é inviabilizada na sua expansão devido a entraves políticos 

culmina, por vezes, em um ambiente mais propício ao sofrimento e adoecimento, tendo em vista o 

nível de exigência que se passa a ter dos trabalhadores na tentativa de equilibrar a inevitável 

existência dessas duas circunstâncias. Essas transformações trouxeram um impacto considerável 

para a crescente incidência no século XXI de doenças relacionadas à saúde mental, quando 

comparado ao século anterior. É importante considerar que os determinantes sociais internos à 

organização (que sofrem substancialmente a influência de determinantes de natureza 

macrossocial) também se constituem em  fatores de suma importância na construção de um 

quadro de adoecimento e que, no caso de instituições empregadoras, representam as principais 

variáveis focos de intervenção preventiva ou corretiva. 

A empresa na qual ocorreu a coleta de dados se encontra no mercado há 46 anos e tem a 

concessão de parte dos serviços de saneamento básico (água e esgoto) para atuar em 153 

municípios do estado do Ceará. Para garantir a operacionalização dos seus serviços, no ano de 

2001 a organização optou pelo processo de descentralização, criando Unidades de Negócio 
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operacionais localizadas estrategicamente em bairros mais adensados de acordo com a 

distribuição regional de Fortaleza (região norte, sul, leste, oeste e metropolitana), no interior, nos 

municípios de maior referência e mantém uma sede que oferece suporte administrativo às 

Unidades de Negócio. Há também núcleos menores em 251 localidades com a finalidade de 

facilitar a aproximação da companhia com os seus clientes. Na sua criação, a empresa foi 

registrada sob a forma de economia-mista, tendo como acionista majoritário o Governo do Estado. 

Atualmente, tem 4.9759 trabalhadores dos quais 3.712 são terceirizados, pertencentes a 16 

empresas diferentes de prestação de serviço. Os prestadores de serviço terceirizados estão 

distribuídos por todas as áreas e ocupam as mesmas funções dos trabalhadores concursados, 

com exceção dos cargos de gestão. 

Tendo em vista a necessidade de se propor políticas de intervenção em saúde mental nas 

organizações, o objetivo desta pesquisa foi investigar processos de saúde e adoecimento dos 

trabalhadores, identificando os fenômenos psicossociais existentes nas relações de trabalho, 

analisando processos de subjetivação e contribuindo para a compreensão dos efeitos adversos da 

heterogeneidade de vínculos laborais sobre a saúde do trabalhador. Contou-se com uma amostra 

do quadro de funcionários e terceirizados de uma companhia público-privada que tem a 

concessão dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto de 153 municípios do 

estado do Ceará e propôs-se responder ao seguinte questionamento: quais os riscos 

psicossociais para a saúde do trabalhador presentes no ambiente de trabalho de uma instituição 

público-privado?  

Com base nessa argumentação o objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar os riscos 

psicossociais presentes no contexto de trabalho que possam influenciar no processo 

saúde/doença dos trabalhadores efetivos e terceirizados de uma instituição público-privada do 

estado do Ceará. Para tanto, criou-se os seguintes objetivos específicos 1) Caracterizar o 

contexto da organização em seus aspectos, o perfil cultural da organização e as formas de 

vínculos laborais; 2) Definir os aspectos críticos do ambiente de trabalho que impactam na saúde 

do trabalhador; 3) Mapear as percepções dos trabalhadores ante as possíveis variáveis 

potencializadoras de sofrimento e adoecimento psíquico. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi fruto de uma dissertação de mestrado e estruturada em duas etapas de coleta de 

dados. A primeira etapa teve o propósito de realizar uma avaliação diagnóstica no que se refere a 

                                                             
9 Dados referentes a julho de 2017. 
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possíveis fontes de sofrimento/adoecimento, utilizando-se um instrumento psicométrico de escala 

Likert. Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de captar nos 

discursos de alguns trabalhadores nuances peculiares, correspondentes à construção cultural do 

ambiente de trabalho que possam influenciar nos processos de saúde e/ou adoecimento e que, 

dificilmente, conseguiriam ser rastreadas por um instrumento psicométrico. A opção por mesclar 

esses dois métodos de investigação partiu do pressuposto de que a utilização de apenas um 

deles não seria satisfatório para contemplar as propostas desse trabalho, adotando uma postura 

de complementaridade em detrimento da confirmatória, tornando-o mais rico em detalhes e 

possibilitando uma visão mais sistêmica da companhia investigada por meio de uma triangulação 

da diversidade de dados que são gerados, como confirma Paranhos et al (2016). Para atender ao 

objetivo proposto foram investigados aspectos referentes às condições e organização do trabalho, 

relações socioprofissionais, custos emocionais decorrentes das atividades desenvolvidas, além de 

um levantamento biossociodemográfico da amostra representativamente contemplada.  

Logo, a partir de uma população com 1031 sujeitos lotados na sede da companhia e considerando 

um intervalo de confiança de 95% e significância p = 0,05, previu-se uma amostra de 280 

funcionários, distribuídos da seguinte forma: 136 funcionários efetivos e 144 terceirizados. No 

entanto, calculou-se uma margem de erro de 10%, tendo como meta uma amostra com a 

representação de 150 funcionários e 159 terceirizados, totalizando 309 trabalhadores.  

A primeira etapa da pesquisa (aplicação do questionário) contou com a participação de 312 

trabalhadores que responderam a 3 escalas (Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho - 

EACT; Escala de Custo Humano no Trabalho - ECHT; A Escala de Indicadores de Prazer-

Sofrimento no Trabalho - EIPST) do Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), 

desenvolvido por Mendes e Ferreira (2007). Desde a sua criação em 2003, o ITRA tem sido 

utilizado em pesquisas em saúde e trabalho (ANCHIETA et al 2011; ANTLOGA et al, 2014; 

BARROS; HONÓRIO, 2015; CARVALHO, 2012; PINHEIRO, 2014; SILVA, 2011) como um modo 

de tentar capturar uma representação compartilhada de determinado grupo de trabalhadores 

sobre o seu contexto laboral e servir de subsídio para a implantação de políticas de bem-estar, 

qualidade de vida no trabalho, promoção e prevenção da saúde nas instituições. O instrumento foi 

colocado em uma plataforma do Google.docs e encaminhado via e-mail institucional a todo o 

corpo funcional da companhia, juntamente a uma questionário sociodemográfico, ao Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e a um comunicado de solicitação de participação, 

ficando disponível aos participantes por um período aproximado de 2 meses durante o ano de 

2018. 

Esses dados estatísticos foram tratados com o auxílio do SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 19. Foram realizadas estatísticas descritivas (medidas dispersão e tendência 

central), testes t para amostras independentes e análises das respostas dos participantes a cada 
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um dos itens das escalas utilizadas do ITRA, visando avaliar a distribuição dos trabalhadores nas 

faixas de avaliação satisfatória, crítica e grave.  

A partir da análise dos dados quantitativos, foi possível identificar aspectos presentes na rotina da 

organização que se mostraram moderados/críticos para o surgimento de sofrimento e/ou 

adoecimento mental e que, de certo modo, foram evidenciados, durante as entrevistas, nas 

respostas dos participantes de maneira homogênea, indicando que se trata da presença 

recorrente e difundida de um fator de risco entre o grupo dos trabalhadores. Essas observações, 

juntamente às reflexões geradas pelas leituras teóricas acerca do tema Saúde do Trabalhador e 

da própria experiência da pesquisadora como funcionária da empresa, permitiu a construção de 

um roteiro composto por 11 perguntas orientadoras para facilitar a condução das entrevistas 

semiestruturadas. 

A amostra das entrevistas foi por conveniência, ou seja, não-probabilística, e contou com a 

participação de 10 trabalhadores, sendo 4 funcionários efetivos e 6 terceirizados. Os 

trabalhadores que aceitaram participar dessa etapa não precisaram ter respondido ao questionário 

no procedimento anterior. Tentou-se contemplar trabalhadores terceirizados que se 

diferenciassem no que se refere ao seu tempo de trabalho na companhia e ao seu nível de 

escolaridade e, entre os funcionários próprios, além desses mesmos critérios, diferenciarem-se 

pelos cargos que ocupavam (gestão, administrativo, técnico, etc) no momento da entrevista. A 

adoção desse método qualitativo contou com o suporte da Análise Sociológica do Discurso (RUIZ 

RUIZ, 2009) para compreender e discutir os pontos de interesse investigativo. A Tabela 1 abaixo, 

resume os aspectos metodológicos do desenvolvimento da pesquisa. 

 

Tabela 1 - Aspectos metodológicos do desenvolvimento da pesquisa. 

Desenho do estudo 

Pesquisa de métodos mistos baseada em estratégia Transformativa 

Sequencial, como sugerem Creswell (2009) e Creswell e Plano Clark (2013) 

Quantitativo Qualitativo 

Análises estatísticas 
Análise Sociológica do Discurso 

(Ruiz Ruiz, 2009) 

Objetivos 

específicos  

Caracterizar o contexto da organização em 

seus aspectos e as formas de vínculos 

laborais; Identificar os aspectos críticos no 

âmbito do contexto de trabalho  

Mapear as percepções dos 

trabalhadores ante as possíveis 

variáveis potencializadoras de 

sofrimento e adoecimento 

psíquico  

Participantes  
312 trabalhadores. Sendo: 181 efetivos; 

118 terceirizados; 13 cedidos. 
10 entrevistados. Sendo: 4 

efetivos e 6 terceirizados. 

Coleta de dados  
 Dados sociodemográficos  
 Inventário de Trabalho e Riscos de 

Adoecimento (ITRA)  
Entrevistas semiestruturadas  

Análise de dados  

 Estatística descritiva da amostra 
 Estatística descritiva dos itens  
 Teste t para amostras independentes 
 SPSS®, versão 19  

 Análise textual 

 Análise contextual 

 Análise interpretativa 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

No que se refere a descrição da amostra, o primeiro momento, referente à aplicação do 

questionário, contou com a participação de 312 trabalhadores da instituição investigada. Os 

participantes apresentaram idades variando entre 17 e 63 anos (M = 39,20, DP = 11,33), sendo a 

maioria do sexo feminino (60,4%), casada (50,5%), pós-graduada (42,9%) e alocada no setor 

administrativo (36%). Os entrevistados indicaram manter, em sua maioria, contratos efetivos 

(57,9%). Outros apontaram trabalhar como terceirizados (37,6%) ou como cedidos (4,2%) de 

outras áreas governamentais. Ressalta-se que um importante critério considerado para a 

participação na pesquisa foi que ambas as amostras estivessem lotadas na sede da empresa. 

Tendo em vista que a presente pesquisa foi resultado de um trabalho dissertativo, gerando um 

volume de informações grandioso, e considerando a limitação de espaço aqui apresentada, optou-

se por focar a apresentação dos resultados exemplificando aquela escala que se apresentou mais 

crítica perante as demais, a saber a Escala de Custo Humano do Trabalho (ECHT). A ECHT 

descreve as exigências físicas, cognitivas e afetivas manifestadas pelo trabalhador em 

decorrências do desenvolvimento das suas atividades e das demandas sociais do seu ambiente 

de trabalho.  

A ECHT é uma escala que vai até 5 pontos, onde 1 = nunca, 2 = pouco exigido, 3 = mais ou 

menos exigido, 4 = bastante exigido, 5 = totalmente exigido.  

Para os pontos de cortes, foram considerados os seguintes índices, apontado pelos autores da 

Escala. 

 acima de 3,7 indica avaliação mais negativa, grave;  

 entre 2,3 e 3,69 indica avaliação mais moderada, crítica; 

 Abaixo de 2,29 indica uma avaliação mais positiva, satisfatória.  

 

Na Tabela 2, encontramos os resultados referentes ao fator “Custo Cognitivo”, um dos fatores que 

a compõe. 

                                                     
Média do fator = 3,48 

Avaliação mais positiva, 
satisfatório 

Avaliação mais moderada, 
crítico 

Avaliação mais negativa, grave 

n = 39 (12,5%) n = 127 (40,7%) n = 146 (46,8%) 

 
 
 
 
 
 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 819 

Tabela 2 - Análise descritiva dos itens do fator custo cognitivo. 

Item m dp 

Desenvolver macetes 2,43 1,25 

Ter que resolver problemas 3,70 1,16 

Ser obrigado a lidar com imprevistos 3,68 1,19 

Fazer previsão de acontecimentos 3,28 1,27 

Usar a visão de forma contínua 3,54 1,21 

Usar a memória 3,77 1,05 

Ter desafios intelectuais 3,46 1,16 

Fazer esforço mental 3,57 1,18 

Ter concentração mental 3,72 1,21 

Usar a criatividade 3,62 1,10 

Fonte: Da autora (2018). 

 

O fator Custo Cognitivo foi o único que apresentou itens com médias que alcançassem a categoria 

de negativa à grave. As respostas ao restante dos itens apontam que, moderadamente, as 

demandas repassadas aos trabalhadores da instituição exigem que eles utilizem mais das funções 

cognitivas do que das físicas. Ferreira e Brusiquese (2014) corroboram esse resultado, na medida 

em que afirmam que as transformações do mundo do trabalho implicaram na transferência de 

exigências físicas e do serviço braçal e manual, comuns às épocas das Revoluções Industriais, 

para usufruir da inteligência e criatividade dos trabalhadores, investindo e valorizando mais os 

aspectos ligados ao trabalho imaterial o que, consequentemente, colabora para o surgimento de 

novas formas de sofrimento e adoecimento psíquico. 

Os resultados obtidos da aplicação do ITRA em relação ao fator Custo Humano no Trabalho para 

o fator “Custo Afetivo” é possível constatar que não há nenhum item considerado grave, porém, a 

maioria é considerada moderada a crítica, sendo os itens 1) Ter controle das emoções (M = 3,50); 

2) Ter que lidar com ordens contraditórias (M = 3,19) e 3) Ter custo emocional (M = 3,13) os que 

mais se sobressaíram diante dos demais, apresentando uma média acima de 3.  

 

 

Avaliação do “Custo Afetivo” 
 
 

Média do fator = 2,58 

Avaliação mais positiva, 
satisfatório 

Avaliação mais moderada, 
crítico 

Avaliação mais negativa, grave 

n = 110 (35,3%) n = 168 (53,8%) n = 29 (9,3%) 

Nota: Cinco participantes (1,6%) deixaram, nesse fator, pelo menos um item sem resposta, impossibilitando 
o cálculo de médias para os mesmos. 
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Tabela 3 - Análise descritiva dos itens do fator custo afetivo. 

Item m dp 

Ter controle das emoções 3,50 1,11 

Ter que lidar com ordens contraditórias 3,19 1,15 

Ter custo emocional 3,13 1,16 

Ser obrigado a lidar com a agressividade dos outros 2,85 1,28 

Disfarçar os sentimentos 2,99 1,28 

Ser obrigado a elogiar as pessoas 2,03 1,11 

Ser obrigado a ter bom humor 2,57 1,27 

Ser obrigado a cuidar da aparência física 2,49 1,24 

Ser bonzinho com os outros 2,34 1,17 

Transgredir valores éticos 2,05 1,26 

Ser submetido a constrangimentos 1,94 1,14 

Ser obrigado a sorrir 1,88 1,01 

Fonte: Da autora (2018). 

 

A maior parte dos itens que descrevem o fator “Custo Físico”, terceiro fator que compõe a ECHT, 

teve uma avaliação de positiva para satisfatória, com exceção do item 9) Usar as mãos de forma 

repetida (M = 3,04). Esse era um resultado esperado tendo em vista que 36% dos participantes 

ocupam cargos administrativos que, com frequência, são funções que exigem o manuseio de 

computadores. Além disso, no complemento do questionário com as perguntas abertas 

relacionadas a aspectos da saúde do trabalhador, obteve-se declarações que mencionavam sentir 

dores nos pulsos. 

Os demais resultados do questionário indicaram níveis de avaliação críticos para os fatores 

“organização do trabalho” (EACT; 70,2%; M = 3,11); e satisfatórios para “Realização Profissional” 

(EIPST; 54,5%; M = 3,98), “Liberdade de Expressão” (EIPST; 59%; M = 4,19) e “Falta de 

Reconhecimento” (ECHT; 58,7%; M = 1,84). Os resultados estatísticos do teste t indicaram 

diferença significativa entre trabalhadores efetivos e terceirizados apenas para os fatores 

“organização do trabalho”, “relações socioprofissionais” e “custo físico”. 

Alguns excertos das entrevistas confirmaram resultados obtidos com o ITRA, o que se mostrou de 

alta relevância tendo em vista que o que foi inicialmente encontrado nas respostas de uma 

amostra diagnóstica mais ampla também foi revisto nas entrevistas de um modo mais complexo, 

contextualizado e aprofundado, apontando para uma homogeneidade da pesquisa e reforçando o 

objetivo de complementaridade pelo qual optou-se por desenvolver um estudo de método misto.  

A experiência frequente que os trabalhadores da contemporaneidade passam em ter que 

desenvolver as atividades sob pressão, dentro de prazos e sendo cobrados por constantes 

resultados ganha vida nas narrativas do Joana10: 

                                                             
10 Nome fictício 
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Pesquisadora: E essa cobrança de você levar o trabalho pra casa, de resolver 
tudo, vinha de você ou vinha da gestão, do ambiente mesmo? 

Joana: [...] Eu levava demanda pra responder em casa pra não perder prazo 
porque você tinha aqueles 15 dias, você tem que responder, você tem que 
responder, aquela pressão toda [...] Era tudo concentrado só na minha pessoa. 
Pra finalizar, pra fazer a cobrança. Aí assim, era um… um negócio de louco. E aí 
cheguei a conclusão que quando você tem ali 200 300 é beleza, mas quando 
chegou em 1000 não deu mais, eu já tava pirando na batatinha.  

 

A alta carga de trabalho concentrada em Joana, aliado ao fato de que existia uma “pressão pra 

tirar esses números” e que o setor no qual ela trabalha “não se permite perder esse prazo” 

contribuiu para que a funcionária tivesse um alto pico de estresse, somatizando a intensa pressão 

vivida naquele momento com fortes enxaquecas, situação que a levou a agir em prol do 

redimensionamento e redistribuição das suas atividades. Levando em consideração o que 

afirmam Serafim et al (2012) e Schibuola (2005), Joana manifestou sintomas característicos de 

um estresse ocupacional, tendo em vista que os fatores psicossociais presentes na instituição 

naquele momento agiram de forma contundente ao limiar de a levar a apresentar enrijecimentos 

musculares e exaustões psicológicas.  

O caso exemplificado corrobora com o único fator das escalas do ITRA que trouxe uma avaliação 

grave sobre os riscos à saúde dos trabalhadores da empresa e que foi apresentado nos 

parágrafos anteriores, a saber o fator Custo Cognitivo, da Escala de Custo Humano do Trabalho 

(ECHT). Antloga et al (2014, p. 4789) explicam que: 

em uma situação real de trabalho, o trabalhador é demandado a realizar um 
conjunto de tarefas prescritas pela organização, porém, as atividades realizadas 
efetivamente nem sempre consistem do proposto. Dessa forma, diante das 
contradições entre o prescrito e o real, o trabalhador elabora estratégias para 
atender as exigências do CPBS 

11
 e isso implica em um CHT. Quando as 

estratégias de mediação são eficazes, há vivências de bem-estar no trabalho. Por 
outro lado, se as estratégias de mediação falham, há risco de adoecimento.  

 

Neste sentido, os resultados da Escala de Custo Humano no Trabalho sinalizam o que é 

despendido pelos trabalhadores para dar conta das exigências das tarefas e indicam a 

discrepância existente entre o que é demandado pela gestão e as reais situações ocorridas no 

trabalho, articulando-se com possíveis preocupações relativas a erros, retrabalhos e ritmos. Além 

do mais, resultados relativamente altos para custo humano favorecem, em longo prazo, casos de 

adoecimento (ANTLOGA et al 2014).  
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CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, é possível compreender que o trabalho não se trata apenas de uma ferramenta 

para suprir necessidades básicas, mas também atua como formador da identidade e da 

autoestima do indivíduo ao permiti-lo se sentir participante dos objetivos da sociedade por meio do 

seu conhecimento técnico. Espera-se ter viabilizado a compreensão de que muitas variáveis 

relacionadas à satisfação, saúde e bem-estar podem estar vinculadas ao trabalho e ao contexto 

organizacional. 

Na medida em que a investigação aqui apresentada compreendeu o trabalho segundo uma 

vertente teórica que defende a necessidade de uma apreensão ampla do ambiente no qual o 

sujeito se insere, coube questionar: quais os riscos psicossociais para a saúde do trabalhador 

presentes no ambiente de trabalho de uma instituição público-privado? Delineia-se, assim, um 

caso a se estudar: processos de saúde e adoecimento de trabalhadores efetivos e terceirizados 

em uma grande organização do estado do Ceará, que busca acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico, os atuais modelos de gestão e a competitividade, mas que, por vezes, encontra 

barreiras nas leis governamentais que a regem e na dificuldade de captação de recursos para 

investimentos. 

Percorreu-se, então, um longo caminho de construção de dados que envolveu a aplicação de 

diversos questionários, algumas horas de entrevistas e mais inúmeras de dedicação à transcrição 

e análises interpretativas dos discursos gerados. O volume de informações que foram extraídas 

desses procedimentos foi grandioso e contribuiu satisfatoriamente para alcançar os objetivos que 

foram propostos inicialmente. Reforça-se que não houve a intenção de esgotar o tema abordado 

em todas as suas nuances e possibilidades de compreensão, e nem foi possível contemplar em 

discussão todo o conteúdo que consideramos passíveis de exploração e análise, tanto no que se 

refere aos dados emergidos do questionário como do conteúdo riquíssimo trazido pelos nossos 

participantes e da triangulação que foi realizada com essas duas ferramentas de pesquisa. 

Considera-se que a aplicação da metodologia adotada – escalas do ITRA e entrevistas – foi 

suficiente e satisfatória para termos acesso às representações compartilhadas pela maioria dos 

trabalhadores deste grupo em estudo, fornecendo as bases para as nossas primeiras 

considerações, aqui expostas. Em síntese, os fatores relacionados à “organização do trabalho”, 

que abrange as características gerais da instituição estudada, tais como o seu modo de se 

organizar e de apresentar e cobrar as normas, tarefas e resultados; o alto custo cognitivo 

(principalmente a pró-atividade para solução de problema, a necessidade de concentração e o uso 

da memória) exigido do trabalhador; as ingerências políticas; a burocratização de alguns 

processos de trabalho; a pressão por atendimento a metas e a prazos; a cansativa jornada de 

trabalho para os terceirizados e gestores e a instabilidade do vínculo empregatício de 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 823 

trabalhadores terceirizados foram os principais indícios surgidos na pesquisa como sinais de 

agravo à saúde dos trabalhadores e consequente desestruturador do equilíbrio psíquico.   

A partir disso, aponta-se a relevância de a pesquisa ter se desenvolvido em uma empresa com 

características de economia mista, tendo em vista os escassos estudos acerca dessa modalidade 

de organização e, principalmente, visando apontar os impactos que essa combinação de modelos 

de gestão podem ter nos trabalhadores. Acrescenta-se a isso, a intenção de apresentar como 

essas influências atingem de forma diferente trabalhadores que possuem um vínculo empregatício 

estável e àqueles que são acometidos por uma variável a mais: a ameaça do desemprego e todas 

as prerrogativas que a acompanham.  
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RESUMO  

 

O Índice de Salubridade Ambiental (ISA) é considerado um importante instrumento para medir os 

impactos ambientais ocasionados pelo ser humano. Além disso, o ISA auxilia a tomada de 

decisão do setor público e privado. Esse estudo tem por objetivo calcular e analisar o ISA de 45 

municípios com comunidades rurais e tradicionais localizados no estado de Goiás e que fazem 

parte do projeto “Saneamento e Saúde Ambiental em Comunidades Rurais e Tradicionais de 

Goiás” (SanRural). A metodologia utilizada foi a proposta pelo Conselho Estadual de Saneamento 

Ambiental do estado de São Paulo (CONESAM,1999), adaptada por Aravéchia (2010) e Lima, 

Nascimento e Scalize (2019), com a retirada do Indicador de Riscos de Recursos Hídricos (IRH) e 

a alteração de alguns subindicadores. Dos 45 municípios do estado de Goiás estudados, 46,7% 

apresentaram baixa salubridade, 40,0% média salubridade e 4,4% foram classificados como 
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salubres. Devido à falta de informação de alguns indicadores, para 8,9% dos municípios não foi 

possível calcular o ISA. As situações mais preocupantes, de acordo com os indicadores, são em 

relação à necessidade de projetos para coleta e tratamento de esgoto sanitários e aos 

investimentos para a construção de aterros sanitários nos municípios. 

 

Palavras-chave: Saneamento básico, Índice, SanRural, Salubridade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os índices ambientais são importantes instrumentos para medir os impactos ambientais 

ocasionados pelo ser humano, especialmente o Índice de Salubridade Ambiental (ISA), pois 

contribui com as mais variadas informações, auxiliando a tomada de decisões nos setores público 

e privado (ALBUQUERQUE; DALTRO FILHO, 2015).  

O ISA foi elaborado em 1999 pela Câmara Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de 

Saneamento Ambiental do estado de São Paulo (CONESAN). Este tem a finalidade de averiguar 

as condições ambientais no âmbito municipal, através da identificação e avaliação das condições 

de saneamento de cada município (PINTO et al., 2014). 

Atualmente, existem diversos estudos em estados brasileiros sobre a aplicação do ISA com 

adaptações do proposto pelo CONESAN (1999). Aravéchia (2010) modificou arbitrariamente a 

ponderação dos indicadores e adaptou alguns subindicadores, devido à dificuldade em obter 

alguns dados. Esse estudo foi aplicado em nove municípios do estado de Goiás. Lima, 

Nascimento e Scalize (2019) também calcularam o ISA para alguns municípios do estado de 

Goiás, porém somente aqueles em que o sistema de saneamento era gerenciado diretamente 

pelas prefeturas, o que totalizou 21 municípios. As adaptações feitas por Lima, Nascimento e 

Scalize (2019) foram: retirada do Indicador de Risco de Recursos Hídricos (IRH), alteração de 

alguns subindicadores e reponderamento arbitrário dos indicadores.  

Já Pinto et al. (2014) adaptaram a metodologia proposta por CONESAN (1999) com a retirada do 

Indicador Socioeconômico (ISEC) e modificaram o ponderamento arbitrariamente. Esta metodologia 

foi aplicada no município de São Pedro de Iguaçu – PR. Albuquerque e Daltro Filho (2015) 

alteraram arbitrariamente o ISA proposto por CONESAN (1999) nos indicadores e nas 

ponderações e o aplicaram na comunidade de Saramém – SE. Teixeira (2017) utilizou a 

metodologia Delphi para definir as ponderações e os indicadores que foram utilizados para 

compor o ISA/OP. Este foi aplicado nas áreas urbanas do município de Ouro Preto, em Minas 

Gerais. Bernardes, Bernardes e Gunther (2018), através de revisões bibliográficas, definiram as 

ponderações e os indicadores do ISA/DR, empregado no cálculo da salubridade de comunidades 
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rurais do estado do Amazonas. 

Nesse contexto, este artigo tem por objetivo calcular e analisar o ISA de 45 municípios com 

comunidades rurais e tradicionais, localizados no estado de Goiás e que fazem parte do projeto 

SanRural, para compor um capítulo do livro Diagnóstico Técnico Participativo, sobre a 

caracterização dos municípios. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado nos 45 municípios do estado de Goiás que fazem parte do projeto 

SanRural, fruto da parceria firmada entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa).  

O ISA foi calculado pela Eq. 1, conforme proposto por CONESAN (1999), e adaptado por 

Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019), com a retirada do IRH e alterações de 

alguns subindicadores.  

   ISA = 0,275 IAB + 0,275 IES + 0,275 IRS + 0,125 ICV + 0,05 ISEC                                     (Eq. 1)  

Em que: 

ISA = Índice de Salubridade Ambiental (adimensional); 

IAB = Indicador de Abastecimento de Água (adimensional); 

IES = Indicador de Esgoto Sanitário (adimensional); 

IRS = Indicador de Resíduos Sólidos (adimensional); 

ICV = Indicador de Controle de Vetores (adimensional); 

ISEC = Indicador Socioeconômico (adimensional). 

As equações dos indicadores e seus respectivos subindicadores, com a pontuação, quando for o 

caso, estão apresentados nas Tabelas 1 a 5. 

Os dados foram adquiridos preferencialmente para o ano de 2016, porém, devido à dificuldade em 

obter as informações, foi considerado o ano mais próximo. Os dados para o cálculo do IAB foram 

alcançados a partir das informações contidas no Sistema Nacional de informação sobre 

Saneamento (SNIS) e no Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010). O Atlas 

(ANA, 2010) avalia a oferta e a demanda de água dos municípios até o ano de 2015 e, por esse 

motivo, utilizou esses dados para calcular o subindicador de Saturação do Sistema Produtor de 

Água (ISA). 

Para a determinação do IES, foram empregados os dados encontrados no Atlas Esgotos: 

Despoluição de Bacias Hidrográficas (SNIRH, 2013), pois, no Diagnóstico anual de Esgoto do 

SNIS, existem muitos municípios que não forneceram as informações. Ao comparar os dados do 

SNIS, sobre os municípios, para o ano de 2016, com os do Atlas de 2013, observaram-se valores 
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bem próximos. Os dados dos IRS foram obtidos no SNIS e na Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA). A 

SECIMA possui a informação sobre a licença de operação dos aterros sanitários, utilizados nos 

subindicadores de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (IQR) e Saturação do 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (ISR). Já os dados referentes ao cálculo dos 

ICV e ISEC foram obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 

e na Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA), e no Instituto Mauro Borges (IMB), 

respectivamente. 

 

Tabela 1 - Equações para o cálculo do Indicador de Abastecimetno de Água (IAB), que compõe o ISA e 

seus subindicadores (ICA, IQA, ISA), com a pontuação, quando for o caso. 

Indicador e 

Subindicador 
Equação, Descrição e Observação Pontuação 

Indicador de 

Abastecimento 

de Água (IAB) 
                                            Eq. [2] 

IAB – 0 a 100, corresponde 

diretamente à média dos 

seus subindicadores  

Indicador de 

Cobertura de 

Abastecimento 

de Água (ICA) 

                                            Eq. [3] 

iCA = Índice de cobertura de água 

PUA = População urbana atendida com abastecimento de água; 

PUT = População urbana total. 

ICA - 0 a 100, corresponde 

diretamente ao iCA 

Indicador de 

Qualidade de 

Água 

Distribuída 

(IQA) 

                                         Eq. [4] 

iQA = Índice de qualidade da água distribuída 

K = NAR pelo nº mínimo de amostras obrigatórias (0 a 1); 

NAA = nº de amostras consideradas de água potável relativa à 

colimetria, ao cloro residual e à turbidez; 

NAR = nº de amostras realizadas. 

iQA IQA 

100 100 

100 - 95 80 

95 – 85 60 

85 – 70 40 

70 – 50 20 

< 50 0 

Indicador de 

Saturação do 

Sistema 

Produtor de 

Água (ISA) 

Não possui equacionamento. 

Obs.: metodologia proposta por Lima, Nascimento e Scalize 

(2019). 

AS = Abastecimento Satisfatório 

RA = Requer Ampliação do Sistema 

RN = Requer Novo Manancial, porém com abastecimento 

satisfatório até o ano de 2015. 

RNM = Requer Novo Manancial 

 

Situação 

 

ISA 

AS 100 

RA 75 

RN 50 

RNM 25 

  

Fonte: CONESAN (1999), adaptado por Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019). 
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Tabela 2 - Equações para o cálculo do Indicador de Esgoto Sanitário (IES), que compõe o ISA e seus 

subindicadores (ICE, ITE, ISE), com a pontuação, quando for o caso. 

Indicador e 

Subindicador 
Equação, Descrição e Observação Pontuação 

Indicador de 

Esgoto 

Sanitário (IES) 
                                     Eq. [5] 

IES – 0 a 100, corresponde 

diretamente à média dos seus 

subindicadores  

Indicador de 

Cobertura em 

Coleta de 

Esgoto e 

Tanques 

Sépticos (ICE) 

                                  Eq. [6] 

iCE = Índice de cobertura de esgotos 

PUA = População urbana atendida com 

esgotamento sanitário 

PUT = População urbana total 

Obs.: valores fora da faixa de pontuação devem 

ser interpolados. 

 

Pop 

 

ICE=0 

 

ICE=100 

5 a 20 mil iCE <55 iCE >85 

20 a 50 mil iCE <60 iCE >85 

50 a 100 mil iCE <65 iCE >85 

100 a 500 mil iCE <70 iCE >90 

>500 mil iCE <75 iCE >90 

   

Indicador de 

Esgoto 

Tratado e 

Tanques 

Sépticos (ITE) 

                                                Eq. [7] 

iTE = Índice de esgoto tratado 

iCE = Índice de cobertura de esgotos 

Vt = Volume de esgoto tratado 

VC =Volume de esgoto coletado 

Obs.: valores fora da faixa de pontuação devem 

ser interpolados. 

Pop ITE=0 ITE=100 

5 a 20 mil iTE <17 iTE >63 

20 a 50 mil iTE <18 iTE >68 

50 a 100 mil iTE <26 iTE >72 

100 a 500 

mil 
iTE <36 iTE >81 

>500 mil iTE <45 iTE >81 

Indicador de 

Saturação do 

Tratamento de 

Esgoto (ISE) 

                                                  Eq. [8]                                         

iSE = Índice de saturação do tratamento de esgoto 

Vt = Volume de esgoto tratado 

VC =Volume de esgoto coletado 

Obs.: metodologia proposta por Aravéchia (2010) 

  

   iSE 

 

ISE 

> 1 100 

0,5 <Isa <1 50 

< 0,5 0 

  

Fonte: CONESAN (1999), adaptado por Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019). 
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Tabela 3 - Equações para o cálculo do Indicador de Resíduos Sólidos (IRS), que compõe o ISA e seus 

subindicadores (ICR, IQR, ISR), com a pontuação, quando for o caso. 

Indicador e 

Subindicador 
Equação, Descrição e Observação Pontuação 

 

Indicador de 

Resíduos 

Sólidos (IRS) 
                                   Eq. [9] 

IRS – 0 a 100, corresponde 

diretamente à média dos seus 

subindicadores  

 

Indicador de 

Coleta de 

Resíduos 

Sólidos (ICR) 

                                     Eq. [10] 

iCR = Índice de coleta de lixo 

PUA = População urbana atendida com coleta de resíduos 

sólidos 

PUT = População urbana total 

Obs.: valores fora da faixa de pontuação devem ser 

interpolados. 

    

Pop  ICR=0 ICR=100  

Até 20 mil iCR <80 iCR >90  

20 a 100 mil iCR <90 iCR >95  

>100 mil iCR <95 iCR >99  

    

Indicador de 

Tratamento e 

Disposição 

Final de 

Resíduos 

Sólidos 

 (IQR) 

Não possui equacionamento 

Obs.: metodologia adaptada da que foi proposta por 

Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019). 

 

Disposição final 

 

IQR 

Aterro sanitário com 

licença de 

operação  

100 

Outras situações 0 

Indicador de 

Saturação do 

Tratamento e 

Disposição 

Final de 

Resíduos 

Sólidos (ISR) 

Não possui equacionamento 

Obs.: metodologia adaptada da que foi proposta por 

Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019) 

AS - Aterro Sanitário 

CS – Coleta Seletiva 

 

 

Situação 

 

ISR 

AS com CS 100 

AS sem CS 50 

Outras situações 0 

  

Fonte: CONESAN (1999), adaptado por Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019). 
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Tabela 4 - Equações para o cálculo do Indicador de Controle de Vetores (ICV), que compõe o ISA e 

seus subindicadores (IVD, IVE, IVL), com a pontuação, quando for o caso. 

Indicador e 

Subindicador 

Equação, Descrição e 

Observação 
Pontuação 

Indicador de 

Controle de 

Vetores (ICV) 

      Eq. [11] 

 

Obs.: considerando os últimos 

cinco anos (2016 a 2011) para os 

subindicadores 

ICV – 0 a 100, corresponde diretamente ao cálculo 

do ICV 

 

Indicador de 

Dengue (IVD) 

SM – Sem infestação do 

mosquito 

SC – Sem caso da doença 

CC – Com caso da doença 

Situação SM SC CC 
CC 

hemorrágico 

IVD 100 50 25 0 

Indicador de 

Esquistossomose 

(IVE) 

  

Eq. [12] 

I = Incidência 

Situação SC I < 1 1 < I < 5 I > 5 

IVE 100 50 25 0 

Indicador de 

Leptospirose (IVL) 

SE – Sem enchente 

CE – Com enchente 

SC – Sem caso da doença 

CC – Com caso da doença 

Situação 
SE 

SC 

CE 

SC 

SE  

CC 

CE  

CC 

IVL 100 50 25 0 

Fonte: CONESAN (1999), adaptado por Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019). 

 

 

Tabela 5 - Equações para o cálculo do Indicador Socioeconômico (ISEC), que compõe o ISA e seus 

subindicadores (IDMsaúde, IDMeconomia, IDMeduc), com a pontuação, quando for o caso. 

Indicador Equação e Descrição  Pontuação 

Indicador 

Socioeconômico 

(ISEC) 

          Eq. [13] 

IDMsaúde - Índice de Desempenho dos Municípios na 

saúde; 

IDMeconomia - Índice de Desempenho dos Municípios na 

Economia;  

IDMeduc - Índice de Desempenho dos Municípios na 

Educação. 

 

ISEC – 0 a 100, corresponde 

diretamente à média dos 

seus subindicadores  

 

Fonte: CONESAN (1999), adaptado por Aravéchia (2010) e Lima, Nascimento e Scalize (2019). 

 

 

Conforme a pontuação obtida do ISA, determina-se a condição de salubridade, como descrito na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 - Classificação da situação de salubridade pelo cálculo do ISA, por faixa de pontuação. 

Situação de salubridade Pontuação 

Insalubre 0 – 25,5 

Baixa salubridade 25,6 – 50,5 

Média salubridade 50,6 – 75,5 

Salubre 75,6 – 100 

Fonte: Aravéchia Júnior (2010). 

 
 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Tabela 7 apresenta os valores do ISA e dos indicadores que os compõem, para os 45 

municípios do estado de Goiás que fazem parte do projeto SanRural. 

Com relação ao IAB, de acordo com a Tabela 7, 51,10% dos municípios obtiveram pontuação 

acima de 75,5, classificados como salubres. Em 37,8% dos municípios, a pontuação ficou entre 

50,6 e 75,5, enquadrando-se como média salubridade. O município de Palmeiras de Goiás, 

apesar de obter a maior pontuação para o ISA, no IAB classificou-se como média salubridade 

(66,7). Essa classificação deve-se ao fato de o município apresentar baixa pontuação no 

subindicador Qualidade de Água Distribuída (IQA) por não realizar a quantidade mínima de análise 

da água determinada pela Portaria de Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). 

Apenas os municípios de Colina do Sul, Faina e Silvânia apresentaram pontuação abaixo de 50,5, 

enquadrando-se, assim, com baixa salubridade, motivados, principalmente, pela baixa cobertura 

de abastecimento de água ou pela necessidade de um novo manancial. Não foi possível obter os 

dados para cálculo desse indicador nos municípios de Nova Roma e Santa Rita do Novo Destino. 

O IES apresentou situação preocupante, pois 51,1% dos municípios estudados apresentaram 

situação de insalubridade, devido à falta de cobertura em coleta e tratamento de esgoto, serviços 

estes considerados como básicos em saneamento. Mineiros, Niquelândia e Trindade obtiveram 

baixa salubridade. Os municípios de Abadia de Goiás, Cristalina, Minaçu, Montes Claros de 

Goiás, São Miguel do Araguaia e Uruaçu apresentaram média salubridade. O restante dos 

municípios estudados (28,9%) foram classificados como salubres por possuírem sistema de coleta 

e tratamento de esgoto. 
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Tabela 7 - Resultado do ISA e dos indicadores que o compõe, para os municípios do estado de Goiás 

pertencentes ao projeto SanRural. 

Municípios IAB IES IRS ICV ISEC ISA 

Abadia de Goiás 86,7 53,7 33,3 81,3 48,9 60,4 

Água Limpa 86,7 0,0 33,3 81,3 47,4 45,5 

Alto Paraíso de Goiás 68,3 3,3 33,3 81,3 45,3 41,3 

Aparecida de Goiânia 60,3 16,7 100,0 31,3 45,7 54,9 

Aruanã 78,3 77,6 33,3 81,3 49,2 64,7 

Barro Alto 78,3 0,0 33,3 81,3 55,6 43,6 

Britânia 93,3 100,0 33,3 81,3 49,0 74,9 

Cachoeira Dourada 93,3 92,8 33,3 81,3 58,6 73,4 

Campos Belos 65,0 100,0 33,3 81,3 48,8 67,1 

Cavalcante 78,3 0,0 33,3 81,3 40,6 42,9 

Cidade Ocidental 85,0 79,7 100,0 81,3 46,8 85,3 

Colinas do Sul 48,3 0,0 33,3 81,3 49,5 35,1 

Cristalina 64,0 55,0 33,3 81,3 49,4 54,5 

Cromínia 86,7 1,6 33,3 81,3 50,5 46,1 

Divinópolis de Goiás 93,3 0,0 33,3 81,3 50,0 47,5 

Faina 46,6 0,0 33,3 81,3 45,6 34,4 

Flores de Goiás 63,4 0,0 33,3 81,3 41,2 38,8 

Gameleira de Goiás 93,3 0,0 33,3 81,3 47,7 47,4 

Goiandira 86,7 0,0 33,3 81,3 54,5 45,9 

Goianésia 55,9 95,3 33,3 81,3 53,9 63,6 

Iaciara 93,3 0,0 33,3 81,3 42,1 47,1 

Itumbiara 66,7 100,0 33,3 81,3 45,6 67,4 

Mimoso de Goiás 93,3 100,0 33,3 81,3 49,3 74,9 

Minaçu 93,3 69,5 -  81,3 44,1 - 

Mineiros 63,3 33,3 33,3 81,3 52,1 48,5 

Monte Alegre de Goiás 78,3 0,0 33,3 81,3 42,6 43,0 

Montes Claros de Goiás 80,0 50,9 0,0 81,3 54,8 48,9 

Niquelândia 66,7 42,1 33,3 81,3 44,5 51,5 

Nova Crixás 68,3 0,0 33,3 81,3 48,4 40,5 

Nova Roma -  0,0 - 81,3 42,4 - 

Padre Bernardo 71,7 100,0 33,3 81,3 45,0 68,8 

Palmeiras de Goiás 66,7 100,0 100,0 81,3 42,6 85,6 

Piracanjuba 93,3 100,0 33,3 81,3 48,6 74,9 

Piranhas 58,3 0,0 33,3 81,3 51,7 37,9 

Posse 91,7 100,0 33,3 81,3 44,5 74,3 

Professor Jamil 86,6 0,0 33,3 81,3 44,1 45,3 

Santa Rita do Novo Destino -  0,0 33,3 81,3 43,2 - 

São João D'Aliança 71,7 0,0 - 81,3 50,1 - 

São Luiz do Norte 56,3 0,0 33,3 81,3 47,8 37,2 

São Miguel do Araguaia 83,1 60,1 33,3 81,3 48,8 61,2 

Silvânia 41,7 100,0 33,3 81,3 47,4 60,7 

Simolândia 86,7 0,0 33,3 81,3 45,0 45,4 

Teresina de Goiás 86,7 0,0 33,3 81,3 43,4 45,3 

Trindade 68,3 44,6 33,3 81,3 48,3 52,8 

Uruaçu 71,7 60,5 33,3 81,3 51,6 58,2 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Com relação ao IRS, 86,7% dos municípios obtiveram valores abaixo de 34 pontos, classificados 

com baixa salubridade por não possuírem aterro sanitário. Apenas os municípios de Aparecida de 

Goiânia, Cidade Ocidental e Palmeiras de Goiás apresentaram situação de salubridade, por 

possuírem aterro sanitário licenciado e realizarem coleta seletiva dos resíduos. Não foi possível 

obter os dados para cálculo desse indicador nos municípios de Minaçu, Nova Roma e São João 

D’Aliança.  

O município de Aparecida de Goiânia apresentou situação de baixa salubridade para o ICV, devido 

aos casos confirmados de Leptospirose. O restante dos municípios (97,8%), por não haver 

nenhum caso de Leptospirose e Esquistossomose, foram classificados como salubres, mesmo 

com pontuação baixa no subindicador de dengue (IVD). Com relação ao ISEC, 17,8% dos municípios 

apresentaram média salubridade e, em 82,2% dos municípios, constatou-se baixa salubridade.  A 

Figura 1 apresenta a condição de salubridade dos municípios estudados, bem como o valor médio 

encontrado. 

 

Figura 1 – Condição de salubridade ambiental dos municípios da pesquisa. 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Com base nos resultados obtidos na Tabela 7 e na condição de salubridade apresentada na 

Figura 1, foi possível observar que os municípios de Cidade Ocidental e Palmeiras de Goiás 

apresentaram pontuação acima de 75,5. Estes municípios foram então classificados como 

salubres, motivados principalmente pela alta cobertura em abastecimento de água, coleta de 

esgoto e resíduos sólidos, e por possuírem aterro sanitário com licença de operação. Em 40,0% 

dos municípios estudados, a pontuação ficou entre 50,6 e 75,5, enquadrando-se com média 

salubridade. Os municípios de Piracanjuba, Posse e Mimoso de Goiás obtiveram pontuação acima 

de 74,9 e só não foram considerados como salubres devido à falta de aterro sanitário. Nos 

municípios de Minaçu, Nova Roma, Santa Rita do Novo Destino e São João D’Aliança, não foi 

possível calcular o valor do ISA, devido à falta de dados do IAB, do IRS ou de ambos. O restante 

dos municípios (46,7%) foram classificados como de baixa salubridade por possuírem pontuação 

entre 25,6 e 50,5, ocasionada, em sua maioria, pela falta de cobertura em coleta de esgoto e por 

não possuírem aterro sanitário. Nenhum município foi classificado como insalubre.  

Lima, Nascimento e Scalize (2019) e Aravéchia (2010) aplicaram o ISA em alguns municípios do 

estado de Goiás. Dos municípios estudados por Lima, Nascimento e Scalize (2019), Colinas do 

Sul, Faina, Mineiros, Nova Roma e Santa Rita do Novo Destino coincidiram com os analisados no 

presente artigo. As metodologias utilizadas para o cálculo dos indicadores e subindicadores são 

diferentes, havendo algumas adaptações. Colinas do Sul, Faina e Mineiros permaneceram com a 

mesma classificação de salubridade (baixa salubridade). Em Nova Roma e em Santa Rita do 

Novo Destino, não foi possível realizar a comparação do nível de salubridade, pois, no presente 

estudo, não foi calculado o valor do ISA. Isso ocorreu por não haver informações para o IAB. Por 

esse motivo, optou-se por não se calcular o valor do ISA, visto que se considerou que, com a falta 

de algum indicador, o índice não representaria a realidade do local. Lima, Nascimento e Scalize 

(2019) obtiveram o valor do IAB no município de Nova Roma através da média dos subindicadores 

de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA) e de Saturação do Sistema Produtor de Água (ISA), 

desconsiderando o subindicador Qualidade de Água Distribuída (IQA), em consequência da falta de 

informações. No município de Santa Rita do Novo Destino, para o cálculo do subindicador 

Qualidade de Água Distribuída (IQA), Lima, Nascimento e Scalize (2019) utilizaram os dados 

cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do estado de Goiás.  

Ao se comparar os municípios estudados no presente artigo com os de Aravéchia (2010), 

Aparecida de Goiânia foi o único coincidente. Aparecida de Goiânia teve um aumento significativo 

na pontuação, passando de 35,4 para 54,9 pontos, saindo da classificação de baixa salubridade 

para média salubridade. Aravéchia (2010), ao calcular o ISA, não excluiu o IRH, como foi feito no 

presente estudo. Ao comparar, mesmo com metodologias diferentes, os indicadores presentes 

nos dois estudos, observou-se um grande aumento no valor do IRS, principalmente porque o 

município de Aparecida de Goiânia possuia, para o ano de 2016, aterro sanitário licenciado . 
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Segundo Teixeira (2017), para que se possa comparar os resultados finais de um ISA é 

necessário que estes possuam as mesmas composições, ou seja, os mesmos pesos, indicadores 

e subindicadores. Portanto, as comparações com os trabalhos de Lima, Nascimento e Scalize 

(2019) e Aravéchia (2010) não são fidedignos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com o cálculo do ISA foi possível determinar a situação de salubridade em que vive a população 

dos municípios de Goiás pertencentes ao projeto SanRural. Além disso, verificaram-se, também, 

através dos indicadores, os pontos com maior fragilidade de gerenciamento e necessidade de 

investimento. Dos 45 municípios estudados, 46,7% apresentaram baixa salubridade, 40,0% média 

salubridade, 4,4% situação de salubridade e não foi possível calcular o valor do ISA para 8,9% 

dos municípios devido à falta de informação do IAB, do IRS ou de ambos. As principais demandas 

estão relacionadas à necessidade de ampliação do sistema de cobertura e tratamento de esgoto e 

projetos para disposição adequada dos resíduos sólidos. 
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RESUMO  

No Brasil a gestão dos serviços de saneamento básico apresenta particularidades inerentes do 

setor, constitui se em um monopólio natural, é composto por obras de infraestrutura que possuem 

longo tempo de amortização de custos, além de necessitarem de alto investimento público. Por 

este fatores e inúmeros outros, considera se um setor da gestão pública, que necessita de 

planejamento específico e com mão-de-obra intensiva e especializada para auxílio de tomada de 

decisões. A utilização e a interpretação de indicadores, como mecanismos de auxílio, na avaliação 

do desempenho e da qualidade dos serviços prestados em saneamento básico, permitem o 

constante monitoramento, fiscalização e análise desses serviços, bem como, seu aprimoramento, 

acompanhamento da execução de metas de contratos de concessão e/ou dos planos municipais 

de saneamento básico, por parte da gestão publica e da população. Este trabalho propõe realizar 

um estudo quanto a utilização de metodologia de tradução de indicadores Sunshine no auxílio da 

avaliação de desempenho dos serviços prestados ao abastecimento de água e esgotamento 
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sanitário do estado de Mato Grosso, atendendo assim aos requisitos legais de monitoramento e 

avaliação dos serviços prestadores, como requerido na Lei 11.445/2007. 

Palavras-chave: avaliação; indicadores; saneamento. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram obtidas informações em sites dos principais órgãos públicos e privados que possuem 

relevância quanto ao saneamento no Brasil, através do programa via web – Séries Históricas do 

Sistema Nacional de Informações do Saneamento –SNIS, realizando assim o confronto de dados 

de cada município do estado de Mato Grosso, para a posterior obtenção de planilha de 

indicadores. Os indicadores avaliados neste trabalho foram os indicadores: IN023 – Índice de 

Atendimento urbano de água (%); IN015 Índice de coleta de esgoto (%); IN046 – Índice de esgoto 

tratado referente a agua consumida (%); IN049 – Índice de perdas na distribuição e IN030 – 

Margem de despesa de exportação (%), posteriormente foram  ancorados os indicadores nas 

metas do PLANSAB 2015 relacionado os mesmos nas seguintes cores: 1. Azul: satisfatório; 2. 

Vermelho: insatisfatório e branco como indisponível. Os indicadores foram processados com o 

auxílio do programa Q.Gis para conversão dos dados dos indicadores em mapa de cores para a 

divisão dos consórcios intermunicipais existente no estado de Mato Grosso.  

 

Tabela 1 – Parâmetros de Referências para aplicação dos Indicadores PLANSAB 2014. 

Indicadores de Referência 
PARÂMETROS 

Vermelho INSATISFATÓRIO Azul SATISFATÓRIO 

IN023 Índice de atendimento urbano de água [%] 0% a 98% 98% a 100% 

IN015 Índice de coleta de esgoto [%] 0% a 75% ≥ 75% 

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água consumida [%] 0% a 75% ≥ 75% 

IN049 Índice de perdas na distribuição [%] 0% a 30% 30% a 100% 

IN030 Margem da despesa de exportação [%] >100% ≤ 100% 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Com o processamento dos dados coletados e confrontados com os respectivos parâmetros 

nacionais estabelecidos foi possível a construção de mapa temático visual de fácil entendimento 

para diferentes públicos. Obteve se os seguintes resultados para cada indicador: Indicador IN023 

– Índice de atendimento urbano de água, pôde se constatar que somente 51 municípios atingem a 

meta de 98% para este indicador, totalizando 36% somente dos municípios que atingem a meta 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 840 

de 2015. Quanto o indicador IN015 para os municípios do Estado de Mato Grosso, observou se 

que de 141 municípios apenas 31 declaram dados referentes ao Índice de coleta de esgoto, ou 

seja 22% do total de municípios do Estado. Deste total de municípios declarantes nenhuma dos 

31 municípios declarantes atingem as metas do PLANSAB para o ano de 2015, ficando todos 

representados em vermelho. Quanto ao indicador IN046 aplicado, do total de 141 municípios 

apenas 31 declaram dados referentes ao Índice de Esgoto Tratado Referido a Água Consumida, 

ou seja 22% do total de municípios do Estado. Deste total de municípios declarantes nenhuma 

dos 31 municípios declarantes atingem as metas do PLANSAB para o ano de 2015, sendo todos 

representados em vermelho; Responderam ao indicador de margem de despesa de exploração 

105 municípios no ano de 2014, representando 75% dos municípios de Mato Grosso, dentre os 

municípios que responderam este índice, foram classificados 25% dos municípios como azul e os 

75% restantes como vermelhos, sendo os municípios que não responderam ficando com a cor 

branca. Dos 141 municípios do Estado, 88 municípios declararam dados referentes aos índices de 

perdas na distribuição de água, sendo somente que 37 municípios declaram estar dentro da meta 

de 30% de perdas na distribuição de água.  

 

Figura 1 – Converção dos indicadores em mapas temáticos para o estado de Mato Grosso. 
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CONCLUSÃO 

 

Pôde se observar que ao delimitar um grupo de indicadores relevantes, determinando parâmetros 

para sua avaliação e explicando os resultados em sinais de simples compreensão, pode se 

possibilitar uma análise da prestação dos serviços de saneamento básico de forma simplificada, 

rápida e de baixo custo. A exposição e a discussão pública da performance do regulado pode 

desencadeiar efeitos bastante positivos. 
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RESUMO 

 

O trabalho produz uma análise sobre a utilização da fotografia como técnica de comunicação 

visual em campanhas de comunicação social no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Alagoinhas-BA (SAAE Alagoinhas). O recorte do estudo são imagens fotográficas utilizadas na 

produção da revista ÁGUAVIVA e na campanha “A felicidade de ser SAAE”, realizadas no ano de 

2018 pela Assessoria de Comunicação do SAAE Alagoinhas, onde retratos dos servidores e de 

moradores da cidade de Alagoinhas foram criados para tratar das diversas relações entre o 

saneamento e o cotidiano. Através do estudo semiótico serão analisadas as imagens e sua 

utilização na comunicação, como meio para ampliar o entendimento sobre saneamento e as 

maneiras de gerar informação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), situado no município de Alagoinhas - Bahia é 

uma autarquia municipal que presta serviços de saneamento básico na cidade. Fundada em 3 de 

agosto de 1965, o SAAE Alagoinhas possui um corpo funcional com o número médio de 200 
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servidores12 públicos. Essa equipe executa os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, atendendo uma população de 150.832 habitantes13.  

A tarefa de construir um processo de comunicação social para o setor público de saneamento 

apresenta uma série de desafios, como orçamento, corpo técnico, legislação e objetivos da 

comunicação social. Neste contexto, os serviços de comunicação social do SAAE Alagoinhas são 

desenvolvidos pela equipe da Assessoria de Comunicação, formada por dois jornalistas, um 

programador visual e dois estagiários.  Quando tratamos de aplicar a fotografia e o design gráfico 

dentro desse campo, desafios se apresentam, pois é necessário entender tais ferramentas como 

partes integrantes e potentes na comunicação.   

Nos projetos de comunicação que utilizam a fotografia enquanto elemento de comunicação visual 

são analisados a imagem do servidor como ferramenta de agregação dos valores do saneamento 

e do processo municipalizado de gestão. A comunicação social é utilizada, através das estratégias 

da publicidade, para difundir informações sobre a atuação do serviço público frente à população. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A análise se dá a partir do estudo de caso das campanhas de comunicação social do SAAE 

Alagoinhas que mostram a utilização da imagem fotográfica do servidor em seu momento de 

trabalho e como a sua atuação social (vida cotidiana, relações sociais) está entrelaçada às ações 

da Autarquia. Analisando benefícios e intempéries da utilização da imagem fotográfica local em 

campanhas para redes sociais e impressos, através da semiótica e da hipótese do uso da 

fotografia de não-modelos como estratégia de comunicação, sugerindo se tal recurso pode 

transformar os fotografados em símbolos do SAAE Alagoinhas, do ponto de vista da prestação 

dos serviços de saneamento. 

Na análise semiótica, os signos representam valores éticos e estéticos de uma sociedade. Esse 

conjunto de elementos representam sentidos para o corpo social e traduz comportamentos, 

controles, consciências coletivas, retransmitem valores ou impõem subjetividades nas relações. 

Em uma definição mais detalhada, o signo é qualquer coisa de qualquer 

espécie (uma palavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um 

museu, uma pessoa, uma mancha de tinta, um vídeo etc.) que representa 

uma outra coisa, chamada de objeto do signo, e que produz um efeito 

interpretativo do signo. (SANTAELLA, 2008). 

                                                             
12 Fonte: SAAE Alagoinhas 

13 População estimada em 2018. Fonte: IBGE  



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 844 

As imagens fotográficas, atualmente representam grande base do processo de construção do 

corpo de signos visuais operado na comunicação social. O mundo tornou-se dedicado às imagens 

e as fotografias conduzem e moldam tais significações com a fluidez necessária, graças à 

pluralização e versatilidade do ato de fotografar como ferramenta de comunicação.   

A fotografia foi inserida como ferramenta de comunicação direta no meio publicitário no Brasil no 

início dos anos 1900 e sua utilização está próxima da formalização dos processos de publicidade 

enquanto carreira no país e do surgimento das revistas na imprensa brasileira. Tradicionalmente, 

o retrato é um gênero artístico oriundo da pintura cujo objetivo é transmitir, através de uma 

reprodução ou invenção de traços e elementos do campo da face de uma pessoa, uma série de 

impressões que a caracterizam e traduzem o seu significado enquanto ser.  

O retrato fotográfico pode, em conjunto com os elementos representados, imprimir um discurso 

simbólico de grande potência, e pela sua capacidade de assimilação visual ao representado, ser 

utilizado como veículo de transmissão de conceitos éticos, estéticos, desejos e aspirações, sendo 

uma ferramenta de persuasão e propagação de discursos, principalmente por sua proximidade 

com a realidade visual.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Dessa maneira, as campanhas do SAAE Alagoinhas utilizam o pensamento acerca do retrato 

como ferramenta visual capaz de resolver e credibilizar um discurso da comunicação social 

almejado pela Autarquia. Ao inserir a imagem de funcionários que não são modelos e nunca 

participaram de ações publicitárias, existe um desejo de traduzir a valorização do serviço de 

saneamento enquanto patrimônio coletivo municipal. A imagem do funcionário que executa o 

serviço se coaduna com sua vida e ao mesmo tempo o coloca enquanto agente protagonista da 

mensagem. Apresentando, por exemplo, o técnico de manutenção que demonstra alegria na 

execução do seu serviço, a fotografia transmite o sentimento de pertencimento, e o regionalismo 

como estratégia estética. 
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Figura 1 - Campanha “A Felicidade de ser SAAE” Fonte: ASCOM/SAAE Alagoinhas. 

 

 

Entender um retrato enquanto elemento catalisador de emoções, unidas ao discurso de uma 

reprodução ambientadas no próprio território de Alagoinhas é, também, uma das estratégias 

observadas nessa produção fotográfica. As fotografias buscam reconstruir um território onde o 

público/usuário do serviço do SAAE possa se reconhecer, se entender enquanto parte do ciclo de 

trabalho executado. O mesmo profissional que aparece estampado no outdoor pode ser visto no 

dia-a-dia, resolvendo vazamentos, elaborando projetos ou no atendimento da autarquia, e ainda 

pode ser reconhecido enquanto um membro do círculo social da cidade. Tal aproximação entre 

imagem e realidade é formadora de símbolos de credibilidade na execução dos serviços e na 

pregnância comunicativa.   
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Figura 2 - Campanha “A Felicidade de ser SAAE” Fonte: ASCOM/SAAE Alagoinhas. 

 

 

Sendo observado esse entendimento também na execução das imagens. O diálogo com o 

profissional fotografado durante a realização do seu serviço é traduzido pela naturalidade da 

imagem de si. A fotografia deixa o fotografado disposto a narrar uma história e o projeto 

fotográfico desenvolve um olhar duplo entre o lado profissional e o pessoal.  

A fotografia produzida para compor as campanhas analisadas, apoiam o texto jornalístico e a 

narrativa da vida dos personagens fotografados e a maneira como o serviço de saneamento está 

ligado à ela. 

No segundo projeto, os retratos feitos para a revista ÁGUAVIVA, publicação informativa do SAAE 

Alagoinhas, mostram, em sua capa, miolo e contra-capa, diversas imagens que buscam a relação 

de naturalidade e comprometimento, com o olhar voltado para percerber a amplitude dos 

processos de saneamento no cotidiano. As imagens apresentam a relação entre os usuários do 

serviços do SAAE: abastecimento de água, em interação com os resultados do saneamento no 

seu cotidiano, por exemplo, a senhora que recebe pela primeira vez, água encanada em sua 

residência (figura 3).  

Mas não existe nesse processo um olhar contaminado que pretenda jogar com a imagem piegas 

de representação do abastecimento de água como doação, pelo contrário, a fotografia mostra de 
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que maneira a implantação de água pode reforçar a qualidade de vida de uma pessoa que já está 

em plena realização de seus afazeres. Exibindo os benefícios do trabalho na terra, que agora será 

melhorado com a execução do serviço de abastecimento.  

 

Figura 3 - Revista ÁGUAVIVA. Fonte: ASCOM/SAAE Alagoinhas. 
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Ao registrar a imagem fotográfica e escolher os profissionais não-modelos e moradores, em 

detrimento de acervos de banco de imagens, é estabelecido um posicionamento político-técnico 

do ponto de vista da comunicação, onde o trabalho vai além de uma estratégia superficial.  

O fotógrafo constrói a cena, decide os tipos físicos que irão aparecer, 

qual o tom que a imagem vai passar, etc. Dessa forma, de um lado 

temos uma construção que deve basear-se na realidade cultural local 

e, por outro lado temos o perigo de a imagem publicitária constituir 

uma nova realidade, idealizada e distante da cultura local a depender 

do recorte dado. Deve-se na construção da imagem publicitária ter 

uma visão responsável, pois ela pode se basear nos modos de vida 

do público-alvo e na idealização do que seria uma vida melhor. 

(CHAGAS, 2016). 

 

A escolha pelos retratos de pessoas da comunidade alagoinhense demonstra a potência dos 

signos no processo de realização do trabalho. A função da comunicação é refletir o projeto de 

serviço de saneamento municipalizado, dialogando com a noção de pertencimento. A imagem de 

um servidor traz aspectos do campo da territorialidade e do sentimento de coletividade, tanto do 

público que vê sua imagem espelhada na peça publicitária, quanto do próprio servidor, que reforça 

o seu vínculo com a ética e o comprometimento da sua função, uma vez que o mesmo carrega a 

imagem da prestadora pública do serviço, além de executá-lo diretamente. 

Estas escolhas geram um engajamento interno e externo e significaram um reestabelecimento das 

necessidades da comunicação social no SAAE, uma vez que a mesma é produzida a partir desse 

ponto. Mas também apresentaram limitações e influências externas, indo da dificuldade de 

compreensão do servidor em relação ao uso da sua imagem em campanha de comunicação 

social até a baixa capacidade de equipamentos técnicos e recursos financeiros, além da equipe 

de comunicação reduzida.  
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Figura 4 - Projeto gráfico da revista ÁGUAVIVA. Fonte: ASCOM/SAAEAlagoinhas. 

   

 

O desenvolvimento da estratégia visual usado na revista ÀGUAVIVA foi alicerçar o conteúdo 

gráfico na imagem do servidor e nos benefícios que o resultado do trabalho de saneamento básico 

trazem para a população. Sendo assim, foi construido um projeto gráfico onde as fotografias se 

relacionam com as informações textuais e saltam aos olhos, tomando liberdade que o registro 

fotográfico é capaz de compor, através do elementos humanos, a pregnância da informação se 

consolida, num jogo estético carregado de significados sociais, onde o simbólico reflete, a cultura, 

a tecnologia e a ciência para transmitir a informação pela visualidade.  

Os elementos gráficos desses projetos fotográficos vão além da estratégia de aproximação do 

público com o servidor, retifica o sentimento de patrimônio municipal. Assim é removida a 

artificialidade das campanhas publicitárias usuais e alterada por uma outra plasticidade. 

Outro aspecto abordado tem a relação com o racionalismo dos gastos públicos em conformidade 

à  estratégia criativa de comunicação, uma vez que cada ação, ou material sócio-educativo 

ambiental interno ou externo se relaciona, tanto com as pessoas a quem deriva a imagem quanto 

com o público que vai receber a informação. A articulação resulta numa construção de laços de 

confiança entre os servidores, onde as imagens são produzidas a partir de um roteiro inicial 

(projeto da campanha/ideia) e se juntam com a espontaneidade de cada servidor na sua atuação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As experiências dessas campanhas expressam as vantagens e dificuldades do serviço de 

saneamento municipalizado, como o SAAE Alagoinhas, em manter uma equipe de comunicação 

interna. Apesar de possuir um número reduzido de profissionais, (uma realidade de diversos 
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órgãos públicos nacionais) possibilita a articulação de um processo mais pessoal com a equipe 

executora dos serviços. Além de utilizar os recursos financeiros para comunicação de maneira 

mais objetiva realizando processos de trabalho adequados para a realidade da autarquia.   

Pensar uma gestão de comunicação para o serviço de saneamento voltada para a criatividade e 

utilização das ferramentas disponíveis foi o desafio encontrado pelo SAAE Alagoinhas e, nesse 

sentido, foi provocada uma estratégia de aproximação com a comunidade e os servidores, através 

de imagens fotográficas, campanhas e publicidade para transmitir a noção de pertencimento entre 

as partes, traduzindo a identidade local e ampliando o sentido dos serviços de saneamento 

municipal. 

Ter sua imagem relacionada à atividade que o servidor executa não é um problema e sim, motivo 

de orgulho para os mesmos, pois se identificam automaticamente com o simbólico que seu próprio 

corpo produz. Esse valor não pode ser mensurado em números, mas sim na representatividade 

subjetiva que essa estratégia estabelece.   

O uso da fotografia do funcionário na comunicação socialestá relacionado a defesa e melhoria da 

comunicação e a valorização do serviço de saneamento municipalizado. Proporcionando ao 

campo da comunicação um olhar mais atencioso em relação as campanhas elaboradas, 

reforçando a importância da plurialidade na equipe de gestão em saneamento. As ações da 

comunicação social existem para transmitir as informações sobre as atividades das equipes de 

saneamento e educação ambiental. A fotografia nesse sentido, amplia o acesso a informação, 

construindo pontes entre as necessidades dos cidadãos e o corpo técnico que executa e elabora 

as políticas de saneamento.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido de forma participativa 

entre a equipe técnica de residentes do curso de Pós-graduação em Assistência Técnica para 

Habitação e Direito à Cidade, da Faculdade de Arquitetura da UFBA e os moradores da Ocupação 

Guerreira Maria Felipa, em Salvador-Bahia, bem como a identificação e a proposição de 

tecnologias apropriadas em saneamento adequadas à realidade social, cultural, econômica, 

política e ambiental da Ocupação,  além de estimular a autonomia dos moradores para a busca da 

garantia dos direitos humanos que estão sendo violados a partir da continuidade da formação com 

ações educativas relativas ao tema. A metodologia fundamentou-se na participação comunitária, 

as principais atividades foram a elaboração do diagnóstico por meio de levantamento de dados 

primários, visitas de campo e realização de algumas ações educativas. 

 

Palavras-chave: saneamento básico, ocupação espontânea, ação educativa, participação 

comunitária, tecnologias apropriadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em ocupações irregulares, onde famílias de baixa renda não atendidas por políticas habitacionais 

ocupam espaços ociosos na cidade a fim de garantir o direito à moradia, a desigualdade social é 

notória e alarmante. Segundo Santos (2016, s.p), em 2012 60,33% dos responsáveis pelo 

domicílio em ocupações declararam não ter rendimento e 37,86% rendimento mensal de até 1 

salário mínimo. No geral, as ocupações são caracterizadas pela privação dos direitos sociais 

básicos como os serviços de educação, saúde, saneamento básico, transporte, lazer e 

fornecimento de energia. 

Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o acesso à água e ao esgotamento 

sanitário como direito humano essencial, devendo ser assegurado o acesso aos serviços de forma 

contínua, suficiente, com qualidade e a preços acessíveis; a remediação da população vulnerável; 

a diminuição das desigualdades sociais mais rapidamente, além de garantir a participação da 

população nos processos de tomada de decisão (UNGA, 2010). 

A Lei nº 11.445/2007 considera saneamento básico um 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 (BRASIL, 

2007).  

O presente trabalho é oriundo da aproximação com a Ocupação Guerreira Maria Felipa, localizada 

no município de Salvador, próximo ao seu limite Norte (divisa com o município de Lauro de 

Freitas) no bairro Jardim das Margaridas em um terreno com área de aproximadamente 16.300m² 

e proporcionada pelo Curso de Pós-graduação em Assistência Técnica para Habitação e Direito à 

Cidade, da Faculdade de Arquitetura da UFBA concluído em 2018, sendo elaborado a partir do 

projeto final apresentado como condicionante de aprovação da primeira autora no referido Curso. 

A equipe de trabalho foi composta por Jéssica Macêdo - Engenheira Ambiental e Sanitarista, 

Ludmila Vale - Assistente Social, Rodrigo Machado - Arquiteto Urbanista, Taiane Moreira - 

Urbanista e Vanessa Dantas - Arquiteta Urbanista, que definiram a Ocupação como o local de 

desenvolvimento dos seus trabalhos. 

O contato com a Ocupação ocorreu entre os meses de novembro de 2017 e outubro de 2018, 

onde foram realizados levantamento de dados, elaboração de diagnóstico, oficinas, visitas 

técnicas entre outras metodologias participativas que nortearam uma proposta de intervenção que 

visa a melhoria das soluções em saneamento básico, conforme necessidade e realidade dos 

moradores. 

Nesse sentido, constatou-se que na Ocupação Guerreira Maria Felipa esses direitos estão sendo 

violados, e a ausência de infraestrutura e serviços públicos de saneamento básico favorecem a 

adoção de medidas emergenciais que garantam o acesso aos serviços de forma precária, sem 
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regularidade, qualidade e quantidade essenciais para a promoção do bem-estar, saúde e 

qualidade de vida dos moradores. 

O trabalho tem por objetivo promover, de forma participativa entre a equipe técnica e os 

moradores, a identificação e a proposição de soluções para os problemas identificados e de 

tecnologias apropriadas à realidade social, cultural, econômica, política e ambiental da Ocupação 

em: esgotamento sanitário; abastecimento de água; drenagem e manejo das águas pluviais; 

manejo dos resíduos sólidos; e vulnerabilidade da encosta. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi realizado diagnóstico atual das questões 

relativas aos quatro componentes do saneamento básico, citados anteriormente. Observou-se que 

a ausência e/ou precariedade desses serviços está relacionada às questões de descarte 

inadequado das águas servidas no terreno e a vulnerabilidade da encosta da Ocupação. Estas 

foram as principais demandas identificadas na Ocupação Guerreira Maria Felipa, com a finalidade 

de subsidiar e direcionar as propostas de intervenção e minimização dos impactos 

socioambientais na localidade.  

Os dados para a construção do diagnóstico atual das questões ambientais na Ocupação foram 

levantados por meio da atualização do cadastro socioeconômico dos moradores realizado entre 

os meses de abril e maio de 2018, com a participação de 92% dos responsáveis pelas habitações. 

Outros dados foram levantados em visitas a campo, ocorridas no período de trabalho de equipe 

de profissionais residentes do Curso junto à Ocupação, a partir de novembro de 2017. Foram 

também realizados registros fotográficos e oficinas quando se obteve novas informações dos 

moradores e foram discutidas possíveis soluções para os problemas identificados. 

As atividades desenvolvidas junto aos moradores da Ocupação propuseram a utilização de 

metodologias participativas, para uma reflexão e apoderamento de informações trabalhadas na 

escala da localidade do bairro, do contexto da Cidade e da sociedade atual. As atividades 

buscaram promover rodas de conversas, oficinas, ações educativas e lúdicas, com participação 

efetiva dos moradores da Ocupação visando o diálogo de saberes técnicos, acadêmicos e 

popular. As Ações Educativas surgem a partir da percepção dos residentes sobre a necessidade 

de dialogar com os moradores conhecimentos sobre os temas trabalhados. As temáticas tinham o 

intuito de estimular os moradores a respeito da sua autonomia nos processos decisórios e 

fortalecer o discurso sobre o direito à terra e à moradia. 

Uma ação educativa relacionada ao tema Saneamento ocorreu em 26 de julho de 2018. Iniciou-se 

a discussão com a introdução do conceito de saneamento básico e seus componentes. Discutiu-
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se acerca das alternativas de tratamento de esgoto com ilustrações dos tipos de fossa (seca, 

séptica, tanque de evapotranspiração - bananeira). Foram apresentadas alternativas para os 

problemas oriundos da falta de drenagem das águas pluviais e servidas (águas cinzas - pia da 

cozinha e do banheiro, água de banho e lavagem de roupas), como canaleta de tijolos, sumidouro 

e captação da água de chuva e o reuso das águas servidas para usos menos nobres (Figura 1).  

 

Figura 1 - Moradores na Ação Educativa de Saneamento 

 

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 

 

Quanto aos resíduos sólidos, discutiu-se acerca dos aterros sanitários, sobre como as empresas 

ganham por tonelada coletada e disposta, sobre a coleta seletiva como forma de diminuir a 

quantidade de resíduos descartado e o objetivo da Lei nº 12.305/2010 de não gerar, reduzir, 

reutilizar e reciclar. Como há moradores que trabalham com coleta de recicláveis iniciou-se a 

discussão sobre potencializar tal trabalho com a implementação da separação seletiva na 

Ocupação. 

Discutiu-se também sobre a encosta, onde foram apresentadas ilustrações de vegetação que 

podem ser plantadas na encosta, assim como as que não são recomendadas, além dos cuidados 

ao construir próximo ao limite das encostas, e as distâncias recomendadas. 
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A discussão resultou na produção de um cartaz (Figura 2) com as alternativas mais aceitas pelos 

moradores: composteira, coleta seletiva, fossa bananeira, uso da água de chuva e reuso das 

águas cinzas e a canaleta de tijolos para drenagem das águas pluviais e residuárias. 

 

Figura 2 - Resultados da Ação Educativa de Saneamento. 

 

Fonte: Acervo da Equipe, 2018. 

 

Por se tratar de um trabalho coletivo, outras ações educativas foram realizadas com abordagem 

dos demais temas, o que resultou na formação e capacitação tanto dos moradores, quanto dos 

profissionais da equipe, que ampliaram o campo de conhecimento de suas áreas técnicas e das 

demais.  

Em 09/08/2018, realizou-se uma visita técnica com a presença dos professores Luiz Roberto 

Santos Moraes (Engenheiro Civil e Sanitarista e co-autor do presente trabalho) e Luiz Anibal de 

Oliveira Santos (Engenheiro Civil - com ênfase em Geotecnia) e a equipe de trabalho com o 

objetivo de identificar os pontos críticos da encosta no fundo do terreno da Ocupação, onde havia 

possível vulnerabilidade à erosão do solo. Durante a visita, além do levantamento de dados, por 

meio de conversas informais com o grupo de moradores que acompanhou a visita, foi possível 

identificar a compreensão dos moradores quanto ou problema além de fornecer informações e 

agregar conhecimento. 

O processo de formação ocorreu durante todo o período de trabalho, a partir de conversas 

informais, individuais ou com pequenos grupos, durante as visitas realizadas. O conhecimento de 
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vivência dos moradores quanto aos temas relacionados foi considerado para o estabelecimento 

das propostas apresentadas.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Ocupação Guerreira Maria Felipa é caracterizada por uma população com baixo poder 

aquisitivo, motivo pelo qual os moradores alegam não considerar a possibilidade de regularizar a 

ligação de água da rede pública de distribuição. O acesso de forma regular aos serviços públicos 

deve ser garantido de acordo com a capacidade financeira da população, onde os custos do 

serviço não devem comprometer a aquisição de outros bens e serviços essenciais, como 

alimentação e saúde (UNO-IDFA, s.d.).    

A negação a tal direito resultou na viabilização do acesso por meio de derivação clandestina da 

rede pública de distribuição, conhecida como “gato”, que atende cerca de 77% dos lotes na 

Ocupação. A rede de distribuição improvisada não conta com profundidade adequada da 

tubulação, que é exposta e danificada (Figura 3Figura ) ocasionando vazamentos e perdas de 

água, além da possibilidade de contaminação da mesma. 

 

Figura 3 - Rede de distribuição de água exposta. 

  

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 

 

Nos lotes sem o ponto de distribuição de água, os moradores garantem o acesso utilizando 

torneiras dispostas nos Espaços Comuns e nos lotes vizinhos. O acondicionamento em 

recipientes, como ilustra a Figura 4, na maioria das vezes inapropriados, favorecem a 

contaminação da água a ser destinada para consumo humano. Os Art. 3º e 4º, da Portaria nº 

2.914/2011, estabelecem que está sujeita à vigilância da qualidade toda água destinada ao 

consumo humano, sendo distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa 

coletiva ou individual, independente da forma de acesso da população. A Portaria define como 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 857 

água para consumo humano “água potável destinada à ingestão, preparação e produção de 

alimentos e à higiene pessoal, independente da sua origem” (BRASIL, 2011). 

 

Figura 4 - Acondicionamento de água para consumo. 

  

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 

 

Inicialmente as excretas humanas (fezes e urina), eram descartadas in natura no ambiente, ou 

seja, sem nenhum tipo de tratamento prévio. Os ocupantes utilizavam a cultura do “balão” que 

consiste em descartar as fezes em sacos plásticos no solo, nas proximidades do terreno, inclusive 

nos pontos de erosão do terreno/encosta, ou junto aos resíduos sólidos domiciliares para coleta 

pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). A instalação das fossas absorventes 

nos lotes tem ocorrido de forma gradativa, sem auxílio técnico para o seu dimensionamento e 

escolha do local mais adequado, sendo que cerca de 83% dos lotes contam com a fossa 

absorvente como destinação do esgoto de banheiro (Figura 5). Não há padronização das fossas, 

por conta disto existem relatos de problemas, ocasionados pela proximidade delas, bem como, 

pela falta de dimensionamento e manutenção adequados. Os lotes que não contam com a 

instalação da fossa, utilizam o “balão” ou o banheiro do vizinho. 

 

Figura 5 - Diferentes tipos de fossas na Ocupação Guerreira Maria Felipa. 

 

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 
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No que se refere a destinação das águas servidas, os moradores da Ocupação utilizam valetas 

improvisadas, direcionadas aleatoriamente para as vias principais do terreno. Os principais 

problemas decorrentes de tal prática, são o acúmulo dessas águas em poças ao longo do terreno 

e a concentração do escoamento em pontos críticos da encosta que limita os fundos da 

Ocupação, conforme Figura 6. As águas servidas destinadas aos pontos críticos da encosta têm 

seu volume consideravelmente intensificado nos períodos de chuva, agravando o processo 

erosivo do solo. 

 

Figura 6 - Valetas criadas pelos moradores para escoamento das águas servidas. 

 

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 

 

Os resíduos sólidos (RS) gerados pelos moradores da Ocupação são descartados de formas 

distintas conforme percepção e rotina de cada morador (Figura 7). A queima de resíduos é comum 

dentro da Ocupação, conforme relatos dos próprios moradores e de observação da equipe nas 

visitas à campo. Outra forma adotada pelos moradores para os RS é o descarte em pontos 

próximos da Ocupação para posterior coleta por empresas terceirizadas que prestam serviço à 

Limpurb, contratada pela prefeitura. 

  

Figura 7 - Descarte de resíduos na Ocupação Guerreira Maria Felipa. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe, 2018. 
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Os locais utilizados como pontos de descarte são improvisados e sem equipamentos adequados 

para o acondicionamento temporário (Figura 8), formando pilhas de resíduos e causando 

problemas no local, como: odor, poluição visual, proliferação de vetores transmissores de 

doenças, possível poluição do solo e entupimento da rede de drenagem pluvial e obstrução das 

vias de acesso. Outra prática adotada pelos moradores é a disposição de resíduos nos pontos 

onde há processo erosivo do solo nos limites do fundo do terreno ocupado (Figura 9), 

principalmente Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e de vidros descartados pela fábrica 

Divisaglass localizada em frente à Ocupação. 

 

Figura 8 - Ponto de descarte de resíduos na esquina das Ruas Amor Perfeito e Joaquim Ferreira. 

 

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 

 

 

Figura 9 - Descarte de resíduos domiciliares nos limites do terreno. 

 

Fonte: acervo da equipe, 2018 

 

 

As águas pluviais no terreno da Ocupação são direcionadas, em grande parte para três pontos de 

descarga, como ilustra a Figura 10 resultando no carreamento de materiais sólidos, 

desestabilizando o solo na região e aumentando o grau de vulnerabilidade da encosta. 

  



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 860 

Figura 10 - Pontos de alagamento e erosão no terreno. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe, 2018. 

 

Além de agravar o processo erosivo do solo, por conta da impermeabilização de parte do solo 

com concreto e da irregularidade da topografia do terreno (Figura 11), as águas da chuva se 

acumulam em pontos por uma significativa extensão do terreno. As poças em períodos de chuvas 

mais intensas, dificultam a circulação dos moradores além de causar alagamento em algumas 

moradias. 

 

Figura 11 – Pontos de impermeabilização e alagamentos na Ocupação Guerreira Maria Felipa. 

 

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 

 

A solução adotada na Ocupação com intuito de minimizar os problemas relativos à drenagem 

ineficiente das águas pluviais no térreo baseia-se na adoção de valetas (regos abertos no limite 

dos lotes de forma improvisada), em sua maioria direcionada para os pontos mais susceptíveis à 
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erosão do solo. Conclui-se que, tal medida favorece o processo erosivo do solo e não minimizam 

os pontos de alagamento na extensão do terreno. 

As questões anteriormente citadas estão diretamente relacionadas com a vulnerabilidade da 

encosta na Ocupação. O acesso à água por meio de uma rede de distribuição com tubulação 

improvisada e exposta contribui com a quantidade de água direcionada para os pontos críticos da 

encosta (Figura 12), além das águas de chuva e residuárias que também são direcionadas para 

tais pontos. O descarte inadequado dos RS nos pontos suscetíveis à erosão também contribui 

com o problema. Com a visita, identificou-se que a presença da vegetação auxilia na estabilidade 

da encosta, que o local trata-se de solo da formação Barreira, altamente vulnerável à erosão e as 

medidas adotadas pelos moradores em aterrar utilizando resíduos de construção e demolição e 

vidro, resultam na formação de uma camada drenante (caminho preferencial da água), carreando 

os materiais mais finos e desestabilizando ainda mais o solo. 

 

Figura 12 - Ponto suscetível à erosão do solo. 

 

Fonte: Acervo da equipe, 2018. 

 

A partir da assessoria técnica participativa junto a Ocupação, foram identificadas alternativas 

apropriadas que garantam o acesso aos serviços públicos de saneamento básico aos moradores 

da Ocupação. Ressalta-se a importância da continuidade das Ações Educativas objetivando 

ampliar a troca entre conhecimentos técnicos e conhecimentos vivenciados pelos moradores, 

descritas a seguir. 

A Ação Educativa relativa à água tem por objetivo discutir sobre a tarifa social considerando o que 

pauta a Resolução da ONU em garantir acesso em quantidade e qualidade conforme capacidade 

financeira do cidadão, além de identificar medidas e auxiliar na viabilidade da regularização do 

abastecimento.  

Como resultado do projeto de Ação Educativa em Saneamento, os moradores consideraram como 

alternativas as tecnologias de reuso das águas servidas e de captação da água de chuva como 
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possibilidade de acesso. Como apresentado no diagnóstico, problemas relacionados à exposição 

da rede de distribuição de água clandestina na Ocupação, são demandas a serem solucionadas. 

Sendo assim, sugere-se o rebaixamento da tubulação da rede de distribuição de água, que 

atualmente encontra-se exposta ocasionando danos na tubulação que além das perdas de água, 

causa possibilidade de contaminação. 

A indicação é de avaliar tecnologias que mais se adequem a realidade da Ocupação para 

promover destinação ambientalmente adequada das excretas humanas, considerando o resultado 

da Ação Educativa em Saneamento onde os moradores identificaram como possíveis tecnologias 

para utilização na Ocupação a fossa de bananeira e a fossa biodigestora. Para melhor 

apropriação pelos moradores, sugere-se a implantação das tecnologias como protótipos, visando 

a escolha pelos moradores da que atenda às necessidades da Ocupação, considerando a 

possibilidade de investimento econômico viável. 

Foi também proposto a realização de um estudo da composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

gerados na Ocupação, que consiste, conforme IBAM (2001), na análise do percentual em peso de 

cada componente (papel, papelão, plástico, orgânico, vidro e metal) em relação ao total da 

amostra de resíduo analisada. O estudo possibilita a análise quantitativa e qualitativa dos resíduos 

gerados, podendo auxiliar na tomada de decisão quanto à sua destinação final ambientalmente 

adequada. A elaboração de um relatório técnico com os dados analisados poderá ser utilizado 

pela Ocupação para dialogar com a Prefeitura Municipal de Salvador e sua empresa de limpeza 

urbana, a Limpurb, as alternativas a serem adotadas que garantam o acesso aos serviços 

considerando a realidade da Ocupação. 

Outra indicação é o estabelecimento de acordo com os moradores visando a instalação de valetas 

de drenagem e redistribuição dos pontos de descarga de águas servidas e pluviais como 

alternativa a curto prazo. Tal distribuição deve minimizar o fluxo de água encaminhado para os 

pontos mais críticos da encosta nos limites do terreno da Ocupação. Considerando que em alguns 

pontos do terreno as valetas não serão suficiente para o fluxo de água, sugere-se a instalação de 

jardins drenantes para destinação das águas de chuva, principalmente nas vias centrais da 

Ocupação. 

Além da captação da água de chuva, reuso das águas servidas e a instalação de valetas para 

drenagem e manejo das águas pluviais, discutir sobre a possibilidade de instalação de jardins 

filtrantes em pontos onde a valeta de drenagem não for suficiente e reforçar a discussão sobre os 

cuidados necessários para auxiliar na estabilidade da encosta (vegetação apropriada, descarte 

dos RS e águas servidas e pluviais). 
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CONCLUSÃO 

 

A partir da realização do diagnóstico atual da Ocupação Guerreira Maria Felipa relativo às 

questões ambientais, das oficinas realizadas e da troca de conhecimento com os moradores, 

compreende-se a necessidade de se dar continuidade ao processo de formação e capacitação 

dos moradores, a partir da continuidade das Ações Educativas em Saneamento, visando 

sensibilizá-los quanto aos direitos a eles atualmente negados, ou seja, que estão sendo violados, 

e os meios de garanti-los. Concomitante ao processo de formação, discutir e viabilizar a adoção 

de boas práticas que garantam a melhoria das questões ambientais mais emergenciais para os 

moradores.  

As Ações Educativas em Saneamento propostas devem considerar as experiências vivenciadas 

pelos moradores da Ocupação, a realidade à qual estão sujeitos e os direitos negligenciados no 

que se refere aos serviços públicos de saneamento básico. A população em situação de 

vulnerabilidade deve ser assistida e a ela devem ser assegurados os direitos instituídos na 

Constituição Federal de 1988 (art. 6º), considerando que a partir de tal garantia as desigualdades 

sociais possam ser mais rapidamente diminuídas. 

Sugere-se como possível continuidade do presente trabalho, analisar os impactos ao ambiente e a 

saúde dos moradores, causados a partir da adoção de soluções alternativas de acesso aos 

serviços de saneamento básico em ocupações espontâneas, considerando que, conforme 

Maricato (2014), apenas 30% da população brasileira tem acesso ao mercado imobiliário "formal"; 

os investimentos em habitação social, apesar de terem crescido nos últimos anos, são 

insuficientes: em Salvador, mais de 30% da população vive em ocupações. 
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RESUMO  

   

O presente trabalho compartilha a perspectiva lúdica da atividade de Educação Ambiental (EA) 

realizada pela SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A), 

concessionaria de Saneamento da Cidade de Campinas – SP, que promove a aproximação de 

diversos seguimentos sociais da realidade enfrentada pela empresa na garantia da qualidade dos 

serviços prestados. Logo, a proposta aqui descrita é fruto do esforço de levar aos múltiplos 

usuários do saneamento municipal, como: crianças, adolescentes, jovens, adultos, estudantes, 

funcionários de empresas locais entre outros, a problemáticas enfrentadas pela concessionária do 

saneamento que, em muitos momentos, têm nesses usuários os prováveis causadores. 

Entretanto, a temática é complexa de ser trabalhada com o publico que pode ser leigo, diverso, e 

ás vezes desinteressado pelo tema, isso demanda soluções, igualmente complexas e diversas, 

que em muitos casos exigem a criatividade de seus realizadores, a ludicidade nestes trabalhos da 

EA demonstrou viabilidade e encontra-se exposta aqui como uma alternativa a ser considerada. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, ludicidade, sensibilização, saneamento, esgoto. 
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INTRODUÇÃO 

  

Realizada desde o segundo semestre de 2016 pelo Programa CASA, a atividade retrata o ciclo 

que a água realiza no saneamento da cidade, “o sistema de captação, tratamento, reservação, 

distribuição e consumo da água potável; lançamento, coleta e tratamento de esgoto, e, devolução 

das águas residuais ao corpo receptor” (VIEIRA e cols., 2017). O Programa tem por missão a 

ampliação da compreensão sobre o uso consciente da água, de maneira que este contemple 

todos seus usos domésticos, comerciais e/ou industriais, incluindo as questões relativas ao 

armazenamento adequado da água tratada, ao uso e armazenamento da água de chuva, ao reuso 

de águas, o uso racional, e ao lançamento adequado do esgoto. Entretanto, o há um ponto 

especifico entre todos os outros pontos da problemática do saneamento, que este artigo se dedica 

e este ponto é o lançamento do esgoto, com todas as nuances relacionadas ao mau uso e a 

necessidade da mudança de hábitos inadequados, que corresponde ao lançamento de resíduos 

sólidos, que resulta, entre outras coisas, em entupimentos e consequentemente em um alto índice 

de manutenções e prejuízos financeiros (FERREIRA e cols., 2018). 

A EA tem por principio a inclusão de todos no cuidado ambiental, como consta na Carta Magna de 

nosso país em seu Capítulo VI, pois nela está descrito que é dever do poder publico: “promover a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 

do meio ambiente”. (Constituição Federal. artigo 225, parágrafo 1, Inciso VI, 1988).  

A EA teria, nesse entendimento, o papel de aprimorar ou provocar o contato do sujeito com seu 

momento sócio-histórico-ambiental e com as responsabilidades que lhe impõem esse convívio 

enquanto cidadão. Neste ponto, em nossa compreensão, inseriam-se os cuidados como as 

questões do saneamento em especial com a água. Nossa responsabilidade e valorização se 

ampliam se considerarmos, como aponta Santos (2009) o privilégio de se ter água tratada nas 

torneiras diariamente e os esgotos gerados afastado e tratados, fato que ocorre em grande parte 

da cidade de Campinas, mas, infelizmente, em pouquíssimas cidades do Brasil e do mundo, e que 

como também aponta o autor, este esgoto é composto em sua massa de, aproximadamente, 

99,9% de água. O professor da Unicamp e pensador da EA Sandro Tonso ressalta um ponto de 

grande relevância, onde, no seu ponto de vista, devem-se concentrar os trabalhos e esforços dos 

educadores ambientais que trabalham com a questão hídrica, para ele além da “degradação da 

água com a qual estabelecemos uma relação de uso: poluição, desperdício... o que se degradou 

talvez não seja só o recurso “água”, mas, fundamentalmente, a própria relação que diferentes 

grupos sociais estabeleceram com o elemento água, esta sim, profundamente degradada” 

(TONSO 2013, p. 33). Outros pensadores da EA como Marcos Sorrentino e Elias Nascimento 

ampliam essa reflexão, para eles o trabalho realizado pelo educador ambiental deve propiciar “o 

dialogo do ser consigo mesmo, com os ventos, com as árvores, com os animais, com outros seres 
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e energias que povoam os nossos sentimentos, a nossa alma e enriquecem o nosso espírito” 

(SORRENTINO e NASCIMENTO, 2009, p. 29). Essa perspectiva fomenta a inclusão do elemento 

humano como parte do ambiental e vinculado a água, e, a nosso ver, está alinhada a questões do 

saneamento. Percebemos nesta perspectiva, além da necessária reflexão desejada pelos autores, 

algo poético, mágico e lúdico. Como dialogar com todos esses elementos naturais? Isso parece 

“papo de maluco”. Entretanto essa brincadeira semântica nos propõe a troca, que é o que ocorre 

no dialogo, onde um ouve e outro escuta e vice-versa, o que só é possível quando os dois se 

colocam em condição de igualdade, assim a proposta dos autores é a de restabelecer a relação 

cuidadosa do elemento humano com os elementos naturais, uma vez que ele próprio é um desses 

elementos. Em outras palavras, é a aproximação almejada por Tonso que se reflete na fala de 

Sorrentino e Nascimento. 

E, aqui se insere a proposta de trabalho que utiliza a ludicidade aliada à EA. O lúdico é visto em 

diversas abordagens psicológicas como um facilitador no acesso mundo-sujeito e sujeito-mundo, 

como na abordagem sócio histórica de Vygotsky (1998) e na perspectiva psicanalítica de Klein 

(1991), ambos demonstram essa importância da experiência lúdica para o psiquismo e para o 

desenvolvimento do sujeito.  

Segundo Gomes (2004) “o lúdico é a expressão de significados que tem o brincar como 

referência, o lúdico representa uma oportunidade de (re) organizar a vivência e (re) elaborar 

valores, os quais se comprometem com determinado projeto de sociedade... o lúdico pode 

colaborar com a emancipação dos sujeitos, por meio do diálogo, da reflexão crítica, da construção 

coletiva e da contestação”. (GOMES, 2004, p. 146, apud PEREIRA e Cols., 2013). 

Kishimoto ressalta que o brinquedo, a brincadeira e o brincar são ferramentas sociais importantes, 

para ele o “brinquedo em sua função educativa ensina qualquer coisa que complete o indivíduo 

em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo” (KISHIMOTO, 2002, p. 37). 

Baía e Nakayama em um de seus artigos pontua a proximidade possível entre a Ludicidade e a 

EA na contemporaneidade, assim escreverem: “a ludicidade hoje tem sido utilizada com crianças, 

jovens e adultos em diversas instituições desde a escola, hospitais, empresas, até universidades, 

demonstrando a seriedade do lúdico... compreendemos que contemplar a brincadeira como 

princípio norteador nas atividades de EA possibilita a construção do processo de desenvolvimento 

no ensino-aprendizagem valorizando a linguagem única e universal que é a brincadeira". (BAÍA e 

NAKAYAMA, 2013, p. 96). 

Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, também traz em uma de 

suas celebres frases uma reflexão que pode contribuir para compreendemos a intervenção da EA 

através da ludicidade como uma técnica de viabilidade social, diz o estudioso: "Em todo adulto 

espreita uma criança - uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está 

completo, e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade 
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humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa" Jung (1986, p. 175). Um discípulo seu o 

terapeuta Jeremiah Abrams (1999), acrescenta que todos teríamos em nosso âmago uma criança 

com todas as aptidões desejos, dificuldade e potenciais que tem uma criança, ela carrega nossa 

história, dores, experiências e prazeres. Logo, poderíamos supor que não apenas as fragilidades 

como a sensibilidade e a possibilidade do encantamento típicos da infância se mantem presentes 

nos sujeitos durante toda a vida, o que poderia permitir que trabalhos lúdicos tivessem 

possibilidade de atender diversos públicos.   

O objetivo deste trabalho é o de demonstrar a viabilidade de abordagens de EA com enfoque 

lúdico para o Saneamento, tendo como referência a oficina para o lançamento consciente do 

esgoto, um dos trabalhos sensibilização realizados pelo Programa CASA, onde os participantes, 

público compreendido por diversos atores sociais, conhecem a problemática do mau uso da rede 

coletora de esgoto e os reflexos deste para o sistema de saneamento municipal. Neste Programa 

a ludicidade é utilizada para o fomento dessas ações colaborativas e sensibilização para 

mudanças de hábitos em prol do melhor funcionamento do sistema de saneamento municipal. 

  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

A atividade CASA – “Ciclo da Água no Saneamento” – é realizada por meio de dois veículos 

adaptados como Laboratórios Móveis de Uso Racional da Água e Lançamento Consciente de 

Esgoto (Figura 1). O trabalho é constituído por oficinas de educação ambiental itinerantes, 

voltadas às comunidades de todo o território municipal. Por meio desta atividade promove-se o 

diálogo com a sociedade sobre as interfaces do ciclo da água no saneamento com seu ciclo 

natural, enfatizando as ações humanas e os fatores que favorecem ou impactam estes ciclos, 

ampliando a compreensão sobre o uso consciente da água. Iniciada em março de 2016, em 

março de 2019 essas oficinas já se contabilizava a participação de mais de 20.000 pessoas. 

 

Figura 1 - Laboratórios Móveis de Uso Racional da Água e Lançamento Consciente de Esgoto. 
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A prática lúdica está aliada a prática do fazer educativo ambiental desta atividade. Iniciou-se com 

crianças de creche e anos iniciais do ensino fundamental, criatividade que foi exigida diante da 

necessidade colocada pela proposta de sensibilizá-las, em especial em trabalhos para o bom uso 

das redes de esgoto, apesar da idade, eles sempre foram vistos como potenciais multiplicadores 

de boas atitudes. A proposta, que ainda era tímida no início dos trabalhos em 2016, foi se 

tornando mais vivida e demonstrando feedbacks interessantes por parte das unidades de ensino. 

Aos poucos a ludicidade já demonstrava ter grande potencial de viabilidade. Logo, pensou-se na 

prática estendida a outras faixas etárias. 

A problemática relacionada ao lançamento do esgoto tem uma especificidade característica, 

devido a sua necessidade de ser trabalhada e da repulsa que causa em alguns públicos, em 

especial ás crianças, por isso a exigência e a demanda desta obrigou a elaboração de práticas 

lúdicas. Para realizar a atividade buscou-se um educador com conhecimento técnico das questões 

do Saneamento, em especial neste caso do esgotamento sanitário do município. Para realizar as 

atividades com enfoque lúdico esse educador teve de ser, também, possuidor de aptidões para a 

realização de brincadeiras, utilização de fantoches, dinâmicas e contação de histórias. De maneira 

peculiar as contações de histórias apresentada pelo educador trouxeram no seu bojo a 

dramatização, o humor e exemplos triviais do dia a dia, essa estrutura deu aos participantes das 

oficinas a descontração necessária para proporcionar a compreensão dos assuntos abordados. 

As iniciativas para a sensibilização com enfoque lúdico ocorrem antes, durante e após as 

exposições ocorridas em um furgão adaptado como Laboratório Móvel de Lançamento Consciente 

de Esgoto. Para as atividades do Programa CASA de orientações técnicas e sensibilização 

realizadas através deste Laboratório são utilizados equipamentos que foram desenvolvidos 

especificamente para o trabalho socioeducativo, são eles: uma bancada em acrílico transparente 

com pontos de consumo de água de uma residência, como pia da cozinha, e vaso sanitários, os 

quais lançam suas águas na tubulação de esgoto que também é feita em acrílico transparente. 

Para ressaltar a problemática da água de pluvial na rede de esgoto, estão presentes uma calha de 

chuva com sua tubulação, também confeccionados em acrílico transparente. Como é possível ver 

na Figura 2, toda essa estrutura dá ao participante a oportunidade de interagir com a 

apresentação.  
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Figura 2 – Instalações internas do Lab. Móvel de Lançamento Consciente do Esgoto. 

 

 

Para atender aos seus diversos públicos essa atividade requer de seus realizadores variadas 

habilidades empíricas, desenvolvidas no dia a dia para abordagem de assuntos muitas vezes 

técnicos e complexos de abordar ao público leigo. Tais iniciativas podem transformar as atividades 

em algo prazeroso, leve e acessível, quando apresentações lúdicas entram em cena. Para a 

compreensão da inserção desta ludicidade expomos a seguir alguns exemplos: 

• Nas orientações da forma correta de utilização dos vasos sanitários, foram inseridos: um 

cesto de lixo, uma tampa para o vaso sanitário e 100 bolinhas brancas de plástico 1 cm de 

diâmetro. Compreendendo a complexidade dos assuntos, e a dificuldade de diversos públicos 

para a sua assimilação, optou-se por tornar a apresentação mais visual. Demonstração de que o 

lugar dos resíduos sólidos é na lixeira e não no vaso sanitário, tornaram-se mais explícitos, 

através da visualização da lixeira acrescida da fala: “lixo é no lixo”. A tampa do vaso sanitár io foi 

inserida para fortalecer a compreensão do público de que ela tem uma função importante na 

garantia da saúde, evitando, ao se fechar os vasos no momento da descarga, a contaminação de 

escovas de dente, toalhas e papéis higiênicos. As bolinhas brancas de plástico 1 cm de diâmetro, 

são usadas no momento da descarga demonstrando o caminho que o esgoto deve percorrer 

dentro da tubulação do imóvel, até chegar à rede coletora da SANASA. 

• Nas orientações sobre o uso correta das instalações hidro sanitárias da cozinha, com a 

mesma intenção do tópico anterior foram inseridos: Ralinho japonês para a pia da cozinha, óleo 

de cozinha usado armazenado em garrafa pet, funil usado para armazenamento do óleo usado 

em garrafas pet, sabão em pedra. O ralinho japonês dialoga com a reflexão de que o lugar de 

resíduos não é na rede coletora de esgoto e de que não devemos desprezar a sua quantidade, 

pois é de pouco em pouco que acúmulos e problemas de entupimentos ocorrem. Durante a 

apresentação da garrafa pet armazenado óleo usado, o funil e o sabão em pedra, torna-se 

possível dialogar sobre as inúmeras possibilidades de utilização do óleo da cozinha e contrapô-la 

ao lançamento inadequado na rede que tantos transtornos podem causar. 
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• Nas apresentações sobre a rede coletora de esgoto, utilizam-se tubos de PVC 100, 150 e 

200 mm. Os tubos de 100 são usados para demonstrar a tubulação do imóvel, já os demais tubos 

demonstram o diâmetro da tubulação das redes coletora de esgoto da cidade. A intensão é a de 

promover a compreensão de que embora o diâmetro não seja tão grande ele atende 

perfeitamente a demanda desde que usada corretamente, demonstrando que o mau uso, 

lançamento de resíduos sólidos e a gordura, na rede acarretaram extravasamento ou, fazendo 

uma analogia com o corpo humano, ao infarto da rede. 

• A estrutura do laboratório permite visualizar o retorno do esgoto através do ralo, para 

ressaltar as crianças o que está sendo demonstrado, foi inserida uma espuma expansiva no 

formato de cocô, e se encontra exposto na Figura 3. As crianças, assim de forma lúdica podem 

compreender o que o mau uso nas redes esgoto (lançamento de resíduos sólido e aguas de 

chuva) pode ocasionar. 

• Utilizando-se o mesmo foco da visualização para melhor compreensão, foi confeccionada 

em espuma expansiva uma placa de gordura, também exposto na Figura 3. Esta tornou possível 

demonstrar o funcionamento da caixa de gordura, além de procedimentos para limpeza. 

 

Figura 3 – Espumas expansivas modeladas parara facilitar a compreensão dos participantes sobre o 

retorno do esgoto através do ralo e a funcionalidade da caixa de gordura. 

 

 

• A utilização de fantoche permite trabalhar com a fantasia infantil, aproximar a criança da 

atividade, contribuindo pra tornar a atividade mais acessível e prazerosa ao público infantil. O 

fantoche é apresentado como um morador do Laboratório Móvel, e em muitos momentos a 

apresentação se dá através dele. 

• Para apresentações sobre a caixa de gordura, utiliza-se uma caixa sifonada branca, uma 

caixa de gordura de 18 litros e uma haste de madeira. Esse material não faz uso da perspectiva 

lúdica, apenas visual e expositiva para auxiliar a orientação, através desta ação se demonstra 

porque a caixa de gordura atende a NBR 8160/1999 e a sifonada não, além de ressaltar os 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 872 

problemas que esta última pode acarretar ao imóvel. Com esse mesmo foco foi inserida uma 

inspeção de esgoto. Que é um dispositivo importante para a fiscalização e manutenções das 

redes coletoras. Outro ponto importante referente à inspeção é o fato de ela permitir que em caso 

de entupimento da rede coletora, o esgoto extravase por ela, protegendo assim o imóvel, além de 

ser ressaltado o fato de que ausência da sua tampa pode causar entupimento e inviabilizar seu 

funcionamento adequado.  

A Figura 4, abaixo, demonstra parte dos materiais que foram inseridos educadores ambientais às 

atividades, da esquerda para a direita é possível observar: uma lixeira com repartições que 

exemplificam o destino adequado de cada resíduo, um tubo de esgoto de 150 mm, uma inspeção 

de esgoto, uma garrafa pet com óleo usado armazenado, uma caixa sifonada, uma caixa de 

gordura de 18 litros, um fantoche e um funil.  

 

Figura 4 – materiais usados nas apresentações inseridas pelos educadores. 

 

 

A Figura 5, abaixo à direita, mostra os técnicos com os fantoches que são utilizados em atividades 

com crianças, nos anos iniciais e creches. 

  

Figura 5 - Técnica com os fantoches usados em atividades com crianças. 
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O acolhimento do público infantil é compreendido pela equipe como um momento importante, por 

isso brincadeiras e musicas são apresentadas às crianças, onde elas dançam e cantam com os 

educadores. As brincadeiras têm por objetivo promover, de forma lúdica, além do acolhimento, o 

entendimento da importância da água. Á seguir encontram-se descritos alguns exemplos de como 

esse acolhimento é realizado. Após a chegada das crianças e da apresentação dos educadores e 

das crianças inicia-se a atividade, pergunta-se às crianças: _ “quem gosta de águaaaaaa”. Após 

isso elas são convidadas a cantar uma musiquinha: _ “quem gosta de água levanta uma mão, 

mão, mão, quem gosta mais ainda levanta outra mão, mão, mão e faz um grande coração ãaoooo 

do tamanho do mundão”.  A dinâmica que se dá, após isso, é feita de maneira a explicar; de uma 

forma coerente à idade e ao momento do desenvolvimento cognitivo que a criança se encontra; a 

importância da água chegar às casas e do esgoto sair, a importância dos mananciais e das 

pessoas que trabalham para garantir que a água, limpinha e gostosinha seja entregue, nas casas, 

nos prédios, na escola, no shopping. As crianças recebem o convite para serem conosco amigos 

da água e cuidá-la com muito carinho e muito amor, e, após o seu uso, ajuda-la a carregar pelo 

caninho do esgoto todas as sujeirinhas e os germes, que causam doenças, para bem longe da 

casa onde moram. Através desta dinâmica incentivam-se as crianças a terem e a multiplicaremos 

bons hábitos e atitudes com relação à rede coletora, onde estiverem; assim, elas puderam para 

ajudar o esgoto a fazer o seu caminho por dentro das tubulações, para ele chegar à estação de 

tratamento de esgoto, e lá tirar as sujeirinhas, e a água poder ir para o rio. Outro exemplo, que é 

utilizado para que as crianças compreendam o saneamento, é a indagação se seria possível 

morar em uma casa, por mais linda e gigante que seja, sabendo que ela nunca terá uma única 

gotinha d’água, ou se, nessa casa, todas as vezes que as pessoas usassem o vaso sanitário, 

essa água suja, que é o esgoto escoasse por todos os cômodos e quintal e chegando à rua. A 

resposta para tal pergunta é sempre não. É realizado, também, outro exercício de imaginação, 

este indagando sobre como seria se todo o esgoto, gerado nas residências, fosse para rua, o que 

seria do nosso bairro e da nossa cidade? Partindo-se destas duas dinâmicas, é abordado a 

importância do saneamento básico, o que ele vem a ser e qual é o papel da empresa de 

saneamento da cidade. 

Nesta ludicidade adotada para essas atividades há a possibilidade de alterações de melhorias, há 

algo de artístico em seu realizar, algumas performances são mantidas inalteradas por certo 

tempo, outras são alteradas brevemente, dependendo como os participantes (de certa maneira, 

público ou plateia) fazem o seu feedback ou como esse é percebido pelos educadores.  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

  

Apesar da seriedade, relevância e impreteribilidade de temas relacionados ao lançamento do 

esgoto, no início dos trabalhos do Programa CASA já se percebeu a dificuldade de se sensibilizar 

certos públicos para o bom uso das redes coletoras. Reverter suas posturas e leva-los a 

compreensão do ônus causado pela relação descompromissada e insensibilizada com a água 

vinculada ao saneamento e ao esgotamento sanitário demonstrou ser um desafio. Entretanto, 

percebeu-se que esta dificuldade de aproximação com estes públicos poderiam ter diversas 

possibilidades, mas as que estavam mais claras relacionavam ao fato destes considera-lo 

enfadonho ou já excessivamente falado ou, simplesmente, por falta de interesse. Sendo assim, a 

proposta de utilização do lúdico no fazer do educador ambiental tornou-se factível, a partir da 

percepção de que haveria a sua viabilidade com os diversos públicos de atuação. Ou seja, viu-se 

na Ludicidade uma ferramenta de importante papel para a atividade, á medida que aproximou os 

usuários da temática. A perspectiva de abordagem lúdica permitiu que os assuntos ganhassem 

condições de serem trabalhadas e/ou dialogadas, uma vez que a abordagem lúdica proporcionou 

o acolhimento, a abertura aos trabalhos e à partilha. 

A ludicidade presente através das brincadeiras, utilização de fantoches, dinâmicas e contação de 

histórias, tanto em exposições, como em sala de aula, anfiteatros, pátios ou refeitórios, não só 

enriqueceram o trabalho como o tornou prazeroso, tanto a quem participa quanto a quem realiza. 

O feedback carinhoso e espontâneo realizado pelas crianças, diretamente ou através de 

avaliações escritas, demonstrou ser essa a direção que as atividades deveriam seguir. 

Paulatinamente, foi se observando que públicos maiores poderiam se beneficiar de tal técnica, 

que, pouco a pouco foi se estendendo a outras faixas etárias. As atividades vêm sendo realizadas 

em diversas séries escolares, passando por algumas adequações de acordo com a faixa etária 

com a qual está sendo realizada, objetivando o melhor aproveitamento. 

Ultimamente, se estuda métodos e formas para ampliação deste fazer lúdico ao público adulto. 

Por enquanto, esse público recebe as informações tanto técnicas como de sensibilização através 

das exposições, mas, também, em muitos momentos, através de histórias dramatizadas, 

humoradas, o que depende da receptividade do público. A meta é a de atender a perspectiva 

lúdica de Gomes (2004) e Kishimoto (2002) que demonstram em seus estudos que utilizando a 

função educativa do brincar pode-se completar o indivíduo em seus conhecimentos e na sua 

maneira de apreender o mundo, a vida e a sociedade, o que pode ser compreendido como uma 

oportunidade de promover a organização e elaboração de experiências e valores do viver em 

sociedade, o que poderia contribuir para a saúde social e ambiental.  

Nesse entendimento, como proposto por Baía e Nakayama (2013), podemos compreender que o 

lúdico pode ser um norteador das atividades da EA, á medida que através da linguagem única do 
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brincar possa possibilitar o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem que torne a 

experiência dos trabalhos com o adulto, tão rica quanto os que são realizados com as crianças. A 

proposta de se trabalhar com a temática do mau uso da rede coletora de esgoto, traz em seu bojo 

certa satisfação, um sentimento de bem estar, à medida que o educador pode sensibilizar os 

participantes da oficina sobre situações que colocam em risco sua saúde, poupando-os de 

sofrimentos desnecessários, fatos que ocorrem em muitos momentos por desconhecimento. Mas 

a ludicidade traz algo mais a esse fazer, possibilita que ele ocorra em um ambiente muito mais 

acessível, a temática fica mais leve e a atenção fica mais focada, e a postura técnica dá lugar à 

partilha e ao acolhimento de mão dupla. 

A figura 6, abaixo, expõe feedback sobre a atividade, realizada por uma aluna de 15 anos de uma 

escola pública, a avaliação demonstra a viabilidade do lúdico para outras faixas etárias.  

 

Figura 6 – avaliação realizada por uma aluna de 15 anos. 

 

  

A figura, a seguir, ilustra, através de um gráfico, o feedback das atividades. Este retorno foi obtido 

através do preenchimento de avaliações como as da Figura 6, que são preenchidos pelos 

participantes após o término das atividades. 

 

Figura 7 – Gráfico retratando, em percentual, a avaliação das atividades realizada entre 2016 e 2018.  
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CONCLUSÃO 

  

Pretendemos, com essa exposição, estimular novos trabalhos que possam também fazer uso em 

suas atividades de EA da abordagem lúdica, em prol de sociedades cada vez mais saudáveis e 

verdadeiramente sustentáveis.  

Assim como Carl Gustav Jung (1986) e Jeremiah Abrams (1999), apontam para a existência de 

uma criança no âmago de cada um de nós, acreditamos que nesta parte de nosso psiquismo, 

ressaltada pelos estudiosos da mente humana, encontra-se a parte sensível do ser humano, 

sensibilidade que não apenas nos deixa propensos a nos ferir, mas que, também, nos deixa 

propensa a experiências prazerosas e enriquecedoras, como ocorre com qualquer criança.  

Para se trabalhar com o lúdico, o educador de antes de usar sua criatividade, usar sua própria 

ludicidade, o fazer se dá através da criança que está nele. O processo da EA lúdica deve ser um 

brincar com seriedade, com propósito. 

A atuação do educador ambiental deve ser, a nosso ver, um processo de enriquecimento mútuo, 

algo prazeroso, a proposta de atuação lúdica para EA, deve esforçar-se para contatar a criança 

que trazemos em nosso interior. Logo, almejamos que as crianças presentes no âmago dos 

educandos e educadores ambientais se encontrem num processo de sensibilização mútua, que 

pode ser possível através da EA lúdica, em processos análogos ás experiências aqui descritas.  
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RESUMO  

 

O presente estudo se baseou em uma abordagem qualitativa, com foco na transversalidade típica 

da educação ambiental voltada para a formação dos Socioeducandos dos Centros socioeducativo 

I e II na Fundação Casa de Santo André – S. Paulo / Brasil. Tal proposta se valeu de um conjunto 

de ações desenvolvidas em sala de aula e no ambiente externo das unidades com o objetivo de 

contribuir com a reflexão crítica e transformadora do adolescente  durante o cumprimento de 

medida socioeducativa, valorizando sua cultura, vivência, experiência e seu conhecimento acerca 

do local de moradia de modo qualificado para que o mesmo se tornem multiplicadores plenos de 

práticas sustentáveis na sociedade. Os resultados obtidos confirmaram a viabilidade desta 

proposta de ensino, além de agregar valores sociais e ambientais para que os adolescentes 
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entendam que existem alternativas e oportunidades para ressocialização na sociedade após o 

cumprimento das medida socioeducativa.  

 

Palavras-chave: Socieducando, Fundação Casa, Educação Ambiental 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto de cumprimento de medidas socioeducativas, educar se faz sinônimo de (re) inserção 

e (re) socialização. É preciso pensar em uma educação que tenha sentido para os adolescentes 

em medida de internação, que crie possibilidades de mudanças e autonomia no sentido de 

persistir num mundo possível (BOF, 2005). De modo que, durante sua trajetória escolar neste 

período, o próprio adolescente consiga estabelecer as relações necessárias do quanto esse 

processo educativo, viabilizado pela escola formal, o ajudará na sua vida em sociedade e 

contribuirá para que, de fato, ele se torne protagonista de sua própria historia na sociedade.  

No Brasil, em nível federal, temos a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, que, em seu artigo 10, considera que a educação ambiental deve 

ser desenvolvida em todos os níveis e modalidades do ensino formal como uma prática integrada 

e permanente, e que a mesma não deve ser uma disciplina específica do currículo (BRASIL, 

1999).  

No Estado de São Paulo, a Lei nº 12.780, de 30 de novembro de 2007, que institui a Política 

Estadual de Educação Ambiental, foi criada de acordo com os princípios e objetivos da PNEA, 

reforçando, no parágrafo único de seu artigo 16, a necessidade da transversalidade da educação 

ambiental em todos os níveis de ensino (SÃO PAULO, 2007) 

Em Santo André, a Política de Educação Ambiental de Santo André (Lei n° 9738 de 22 de 

setembro de 2015), entendem-se que  a educação ambiental permeia  processos pelas quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

Observamos, então, que as políticas públicas, em qualquer âmbito da federação, afirmam que a 

educação ambiental deve ser desenvolvida nas instituições formais e informais de maneira 

interdisciplinar para superar o trabalho pedagógico fragmentado, permitindo ao aluno associar, 

mais facilmente, o conhecimento desenvolvido no ambiente escolar às aplicações de sua vivência. 

Neste contexto, muitas são as práticas e relações que se estabelecem, constituindo um espaço de 

saber em que muitos conhecimentos são desenvolvidos e ações efetivadas.  
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No caso da Fundação Casa, Criada em 2005, a instituição nasceu como resposta à notificação da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Estado brasileiro decorrente de inúmeras 

denúncias feitas por organizações de sociedade civil sobre a violação sistemática dos direitos de 

adolescentes confinados na então Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM), 

vinculada ao Governo Estadual de São Paulo. A nova instituição surgiu com o principal desafio de 

adequar o modelo de atendimento a adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos 

incompletos em regimes de internação. Entre as Segundo o artigo 124 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, é direito dos jovens privados de liberdade, dentre outros, receber escolarização e 

profissionalização, além da obrigatoriedade de serem oferecidas atividades pedagógicas durante 

todo o período de internação (BRASIL, 1990). 

Compreendendo a educação como mediação, Cury (2000), Saviani (2015) e Severino (2001) 

entendem que ela pode contribuir tanto para que a ordem social seja mantida quanto para que 

seja transformada. Neste contexto, o Semasa por meio da educação ambiental desenvolve  

atividades junto a instituição desde 2015 que visam transformar o olhar dos indivíduos frente as 

problemáticas socioambientais do município de Santo André e região do ABCDM.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O artigo 124 do ECA estabelece o direito de todo adolescente que cumpra medida socioeducativa 

de internação a atividades de cultura, esporte e lazer, além do ensino regular e profissionalizante 

e de outros direitos. Com base nessa determinação e na Política de Educação Ambiental de Santo 

André (Lei n° 9738 de 22 de setembro de 2015), entende-se por Educação Ambiental não formal 

as ações e práticas educativas que ocorrem fora do âmbito dos currículos das instituições de 

ensino voltadas à mobilização, sensibilização, formação e participação social para proteção e 

defesa do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. O Semasa por meio de seus 

respectivos departamentos (Departamento de Gestão Ambiental e  Departamento de Resíduos 

Sólidos) aceitou a  proposta de parceria com a Fundação Casa / Unidade Santo André.  A 

iniciativa destina-se atender os Centros Socieducativos I e II, atuando junto a cerca de 600 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime de internação.  O Projeto é 

desenvolvido com base em quatro eixos de ação: promoção de oficinas artísticas nas unidades, 

entre elas, (grafite, rap), práticas de plantio e cultivo de horta e jardim suspenso, vídeos (cine 

debate), palestras com a temática ambiental. O Projeto desenvolvido pela educação ambiental se 

articula com os educadores dos centros, que juntos desenvolvem atividades de forma (teórico e 

prático) com os adolescentes nos dois centros socioeducativos na unidade da Fundação Casa de 

Santo André. A metodologia é desenvolvida de acordo com o calendário ambiental da cidade de 
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Santo André, conforme lei (9151/2009),onde cada módulo é composto por encontros teóricos e 

práticos com a participação plena dos adolescentes. 

  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A formação dos adolescentes  vem sendo desenvolvida pela ação educativa com base na 

metodologia em uma abordagem qualitativa, modalidade que, segundo Godoy (1995) não se 

preocupa em enumerar e medir eventos na análise dos dados, mas sim com a compreensão dos 

fenômenos sobre a perspectiva dos participantes da situação em estudo.. A opção metodológica 

tem se mostrado uma produtiva forma de encontro-confronto de saberes, construção da visão 

sobre o mundo reconhecimento-fortalecimento das próprias habilidades e co-responsabilidade 

perante a necessidade mudança de olhar e valores frente as problemáticas ambientais 

vivenciadas por nós no cotidiano. Essa metodologia vem oferecendo aos socieducando a 

possibilidade de reflexão crítica e transformadora no que diz respeito a  conscientização, que 

considera as variáveis ambientais, sociais, culturais e seus modos de vida, parte da racionalidade 

ambiental apontada por Leff (2001) e da relação integral, contextualizada, inter-relacionada 

proposta para o saber por Morin (2002). Seria a consciência crítica, capaz de elaborar novas 

racionalidades, calcadas na interdisciplinaridade e complexidade, determinando valores éticos de 

respeito, preservação e qualificação da vida. O processo formativo é desenvolvido no sentido de 

que os participantes possam simultaneamente perceber e compreender a realidade que os cerca, 

o mundo em que vivem. Os conteúdos ministrados são propostos de acordo com as datas 

ambientais comemorativas mais relevantes mundialmente por meio de apoio e autorização do 

corpo técnico da instituição. Ao abordar as problemáticas ambientais, a sistematização dos 

encontros com os adolescentes, possibilitou conhecer melhor o grupo de jovens: em sua maioria, 

as habidades artísticas e o desejo que eles tem em participar de formações mais práticas e menos 

teóricas,  embora se reconheça a importância desse tipo de conteúdo. Construir juntos o “como 

fazer” com pensamento de transformação e não só do fazer artístico; b) produzir atividades que 

façam conexão entre o que foi discutido e o que se trabalha na prática, por exemplo, como 

incorporar esses conhecimentos no local de moradia após a fase de desinternação.  
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PRÁTICAS AMBIENTAIS 

 

Figura 1 – Plantio de espécies nativas, Fundação Casa de Santo André – Semasa, 2015. 

 

      

 O plantio aconteceu no mês de setembro de 2015, com base na (teoria x Prática)  os 

adolescentes  foram sensibilizados quanto a importância da arborização urbana e os benefícios 

das árvores de espécies nativas em áreas urbanas. Com o nome “Levando Vidas onde há Vidas”, 

a ação resultou em um plantio de 20 espécies de árvores florísticas e frutíferas no Centro 

Socieducativo I. Com a participação de 10 (dez) adolescentes na prática do plantio, a instituição 

foi  contemplada com árvores nativas na área externa da unidade.  

Para o adolescente  L.R de 17 anos, a ação do plantio foi significativa, pois além de deixar um 

benefício para os demais adolescentes que encontram-se em medida de internação “Plantar uma 

árvore é como semeiar futuro melhor e quem sabe mais justo”. 

A atividade foi desenvolvida em três encontros: sendo contextualizado a produção dos resíduos 

sólidos, coleta seletiva e destinação correta associado a geração de renda e técnicas de cultivo de 

paisagismo. 
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Figura 2 - Jardim suspenso, Fundação Casa de Santo André / Semasa – SP, 2016. 

  

Figura 3 - Jardim suspenso, Fundação Casa de Santo André / Semasa – SP, 2016. 

 

 

A atividade contou com a participação de 60 internos do Centro socieducativo II nomódulo teórico 

e 12 durante o evento de enceramento do jardim suspenso. Além da técnica de plantio, os jovens 

também aprenderam dicas de manutenção e cuidados  necessários para que as espécies 

ornamentais tenham bom desenvolvimento fitossanitário,  onde cada participante vivenciou 

técnicas de como embelezar um local, reaproveitando materias recicláveis 

O jardim suspenso foi denominado como “Muro Verde”, na opinião do adolescente C. A. S, “A 

ação contribuirá com saude mental de todos por se situar em frente aos dormitórios”.  
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Figura 4 - Horta em canteiros, Fundação Casa de Santo André / Semasa, SP - 2017. 

     

 

O proceso educativo para implantação da horta na Fundação Casa, somente foi posível mediante 

autorização da Superintendência  do Estado de São Paulo. Na ocasião, foi bastante rigoroso do 

ponto de vista dos adolescentes sairem do espaço confinado  e participarem  do proceso de  

construção dos canteiros, plantio, manutenção e cuidados com as espécies plantadas. Contudo, 

as atividades educativas foi compartilhada com todos  socieducandos do Centro I, definido com a 

a equipe pedagógica da unidade apoiou a ação e autorizou a participação dos jovens mediante 

revezamento  entre turmas de 6 adolescentes por vez para cuidados diários das hortaliças 

plantadas nos canteiros.   

A atividade teve repercusão positiva do ponto de vista social,  de acordo com o menor P.L. de 16 

anos “ A horta além de propiciar uma  terapia,  durante o manuseio dos canteiros descobrir que 

também  capaz de plantar”.  
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Figura 5 – Letra -  Rap ambiental, Fundação Casa de Santo André/Semasa,  2018. 

Tema: Meio Ambiente 

Quando paro e observo o meio ambiente. 

Percebo, noto várias coisas diferentes. 

Aqui quando falta água, é horroroso. 

Todo mundo se encontra no fundo do poço. 

Fica louco, enchente no Estado todo. 

Lixo nos barracos, lixo nos esgotos. 

Nos jornais se vê vários noticiários. 

E a cidade, no mesmo estado precário. 

REFRÃO 

Em meio as dificuldades do meio ambiente. 

Quem está atento pode fazer diferente. 

Pode transformar, pode modificar. 

E se vacilar, nada aqui vai sobrar. 

1– A água é muito importante no mundo 

2 –Jogar lixo na rua é imundo 

3 – Preservar as arvores é nossa missão 

4 – Pra não ter mais alagamentos na região 

5 – Represas, rios não apresentam condições 

6 – É devido tomarmos nossas precauções 

7 – Poluição pode até nos matar 

8 – Se não fizermos diferente tudo pode acabar. 

 

A letra deste Rap ambiental foi composta pelos adolescentes do Centro Socieducativo II, com 

base nos conteúdos ministrados durante os encontros espeéficos sobre as datas comemorativas 

do calendário ambiental da cidade de SantoAndré. Com foco no “Dia Mundial da Água e no Mês 

do Meio Ambiente, com o apoio dos profesores da arte cultura contratados pela unidade da 

Fundação Casa, a melodia  “Meio Ambiente” foi composta por um grupo de 10 adolescentes que 

participaram da oficina. 

Embora a letra tenha sido composta somente por um grupo de 6 jove em eventos de formatura da 

Fundação Casa de Santo André no ano de 2018, além defazer parte da programação da  mostra 

cultural do Estado de São Paulo no respectivo ano. 

 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 886 

Figura 6 – Geladeira estante, Fundação Casa de Santo André  /Semasa, 2018. 

  

 

O projeto Livro Vivo é um projeto  que a auatrquia Semasa desenvove desde 2017, tem como 

finalidade estimular a leitura dos frequentadores dos  parques urbanos  da cidade de Santo André. 

Neste contexto, a iniciativa foi adaptada em 2018  para as dependências da Fundação Casa com 

o objetivo de levar entretenimento  aos adolescentes enquanto cumprimento de medida 

socieducativa e também   tenha acesso a leitura. A geladeira denominada como “Geladeira 

Estante” foi doada pelo Departamento de Resíduos Sólidos / Semasa, venho de encontro com o 

pedido de diversos jovens da unidade Centro I. A formação foi realizada em três encontros para 

elaboração do grafite, onde todos os adolescentes participaram. Apartir do lançamento  do projeto 

livre vivo foi criado o espaço de leitura para os socieducandos.  

Para P. J. S de 17 anos “Quando leio uma obra literária, me permito ter varios sonhos lá fora”.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

É possível ser sujeito quando se habita espaços de privação de liberdade? A experiência do 

Projeto Educação Ambiental e a Reinserção Social  demonstra que as respostas a essas 

questões não são simples e conclusivas, porém se configuram de maneira qualitativa apartir dos 

depoimentos dos socieducandos abordados neste artigo, sobretudo, do  ponto vista de 

participação dos adolescentes nas atividades realizadas de 2015 a 2018.  O projeto   evidenciam 

também que apesar de todo o autoritarismo e violência, esses espaços, também são povoados 

pesoas que atuam como  dirigentes que acreditam que o proceso educativo  contribui para que os 

indivíduos possam ser  preparados para a “reinser+ção social” após o período de privação da 

liberdade. Neste contexto, projetos que estimulem sonhos e que abordem de forma crítica à 
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construção de estratégias de ação contribui para o fortalecemento e capacidade de sobrevivência 

e de reexistência cotidiana nesses espaços. Nesse sentido, a proposta do trabalho por meio da 

educação ambiental é fértil em possibilidades, como revela a experiência do projeto, buscando 

atuar nos três segmentos aqui propostos para a Educação ambiental em espaços de privação de 

liberdade: estimular a sensibilização ambiental quanto as problemáticas mais relevantes na 

comunidade, resgatar os projetos de vida, de forma contextualizada; fortalecer as habilidades e 

competências cada indíviduo,  potencializar  expressão de sentimentos e experiências, produzir  

conhecimentos mais críticos e reflexivos. Na medida do possível, esse trabalho também procurou  

envolver uma proposta educativa junto com os agentes da instituição, estimulando a construção 

de saberes e co-responsabilidade de práticas sustentáveis na sociedade. É necessário destacar 

também que Educação Ambiental  em instituições de privação de liberdade deve buscar estar 

profundamente articulada a uma atuação em defesa e promoção dos direitos humanos que 

contribua para a quebra do isolamento dessas instituições e para o seu maior controle social. 

Como atuação estratégica o educar deve promover transformações no sentido de tornar o cidadão 

apto a agir, mudar, criar, inovar, criticar, cooperar, a recomeçar, comvistas ao processo crecente 

de valorização e reinserção social do indivíduo.  
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RESUMO  

 

Organizado no Município de Itajaí, pelo Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e 

Infraestrutura - Semasa e Porto de Itajaí, o mutirão de limpeza Juntos Pelo Rio foi idealizado com 

o  objetivo  unir  forças  para  a sensibilização  e  educação  ambiental  da  população ribeirinha, 

bem como das empresas instaladas  nas margens Rio Itajaí-Açu, estas que desempenham suas 

atividades utilizando o mesmo. A ação foi realizada pela primeira vez em 2012, durante a primeira 

passagem da Regata Volvo Ocean Race por Itajaí. Desde então, o evento vem sendo realizado 

anualmente pelo município, agregando voluntários a cada edição e consolidando sua importância 

na região. A ação, que é alusiva ao Dia Mundial da Água - 22 de março, já foi premiada como 

“Mérito Prática Sustentável no Litoral”. Outros municípios, como Navegantes e Penha, também já 

aderiram à ação e, desde 2016, a Secretaria de Saúde de Itajaí se uniu ao mutirão para reforçar o 

combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti. O planejamento do evento é organizado com 

empresas públicas e privadas localizadas nos municípios participantes do evento, bem como de 

instituições e órgãos governamentais da região, e no dia de sua execução, ainda conta com 

centenas de voluntários, durante uma manhã de sábado. Ao todo já foram recolhidos mais de 80 

toneladas de resíduos em oito edições, que já envolveu mais de cinco mil voluntários.  

 

Palavras-chave: Mutirão de limpeza; educação ambiental; mobilização social; limpeza do rio; 

prevenção Aedes Aegypti; saneamento ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

 

O definição de poluição é bastante complexa no que se refere aos tipos de degradação e poluição 

ambiental. Mas, é fato que os processos de industrialização e de urbanização são grandes 

geradores desses diversos tipos de poluição. A industrialização consiste na produção, circulação e 

consumo de mercadorias e serviços em escala capitalista globalizada, o que tem gerado 

sucessivamente grande quantidade de “novas mercadorias descartáveis”, ampliando a massa de 

resíduos sólidos existentes (Santos, 1993). No contexto da urbanização, o crescimento das 

cidades e dos números de cidades, a ampliação do crescimento populacional e das atividades 

econômicas - torna o urbano lócus da produção industrial e configura a sociedade do consumo de 

massa (Galafassi, 2004).   

Itajaí é um município, do estado de Santa Catarina, localizado na foz da Bacia do Rio Itajaí, que 

sofre com fenômenos naturais em virtude da sua proximidade com o mar. E neste cenário, recebe 

pelos seus cursos de água toda poluição gerada nele, e de mais cinquenta municípios que 

compõe a mesma bacia hidrográfica. 

A idealização do  evento Juntos pelo Rio Itajaí  surgiu  em  2011, quando Itajaí foi escolhida para 

sediar a Volvo Ocean Race pela primeira vez, como parada da América do Sul.  No  referido ano 

foi realizado pelo Porto de Itajaí uma  dragagem emergencial no canal de acesso ao Complexo 

Portuário. Porém, durante a realização dessa obra  as  atividades  foram  interrompidas  inúmeras  

vezes  por consequência da obstrução de lixo nos componentes da draga e para  o reparo dos 

danos gerados. No  final  das  obras  de  dragagem,  somente  no  trecho  do  canal  de  acesso  

ao Complexo  Portuário de Itajaí,  foi  contabilizado  um  volume  superior  à  10.000  m³  de  lixo 

removido  do  fundo  do  Rio  Itajaí-Açu.  

Portanto, na perspectiva de alinhar o problema à ações de educação ambiental, que resgatassem 

o sentimento de pertencimento da população e das empresas, em relação ao rio, a ação foi 

idealizada dando ênfase ao Dia Mundial da Água, 22 de março, e às vésperas também do evento 

internacional considerado a Fórmula 1 dos mares, em 2012, envolvendo na primeira edição 

aproximadamente 400 voluntários.  

A Educação Ambiental (EA) é um processo permanente e tem como um dos principais objetivos 

promover a renovação de percepções individuais e influenciar conceitos de coletividade, como 

forma de possibilitar não somente a aquisição de novos conhecimentos, mas o despertar de 

valores e a prática de novas atitudes em relação ao ambiente. Estas atitudes podem assumir 

função transformadora ao expor a importância e a responsabilidade que cada cidadão possui 

sobre o meio ambiente, e também ao orientar a população a utilizar os recursos disponíveis de 

maneira sustentável (SORRENTINO et al., 2005).  
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Para uma expectativa de reverter o cenário atual de degradação ambiental os indivíduos devem 

perceber-se como sujeitos coletivos capazes de intervir na realidade, constituindo novas relações 

entre si, e deles com a natureza (AMARAL, 2008). Neste contexto, a EA pode se tornar uma 

estratégia fundamental para que essa nova percepção seja alcançada e ações como um mutirão 

de limpeza com educação ambiental, possuem a função de relembrar que acima de tudo, a 

educação ambiental deve ser um ato voltado para a mudança social.    

Neste sentido, o Juntos Pelo Rio foi vislumbrado como uma ação de mobilização social que tem 

como objetivo específico fomentar políticas públicas e ações civis para despertar ao cuidado com 

o Rio Itajaí, que sustém a economia das cidades de Itajaí e Navegantes. Ambas as cidades são 

portuárias e responsáveis por uma grande movimentação de cargas em Santa Catarina.  

O objetivo principal, neste sentido, é a sensibilização para a transformação social era 

confrontando a população a voltar-se de frente para o rio, já que ambos os municípios cresceram 

e evoluíram de costas para ele. E, para isso, sensibilizar a comunidade através do confronto com 

realidade, sobre situação causada pela própria população, consequências da indiferença aos 

recursos hídricos. 

Neste contexto, alertar a população sobre a necessidade de perceber seu ambiente e atuar para 

seu desenvolvimento sustentável era prioridade nesta ação de educação ambiental. Em 

concordância com o documento intitulado pela Unesco, em 1980, como: “La Educación 

Ambiental”, entende-se que uma das características mais importantes é que ela aponta para a 

resolução de problemas reais, onde os indivíduos de qualquer grupo ou nível, percebam 

claramente os problemas que afetam o bem-estar individual e coletivo, que participem, a fim de 

elucidar suas causas e determinar os meios para resolvê-los.  

Inicialmente, observou-se a necessidade de envolver as empresas alocadas às margens do rio, e 

que muitas vezes eram responsáveis pelo despejo de resíduos, porém, surpreendentemente 

houve a adesão de empresas de diferentes ramos, somando em cinco edições mais de cinquenta 

empresas e instituições parceiras, que anualmente se disponibilizam a promover o evento. 

Em 2015, na quarta edição do evento, foi integrada a campanha de prevenção contra o mosquito 

transmissor da Dengue, em virtude dos inúmeros casos confirmados no município de Itajaí. A 

ação “Juntos Pelo Rio e Contra o Aedes Aegypti”, alcançou seu objetivo de alertar a população 

para a necessidade de valorizar e recuperar nossos recursos hídricos, apresentando uma das 

consequências deste descuido com o rio. Nas três últimas edições, paralelo ao mutirão de 

limpeza, ocorreu uma campanha realizada em forma de blitz educativa/informativa em Itajaí sob a 

coordenação da Secretaria de Saúde. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Juntos Pelo Rio é vinculado sempre a data de comemoração do dia Mundial da Água, 22 de 

março. O planejamento inicia aproximadamente sessenta dias antes da sua realização. A 

organização, constituída por Semasa e Porto de Itajaí, mobiliza os parceiros das edições 

anteriores para reuniões semanais. Nestes encontros são definidas as demandas, a logística e a 

parceria.  

As reuniões de planejamento contam com a presença dos parceiros onde são discutidas as 

diretrizes do evento, levantando-se as demandas necessárias, angariando novos parceiros, 

equipamentos e materiais para a realização da ação. 

O evento é colaborativo, onde todos os parceiros definem as demandas que querem atender. As 

necessidades para a realização do evento, são principalmente para identificar o voluntário e 

equipá-lo com material próprio, e seguro, para executar o serviço voluntário tanto pelo rio, quanto 

em terra. Além dos itens para o kit de limpeza do voluntário, são listadas outras necessidades 

como material de divulgação, embarcações, alimentação, ambulância e bandeiras de sinalização.  

 

Figura 1 - Reunião de planejamento para a 8ª Edição do Juntos Pelo Rio. 

 
 

No quesito prevenção e segurança, em virtude da alta movimentação de navios trafegando no Rio 

Itajaí, para os Portos de Itajaí e Navegantes, a Rádio Costeira informa sobre a ação nos quinze 

dias que antecedem ao evento. Além disso, todo o trâmite formal de autorizações junto a Marinha, 

Capitania dos Portos e demais órgãos ambientais é realizado pela Superintendência do Porto de 

Itajaí. Os pontos de coleta são definidos junto à Fundação do Meio Ambiente de Itajaí e 

Navegantes. 
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As inscrições para participar da ação são abertas às empresas parceiras já na primeira reunião de 

planejamento, onde as mesmas divulgam internamente para envolver seus colaboradores não só 

no evento em si, mas em campanhas internas com o tema referente à água.  

As inscrições são abertas por meio do site da Prefeitura Municipal de Itajaí, nos quinze dias que 

precedem ao evento, sendo divulgada nos veículos locais e mídias alternativas. No ato da 

inscrição o participante encerra o preenchimento e já realiza o download do Termo de Adesão ao 

Serviço Voluntário. O termo deve ser levado como comprovante de inscrição, no dia do evento, e 

somente mediante a sua entrega o voluntário recebe o kit de limpeza.  

No dia do evento a concentração é feita às sete horas da manhã, em Itajaí, em local próprio para 

realizar a logística de separação das equipes e funções, bem como de fácil acesso às 

embarcações. É oferecido um café da manhã aos voluntários de ambas as cidades, e neste 

momento são colocadas as instruções de segurança e conduta pela Marinha e pela organização 

do evento.  

 

Figura 2 - Concentração de voluntários: distribuição dos kits, abertura e divisão das equipes. 

 
 
 

Os participantes são direcionados aos locais de coleta. Enquanto parte dos voluntários atua na 

coleta de resíduos, os integrantes do Grupo de Escoteiros e da Secretaria Municipal de Saúde 

promovem uma blitz educativa. O objetivo é abordar os motoristas com orientações sobre como 

evitar novos focos de proliferação do mosquito Aedes Aegypti e como identificar os sintomas da 

doença. 

O mutirão de limpeza, acontece pelo Rio Itajaí, com as embarcações, e na Baía Afonso Wippel, 

com os velejadores da escolinha da Associação Náutica de Itajaí. Por terra, as equipes percorrem 

a Beira Rio, Praia da Atalaia e Molhes de Itajaí.  
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Figura 3 - Mutirão de limpeza por pontos de coleta em terra. 

 
 

 

Os voluntários embarcados, acima de dezoito anos, são monitorados pela Marinha do Brasil, 

Capitania dos Portos, Policia Ambiental e Bombeiros. As embarcações fazem o recolhimento dos 

resíduos nos locais mapeados, já distribuídos aos pilotos dos barcos voluntários, e destinarão os 

sacos coletados às plataformas de apoio. 

 

 

Figura 4 - Coleta pelo Rio Itajaí-Açu. 
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Figura 5 - Coleta de resíduos pelo Rio Itajaí-Açu. 

 
                        

 

O Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul – Cepsul, e a 

a empresa NGI Sul Ferry Boat, prestam apoio por água disponibilizando o navio de pesquisa 

Soloncy Moura e uma das balsas, que servem como plataforma para concentração do material, 

onde um grupo da cooperativa de reciclagem local faz a triagem dos resíduos junto com os 

voluntários. No final do evento, o material reciclado coletado é destinado às cooperativas 

licenciadas, de ambas as cidades, que são parceiras do evento. 

    A organização disponibiliza um barco especificamente para imprensa e autoridades, a fim de 

que possam acompanhar o evento e registrar o trabalho voluntário. 

    No dia do evento, são ministradas oficinas de educação ambiental para as crianças e 

adolescentes participantes, que também tem o contato com a cooperativa de reciclagem 

separando o lixo retirado do rio. Essa vivência é de grande valia e destacada nos vídeos 

institucionais do evento, pois a sensibilização motiva as famílias a participarem não só naquele 

dia, mas mudarem de conduta todos os dias do ano. 
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Figura 6 - Segregação dos resíduos pela cooperativa. 

 
                         

 

Ao final do evento a empresa parceira responsável pelo recolhimento das caçambas de lixo 

coletado, recolhe, faz a pesagem e destina ao aterro sanitário os resíduos não-recicláveis. Da 

mesma forma opera a cooperativa que além disso, tem a possibilidade de gerar renda com o 

material descartado no rio.  

Após levantamentos de dados, posterior ao evento, é realizada uma reunião de avaliação para 

apontar os pontos fortes e fracos, e gerado um relatório aos parceiros, junto com as fotos oficiais e 

relatório de mídia. Os participantes recebem certificado com horas voluntárias. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

 Com a parceria de empresas, que atuam nas margens do rio, governo e instituições sociais dos 

municípios de Itajaí e Navegantes, esta ação já mobilizou aproximadamente 5,5 mil voluntários 

que retiraram mais de 80 toneladas do rio nas oito edições realizadas. 

Além da abordagem social, educacional e ambiental, se enfatiza a importância da questão 

econômica tanto no sustento das cidades, através da atividade portuária, quanto na manutenção 

das famílias que dependem das cooperativas de reciclagem. Destacando a necessidade de 

separar os resíduos domésticos, entregando-os em bom estado para amenizar o trabalho destas 

famílias e gerar renda aos mesmos. 
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Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos em todas as edições. 

ANO 
QUANTIDADE DE  

VOLUNTÁRIOS 

RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS 

RESÍDUOS 

NÃO-RECICLÁVEIS 

TOTAL DE 

RESÍDUOS 

2012 400 1 tonelada 4 toneladas 5 toneladas 

2013 500 2 toneladas 1,5 tonelada 3,5 toneladas 

2014 500 4 toneladas 3 toneladas 7 toneladas 

2015 700 3,5 toneladas 35 toneladas 38,5 toneladas
14

 

2016 600 1,4 toneladas 2,5 toneladas 3,5 toneladas 

2017 750 3,1 toneladas 3,7 toneladas 6,81 toneladas 

2018 800 3 toneladas 7 toneladas 10 toneladas 

2019 1200 5 toneladas 4 toneladas 9 toneladas² 

 

Nesta última edição o evento teve uma de suas maiores abrangências. O mesmo foi realizado em 

três municípios catarinenses: Itajaí, Navegantes e Penha. Em Itajaí e Navegantes o evento foi 

realizado nas margens do Rio Itajaí-Açu em sua extensão ao longo de todo o Complexo Portuário 

e praias agrestes. Já no município de Penha, o mutirão de limpeza foi realizado na Vila dos 

Pescadores do Rio Gravatá. 

 

Figura 7 - Embarcação de apoio aos barcos voluntários. 

 
 

                         

Após o município de Itajaí declarar situação de emergência, em janeiro de 2017, através do 

DECRETO Nº 10.873, foi instituída a Sala de Situação Municipal para Coordenação, Combate e 

Enfrentamento da Dengue, que tem como objetivo gerenciar e monitorar a intensificação das 

                                                             
14

 A Secretaria de Obras coletou 12 toneladas de madeira na região do Saco da Fazenda e do molhe sul de Itajaí. 

² Alta concentração de garrafas pets. Esta edição teve seu destaquem em volume de resíduos. 
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ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes Aegypti, para o enfrentamento da Dengue, 

do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus. 

Uma das grandes conquistas no decorrer das edições, foi agregar a campanha de prevenção 

contra o Aedes Aegypti, num momento em que o poder público realizava grande força-tarefa para 

diminuir os focos do mosquito, que estavam provocando um número alarmante de casos de 

Dengue na população. A fim de evitar as outras doenças transmitidas pelo mosquito, a ação 

oportunizou relevar a informação e associar a conservação e limpeza do rio, já que muitos 

resíduos trazidos pela maré, são acumuladores de água parada. 

Outro resultado relevante foi o reconhecimento do Juntos Pelo Rio, em 2015, por meio do troféu 

“Mérito Prática Sustentável no Litoral”, em Porto Alegre (RS). A premiação teve como objetivo 

reconhecer e divulgar práticas sustentáveis no litoral catarinense e gaúcho, realizadas durante a 

temporada de verão. Segundo revista Meio Sustentável, organizadora do prêmio, ao Juntos Pelo 

Rio foi concedido destaque “pelos relevantes resultados ambientais e pela abrangência de 

envolvimento comunitário, unindo diferentes atores em prol da limpeza do Rio Itajaí” 

Destaca-se também um importante marco: a promoção de um seminário técnico científico, 

organizado pela Prefeitura de Itajaí, durante a terceira pssagem da Volvo Ocean Race no 

município em 2018. O evento intitulado “O Futuro dos Oceanos: combate ao lixo no mar” foi 

marcado pela assinatura da Carta Compromisso de Mares Limpos, que firmou a parceria entre a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e o Município de Itajaí, primeira cidade brasileira a 

assumir o pacto.  

O documento prevê quatro pontos de atuação: trabalhar no sentido de publicar novas leis, em 

conjunto com os municípios vizinhos, para criação de uma política regional de combate ao lixo no 

mar; informar os cidadãos de Itajaí sobre a importância deste tema, através de campanhas de 

educação ambiental, palestras, seminários e workshops; encorajar e fomentar a iniciativa privada 

para que realizem práticas sustentáveis que visem a redução do lixo marinho, especialmente o 

plástico; e minimizar o uso de plástico nas atividades do executivo municipal. A carta foi assinada 

pelo prefeito Volnei Morastoni e por Fernanda Daltro, representante da ONU Meio Ambiente. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A presente iniciativa ressalta a importância de se trabalhar educação ambiental nas suas 

diferentes esferas, promover o zelo pelos bens naturais, o embelezamento da região, despertando 

no cidadão a sensibilização da conservação ambiental, proporcionando um ambiente com 

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. 
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O evento, já em sua 8ª edição, obteve o maior número de participantes em 2019, sendo, ainda, a 

edição onde houve a integração de três municípios. É possível observar que o número de 

participantes vem aumentando a cada ano, sendo este um ponto extremamente positivo para o 

evento, visto que a população está, de fato, se sensibilizando com as questões que envolvem o 

seu meio ambiente.  

Por fim, é necessário enfatizar a importância do envolvimento de todos os municípios inseridos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, visto que esses compartilham do mesmo rio e que, através 

deste curso d’água, as ações de uma região são refletidas em outra. Assim, ações como esta 

passam a ser de responsabilidade de todo cidadão, englobando o poder público e demais esferas, 

além dos próprios indivíduos em si, assumindo deste modo o papel de gestores ambientais. 
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RESUMO  

 

O Semasa, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SP), por meio da 

Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, realiza uma série de ações e projetos na cidade, 

dentre eles o Programa de Assessoria em Educação Ambiental para escolas. Com foco em 

escolas públicas tem por objetivo assessorar educadores no desenvolvimento e implantação de 

projetos e ações de educação ambiental de forma a contribuir na formação e sensibilização 

ambiental da comunidade escolar, estimulando o protagonismo dos educadores na implantação 

dos projetos. O atendimento direto e indireto dos  sete projetos em assessoria no ano de 2018 

contabilizou 6.683 pessoas, entre alunos, professores e comunidade escolar da rede municipal de 

ensino e os principais temas de projetos desenvolvidos foram Horta e Resíduos Sólidos. De forma 
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pioneira na educação ambiental municipal, o Programa de Assessoria consegue ampliar o alcance 

de atendimento da educação ambiental do Semasa por meio do efeito multiplicador, ao mesmo 

tempo que permite a escola maior autonomia para trabalhar os temas de forma contextualizada, 

adequada à sua realidade, aliando formação, orientação e acompanhamento, que a médio e longo 

prazo produzirão indicadores importantes da implantação da Política Municipal de Educação 

Ambiental. 

 

Palavras-chave: assessoria, educação ambiental, formação, multiplicadores, política pública 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Santo André, município do ABC Paulista, localizado na região metropolitana de São Paulo, possui 

população de cerca de 700 mil habitantes, e tem seu território dividido em duas macrozonas: 

Macrozona de Proteção Ambiental (representa cerca de 55% do território) e Macrozona Urbana 

(concentra 95% da população). Desde 1969, o Semasa, Serviço Municipal de Saneamento 

Ambiental, é a autarquia municipal responsável pelo saneamento ambiental na cidade. 

A partir 1998, com a publicação da Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental (Lei 

Municipal 7733/1998), o Semasa, órgão gestor desta política, incorporou um Departamento de 

Gestão Ambiental, o qual dentre outras atribuições, é responsável pela Educação Ambiental na 

cidade. 

Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei 9795/99, a educação 

ambiental compreende "os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade". 

Um estudo realizado entre os anos de 2004 e 2006 pelo Ministério da Educação intitulado 

“Educação na diversidade: o que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental” 

(TRAJBER, MENDONÇA, 2006) ao analisar as práticas de 455 escolas brasileiras chegou à 

conclusão de que ao longo dos anos aumentou o número de escolas que vêm desenvolvendo 

ações de educação ambiental e que o objetivo principal das mesmas tem sido a conscientização 

para cidadania, porém a maior parte das ações desenvolvidas tem sido inserida em disciplinas 

específicas como: ciências naturais ou geografia, o que vai de encontro às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a educação ambiental, que enfatiza a importância da interdisciplinaridade e de 

práticas educativas integradoras. 
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Segundo  Luzzi, (2012) “o verdadeiro problema da prática da Educação Ambiental está 

relacionado a escassa articulação e diálogo entre os setores ambientais e a comunidade 

educativa na busca de enfoques integradores.” 

No ano de 2015, Santo André por meio de um amplo processo participativo, instituiu a Política 

Municipal de Educação Ambiental (Lei 9738/2015), importante instrumento de gestão e promoção 

da educação ambiental no município. 

A referida legislação traz como uma de suas linhas de atuação, a formação, a capacitação e o 

aprimoramento de competências, em âmbito formal e não formal, tendo como um de seus 

objetivos, a necessidade de formação dos educadores do município, com destaques para os 

professores da rede municipal de ensino. 

Como forma de colocar em prática a Política Municipal de Educação Ambiental,  e melhorar o 

diálogo e  articulação entre o órgão ambiental e as instituições de ensino, o  Semasa, por meio de 

sua Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, lançou em 2018, o Programa de Assessoria 

em Educação Ambiental para escolas.  

Com foco em escolas públicas, o programa é uma iniciativa pioneira, que tem por objetivo 

assessorar educadores no desenvolvimento e implantação de projetos e ações de educação 

ambiental. 

De forma inovadora, a ideia é contribuir na formação e sensibilização ambiental da comunidade 

escolar e estimular o protagonismo dos educadores na implantação dos projetos. Sendo assim, 

neste Programa, a equipe da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental não leva projetos 

prontos para a escola, ou seja, a escola não é somente o público beneficiário, mas sim ator 

essencial na sensibilização ambiental contextualizada buscando melhoria da qualidade de vida e 

do meio ambiente.  

Atualmente, o município conta com mais de 100 escolas municipais de educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos. Além de 90 escolas estaduais. Em consonância com 

as legislações federais, estaduais e municipais, a educação ambiental deve ocorrer de forma 

transversal nos currículos e por meio de projetos específicos, não configurando disciplina. 

O Programa de Assessoria visa incentivar projetos de educação ambiental que façam sentido para 

a comunidade escolar, e permitam criar possibilidades para a produção e construção do 

conheciemento, em consonância com o que nos diz Paulo Freire, em sua obra, a Pedagogia da 

Autonomia: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011). 

Entender o processo de educação ambiental e implantá-lo no cotidiano da escola, de forma a 

estimular reflexão crítica e contextualizada, com objetivo de proporcionar transformação da 

realidade imediata ou a médio e longo prazo configura principal desafio para equipe pedagógica e 

diretiva das instituições.  
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Diante desta situação, o Programa de Assessoria foi pensado e implementado, de forma a auxiliar 

educadores e equipe diretiva na realização de projetos contextualizados. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No ano de 2018, o Programa foi lançado em duas frentes: 

 Projetos espontâneos oriundos de escolas municipais; 

 Projetos originados a partir dos cursos de formação oferecidos pela Gerência de Educação 

e Mobilização Ambiental, desenvolvidos e realizados pelos professores de escolas 

municipais, estaduais e particulares de Santo André. 

Para a rede municipal, o lançamento ocorreu com a realização de oficinas com assistentes 

pedagógicos de todas as escolas da rede municipal (infantil e fundamental), com objetivo de 

realizar um breve diagnóstico da realidade ambiental da escola e seu entorno, além de debater 

sobre educação ambiental na escola e apresentar a proposta do Programa de Assessoria. 

Neste momento foi dado prazo para envio das propostas, que foram analisadas  e selecionadas 

pela equipe de educação ambiental do Semasa.  

As propostas selecionadas passaram a ser acompanhadas pela equipe técnica por meio de 

reuniões, troca de e-mails, visitas a escola e relatório de atividades elaborados pelos assistentes 

pedagógicos. 

Além das propostas espontâneas da rede municipal, também foram assessorados projetos 

induzidos pelo Curso de Formação Caminho das Águas, do qual participaram professores da rede 

municipal, estadual e particular do município. 

Em 2019, o Programa se renovou, sendo adotadas as seguintes estratégias: 

 Oficinas de divulgação para equipes pedagógicas das escolas municipais; 

 Cursos de formação com assessoria para escolas municipais, estaduais e particulares em 

datas programadas; 

 Levantamento da percepção dos assistentes pedagógicos sobre os princípios da Política 

Municipal de Educação Ambiental; 

 Criação de um Manual “Passo a Passo” com modelo de propostas, prazos e demais 

procedimentos; 

 Criação de site específico para acompanhamento e troca de informações; 

 Instituição de relatórios mensais de acompanhamento; 

 Certificação das horas trabalhadas pelos professores no projeto; 

 Evento para divulgação dos resultados e troca de experiência entre os participantes. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O processo de Assessoria para a rede municipal de ensino teve início em março de 2018, quando 

foi realizada uma Oficina de Educação Ambiental para Educadores. A atividade contou com 88 

Assistentes Pedagógicos de 37 creches e 51 EMEIEFs (Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental) do município. O conteúdo da oficina consistiu em: formação introdutória sobre 

educação ambiental, diagnóstico de problemas ambientais nas escolas, apresentação da proposta 

da assessoria e levantamento das expectativas. Após esta formação com as equipes diretivas, foi 

aberto prazo para que as escolas interessadas enviassem propostas de projetos para assessoria. 

Foram recebidos 11 Projetos de 09 escolas, e, após um processo de seleção, 07 projetos 

receberam assessoria, de acordo com Tabela 1. 

O processo de assessoria foi realizado com os seguintes passos: 

1. Primeiro encontro chamado “Diagnóstico” que teve por objetivo sentir do corpo docente 

qual o interesse e a disponibilidade do grupo em desenvolver um projeto coletivo e 

estimular os professores para que estes compartilhassem quais as questões ambientais 

mais latentes em sua instituição de ensino. 

2. Realização de formações com professores, funcionários, pais e equipe pedagógica da 

unidade escolar incentivando o debate sobre o tema norteador definido no diagnóstico. Os 

encontros foram ministrados pela equipe da Gerência de Educação e Mobilização 

Ambiental e para que toda a comunidade escolar fosse atendida, as formações 

aconteceram em média, por escola, em três datas com horários distintos. 

3. Finalizadas as formações, as escolas foram orientadas a construir um cronograma prévio 

das atividades a serem desenvolvidas e ao final do mês encaminhar relatório descrevendo 

as atividades desenvolvidas no período. 

4. Além da orientação para sugestão de ações e acompanhamento de atividades, a equipe 

da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental também auxiliou na execução de 

algumas etapas dos projetos, como por exemplo, implantação de hortas com participação 

dos pais e comunidade escolar. 

O atendimento direto e indireto dos projetos em assessoria no ano de 2018 contabilizou 6.683 

pessoas, entre alunos, professores e comunidade escolar da rede municipal de ensino e os 

principais temas de projetos desenvolvidos foram Horta e Resíduos Sólidos. 
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Tabela 1 - Projetos de Assessoria em Educação Ambiental no ano de 2018, das escolas municipais 

de Santo André. 

 

Fonte: Semasa, 2018. 

 

 

Segue abaixo registro fotográfico de algumas atividades realizadas no âmbito do Programa de 

Assessoria em escolas municipais de Santo André (Figuras 1 a 4). 

 

Figuras 1 e 2: Formações com professores e pais de alunos; e implantação de horta escolar. 

   

 

 

 

Projeto 

Tema Faixa Etária Nº de 

alunos 

N° de 

profs. 

ATENDIMENTOS 

Horta e Alimentação 

Saudável 

Horta Educação 

Infantil 

300 15 1748 

Qualidade de Vida Horta Educação 

Infantil 

235 13 2133 

A água é um tesouro Água Educação 

Infantil 

100 4 333 

Educação Ambiental 

e Sustentabilidade  

Compostagem e 

Horta 

Fundamental I 685 34 1152 

Horta escolar Horta Educação 

Infantil 

270 18 76 

Lúdico na escola Ferramentas 

Lúdicas  

Educação 

Infantil 

200 12 831 

Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

Resíduos 

Sólidos 

Fundamental I 600 17 410 
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Figuras 3 e 4: Feira de Trocas de livros e Contação de estória. 

   

 

 

Em relação aos projetos induzidos por Cursos de Formação, de março a maio de 2018, foram 

realizadas duas turmas do Curso “Caminho das Águas”, que contou com 05 encontros teórico-

práticos, com o objetivo de promover a reflexão crítica sobre o meio ambiente a partir da 

compreensão do percurso da água como ferramenta pedagógica para a educação ambiental na 

escola. 

Houve a participação de 24 professores nas duas turmas do curso e dentre estes, 09 professores 

desenvolveram 06 projetos, totalizando o atendimento indireto de 3.067 alunos (Tabela 2). Os 

projetos induzidos pelo Curso de Formação também receberam a assessoria da equipe da 

Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, com orientação para os professores, sugestão e 

acompanhamento das atividades, execução de visitas monitoradas (Parque Natural Municipal do 

Pedroso, Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto municipais) para 

os alunos participantes dos projetos. 

 

Tabela 2 - Projetos originados do Curso de Formação “Caminho das Águas”. 

Projeto Escola Nº de Atendimentos Faixa etária 

Ação pelo uso racional da água Estadual 1560 Fund. II 

Compreendendo a água e seus usos Estadual 354 EJA 

Água e Inclusão social  Municipal 36 EJA 

O cotidiano da água e a pegada hídrica Municipal 94 EJA 

Minha água, minha vida! Municipal 780 Infantil 

Caminho das Águas Multiplicando 
Saberes 

Municipal 243 Fund. I 

Fonte: Semasa, 2018. 

 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 907 

Segue abaixo registro fotográfico de atividades realizadas com os professores no Curso “Caminho 

das Águas” (Figuras 5 a 8). 

 

Figuras 5 e 6: Visita à área de captação de água no Parque Natural Municipal do Pedroso e visita à 

Estação de Tratamento de Água. 

   

 

 

Figuras 7 e 8: Visita à Estação de Tratamento de Esgoto e atividade sobre rios urbanos. 

   

   

 

Em 2019, o Programa de Assessoria teve início com a realização das oficinas de divulgação junto 

as escolas municipais, com a participação de 81 assistentes pedagógicos que atuam na educação 

infantil e fundamental. No prazo estipulado para apresentação das propostas, foram recebidos 47 

projetos, os quais passaram por um processo de seleção. Foram contempladas 18 propostas que 

receberão acompanhamento da equipe técnica da educação ambiental do Semasa ao longo do 

ano, com orientação metodológica, sugestões de materiais e atividades, formações, além da 

asssessoria virtual por meio do site específico do programa, já em funcionamento. No site, as 
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escolas participantes podem acessar manuais temáticos (temas geradores para projetos de 

educação ambiental, tais como água, resíduos sólidos e outros), além de enviar relatórios mensais 

para acompanhamento das atividades e para certificação das horas trabalhadas pelos professores 

nos projetos.  

A edição 2019 do Curso de Formação “Caminho das Águas” teve início em março, com 28 

professores das redes municipal, estadual e particular de Santo André e região. Como parte do 

curso, os professores realizam atividades complementares em sala de aula, atividades tais que 

compõem, muitas vezes, projetos desenvolvidos pelos mesmos nas respectivas escolas. Durante 

o curso, além da formação específica com o tema gerador “água”, os professores recebem 

assessoria da equipe no desenvolvimento de seus trabalhos com os alunos.  

O efeito multiplicador do curso é bastante relevante, sendo que até o momento, além dos 

professores participantes, já foram contabilizados mais de 1700 atendimentos indiretos em 

atividades de educação ambiental. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

De forma pioneira na educação ambiental municipal, a assessoria para projetos realizados pelas 

escolas, tem proporcionado subsídios aos professores que, com a obrigatoriedade de realizar 

processos educativos transversais em educação ambiental, nem sempre possuem a formação 

necessária para implantar de forma eficaz tais processos. Além disso, a assessoria, seja pelos 

projetos apresentados por demanda espontânea das escolas ou originados dos cursos de 

formação, consegue ampliar o alcance de atendimento da educação ambiental da autarquia por 

meio do efeito multiplicador (atendimento direto X indireto) ao mesmo tempo que permite a escola 

maior autonomia para trabalhar os temas de forma contextualizada, adequada à sua realidade, 

aliando formação, orientação e acompanhamento, que a médio e longo prazo produzirão 

indicadores importantes da implantação da Política Municipal de Educação Ambiental. 

Em atendimento a um dos objetivos fundamentais da Política Municipal de Educação Ambiental, o 

Programa de Assessoria, por meio do site e do evento de encerramento, também promoverá o 

intercâmbio entre de educadores para a troca de experiências sobre metodologias, conteúdos, e 

avaliação em educação ambiental. 
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RESUMO 

 

Os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) do Município de Guarulhos, apresenta em 

algumas regiões grandes diferenças altimétricas, o que causa por consequência em alguns 

setores do sistema a necessidade da instalação de sistemas elevatórios para o atendimento das 

condições mínimas de atendimento, O presente trabalho mostra a aplicação do método de 

balanço energético, desenvolvido por pesquisadores em Portugal e Espanha, que vista determinar 

as quantidades  de energia alocadas em cada uma das componentes do Balanço Hídrico. É 

mostrado o desenvolvimento das etapas de construção do modelo hidráulico através de sistemas 

de informações gerenciais desenvolvidos no SAAE Guarulhos, para determinação das parcelas 

relativas ao Balanço Hídrico utilizadas para a determinação das parcelas do balanço energético. 
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Ao final são determinados três indicadores para verificação das condições operacionais do DMC 

escolhido para o estudo.  

 

Palavras-chave: Consumo de energia, operação de sistemas de abastecimento, redução de 

perdas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A melhoria da eficiência dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) é uma busca constante 

dos operadores, visando à redução das perdas de água, dada a dificuldade cada vez maior de 

encontrar novos mananciais que satisfaçam os quesitos de qualidade e quantidade, 

principalmente em grandes centros urbanos; e de consumo de energia elétrica, insumo que ocupa 

uma posição de destaque nos custos dos operadores de serviços de saneamento. 

Tal insumo é utilizado em diversas parcelas da operação de um SAA, sendo a componente menos 

conhecida quando nos referimos a sua boa ou má utilização, as abordagens utilizadas para tratar 

do tema, geralmente estão centradas na eficiência dos equipamentos, o que por muitas vezes 

deixa de lado possíveis deficiências existentes no arranjo das redes de água, na forma de operar 

o sistema e os usos da água. 

O SAAE Guarulhos no ano de 2017 consumiu na operação de água 38,5 GWh/ano, que gerou 

uma despesa de R$ 18,3 milhões o que consumiu aproximadamente 3,84% do faturamento da 

autarquia. Uma parte considerável desta energia consumida se refere à energia gasta com o 

tratamento, adução e distribuição final de água que acaba por se perder através de vazamentos, 

uso inadequado da água, ou ainda dissipado através da rede de distribuição de água. 

O objetivo do trabalho é apresentar a aplicação do método de auditoria do uso de energia elétrica 

(Balanço Energético), descrito por Mamade et al. (2015) em um dos Distritos de Medição e 

Controle (DMCs) que compõem o Sistema de Abastecimento de Água do SAAE Guarulhos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Escolha do DMC para construção do modelo 

Para elaboração do Balanço Energético foi selecionado um dos DMCs que apresentam as 

seguintes características: abastecimento a partir de um sistema de bombeamento, balanço hídrico 

com pelo menos um ano de dados, macromedidor operando, foi então selecionada o DMC Aníbal 

Martins, que é mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Tela para delimitação de uma DMC. 

 

Fonte: Sistema SIG SAAE Guarulhos. 

 

Construção do Modelo 

Para a construção do modelo hidráulico utilizado para construção do balanço energético foram 

seguidas algumas fases, que são listadas a seguir:   

 

Programa Epanet 

O programa Epanet 2.0, segundo Coelho (2005), mediante a definição da topologia da rede de 

distribuição, das características reais dos diversos componentes e dos consumos em cada nó, 

tem a capacidade de determinar os valores de vazão em cada trecho de tubulação, a pressão 

residual em cada nó.  

Também permite que seja operado com módulos externos. Para o denvolvimento do trabalho foi 

utilizado um módulo desenvolvido por Araújo (2005), em algoritmo genético que permite 

determinar as vazões de perdas a partir das vazões de entrada medidas e a partir de medidores 

de vazão do tipo eletromagnético, que tem os valores de vazão transmitidos em tempo real para o 

centro de controle operacional (CCO) do SAAE Guarulhos. 

 

Processo de calibração 

O processo de calibração de um modelo tem por base a comparação dos resultados da simulação 

com os dados obtidos em medição de campo (vazão e pressão) em diversos pontos da rede de 

distribuição, sendo um processo iterativo, cujos passos principais são repetidos até determinadas 

condições de aceitabilidade serem verificadas. Esta deverá sempre ser realizada em função dos 

objetivos a que se destina, e ter em consideração a qualidade dos dados utilizados para construí-

lo (Alves 2012). 

Segundo Walski, (1995) e Cesario, (1995), a calibração de modelos é processo iterativo e 

sistemático e orientam a execução dos seguintes passos: Uso que se pretende dar ao modelo;  
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Estabelecimento de cenários de simulação; Revisão das regras de operação e, se necessário, de 

outros parâmetros do modelo;  Aquisição dos dados de calibração; Macrocalibração; Análise de 

sensibilidade e Microcalibração.  

 

Demanda Micromedida 

Para distribuição dos consumos nos nós através do Sistema de Informações Geográficas (SIG) foi 

selecionada a área da DMC Aníbal Martins de onde é extraída a somatória dos volumes de 

micromedição de cada face de rua, em seguida os volumes micromedidos são agrupados e 

distribuídos pelos nós de consumo, criados na geração do modelo através do módulo de redes do 

SIG/Epanet. Na Figura 2 é apresentado esquema de distribuição dos consumos. 

 

Figura 2 - Esquema de distribuição das vazões micromedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendes (2016) 

 

 

 

Cálculo dos consumos totais dos nós 

É dito por Mendes (2016) que para haver simulação dinâmica é necessário o modelo ter um 

padrão de distribuição dessas vazões ao longo do dia, esse padrão é formado por coeficientes 

multiplicativos, ou seja para um dado período de tempo a simular existirão n fatores 
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multiplicadores com intervalos de tempo regulares. Por exemplo, para um período de simulação 

dinâmica de 24 horas com intervalos regulares de 1 hora entre eles, teremos 24 fatores que irão 

da 0 hora até as 23 horas. Nas Figuras 3 (a) e (b), são mostrados esquemas de distribuição de 

vazão nos nós e curva (padrão) de consumo de setor de distribuição. 

 

Figuras 3 - (a) e (b). Esquema de distribuição das vazões micromedidas. 

 

Após a determinação do padrão de consumo , as vazões atribuídas aos nós a partir dos volumes 

micromedidos são corrigidas para cada hora a partir da expressão: 

                              bbi Qq 
4

1

....................... (1) 

Sendo: 

Qbt = Vazão de base total (L/s); 

qbi = Vazão de base para cada nó (L/s). 

 

O padrão será um termo adimensional calculado a partir das vazões medidas pelos macro 

medidores 

....................
b

t

i
Q

Q
P 1 ........................(2) 

Sendo: 

Pi = Padrão adimensional da hora i (L/s) 

Qti = Vazão medida na entrada do setor na hora i (L/s); 

Qbi = Vazão de base total (L/s). 

 

O padrão calculado será multiplicado por cada uma das vazões de base de cada nó e o resultado 

será a vazão total de consumo de cada um dos nós, em cada instante que se pretende simular. 
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Avaliação das Incertezas dos Resultados 

As grandezas componentes do balanço hídrico, deverão ter calculadas suas incertezas a partir 

das incertezas dos dados de utilizados para o cálculo das componentes do balanço hídrico. 

É dito por Alegre el al. (2005) que a depender da operação algébrica a ser executada para o 

cálculo do valor da componente a incerteza final poderá ser calculada das seguintes  equações: 

Para as operações de adição e subtração o resultado é igual a soma geométrica das incertezas 

absolutas das parcelas expressas pelos seus respectivos desvios padrão. 

 

222

BAC  
.............................(3) 

 

É salientado ainda por Alegre el al. (2005) que são observadas importantes propriedades 

provocadas pelo fato do cálculo das incertezas para adição e subtração serem calculadas da 

mesma forma: A primeira que a incerteza relativa do resultado é menor no caso das somas do que 

nas subtrações. 

Ao se fazer somas, a incerteza propaga-se  no sentido de uma redução em relação à incerteza 

das parcelas; Quanto às subtrações, a incerteza propaga-se em sentido de um aumento em 

relação à incerteza das parcelas. No caso do produto e divisão a incerteza é calculada através da 

soma geométrica dos desvios padrões das incertezas relativas aos valores médios das medições, 

como mostra a equação: 

 

BAC BAC /// 222  
....................(4)  

 

Novamente Alegre el al. (2005) observa que a incerteza calculada para as operações de 

multiplicação e divisão se propagam da mesma forma, ou seja aumentam nos dois casos. 

 

Balanço Hídrico 

Segundo Vicentini (2012), o cálculo do Balanço Hídrico é baseado em medições ou estimativas da 

água produzida, importada, exportada, consumida ou perdida. O problema que existia na 

construção do Balanço Hídrico era a grande quantidade de formatos e definições usadas em 

diversos países, o que ensejou uma necessidade na padronização dos formatos e definições que 

fossem conhecidas e empregadas pelas companhias de saneamento ao redor do mundo e que 

permitissem a comparação entre resultados dos diversos concessionários. 
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A tarefa para padronização foi executada pelo grupo de trabalho executivo, da IWA, já citado 

anteriormente, com a definição de todos os termos envolvidos. 

O Balanço Hídrico é constituído por uma matriz, onde são lançados os valores mensurados ou 

estimados dos diversos usos da água, resultando na estruturação do todo ou de parte do sistema 

que se queira gerenciar as perdas. O cálculo do balanço de águas corresponde ao principal 

modelo para a avaliação e controle das perdas.  A autora Vicentini (2012) afirma que os volumes 

envolvidos nas análises devem primeiramente ser calculados, baseados nos volumes de macro e 

micromedição, que eles próprios representam os indicadores primários das perdas. Somente a 

partir deles, evidentemente, é que podem construir quaisquer indicadores. 

A construção do balanço pode se dar a partir do cálculo de perdas aparentes, chamado de 

método top down ou a partir do cálculo de perdas reais que tem a denominação de método botton 

up, na Figura 4 é mostrada a matriz de determinação do Balanço Hídrico. 

  

Figura 4 - Balanço Hídrico. 

 

Fonte: SACP-SAAE Guarulhos. 

 

 

 

Margem de erro (+- 4.75 %)

BALANÇO HÍDRICO - Azul-piscina

Período: 

Consumo autorizado faturado Consumo medido faturado Água faturada

Margem de erro (+- 5,2 %) Margem de erro (+- 5,2 %)Margem de erro (+- 5,2 %)

587,164.00 587,164.00

556,631.47 621,336.94 556,631.47 621,336.94

Consumo autorizado
Consumo medido não faturado

Margem de erro (5,35 %)
Margem de erro (0 %) 

0.00
743,745.00

Consumo autorizado não faturado
0.00 0.00

709,297.95 781,832.47 Margem de erro (+- 2.51 %)

156,581.00
Consumo em núcleos

152,666.48 160,495.53 Margem de erro (+-2,5 %)

Volume de entrada no sistema

156,581.00

Margem de erro (+-1,50 %)
152,666.48 160,495.53

1,385,658.00

1,364,873.13 1,406,442.87 Imprecisão dos medidores e erros de 

manipulação dos dados

Água não faturada

Margem de erro (+- 16,30 %)

Margem de erro (+-2,50 %)
114,496.98

114,496.98
Perdas Comerciais 111,634.56 117,359.40

Margem de erro (+- 2,95 %) 111,634.56 117,359.40

Perdas de Água
117,955.98

Margem de erro (+- 163,72 %)

114,574.71 121,337.25 Consumo Clandestino
641,686.23

Margem de erro (+ 15,00 %)

614,737.09 668,635.37
3,459.00

2,940.15 3,977.85

Perdas Operacionais Perdas Físicas

Margem de erro (+- 4,5 %)
523,730.25

523,730.25

500,162.39 547,298.11

621,336.94

587,164.00

556,631.47

500,162.39 547,298.11
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Planilha de Balanço Energético 

O consumo de energia elétrica em um sistema de abastecimento de água pode se dar em 

equipamentos individuais, tais como conjuntos elevatórios, misturadores, válvulas de controle, 

sendo que grande parte desta energia é dissipada no processo de transporte de água, durante o 

escoamento da água nas tubulações, até os pontos de consumo final.  

Mamede  et al. (2015) salienta que normalmente os operadores de serviços de saneamento 

acabam por somente trabalhar na melhora do consumo de energia de forma isolada nos 

equipamentos tais como conjuntos motobomba, deixando de atuar de forma sistêmica em todo o 

sistema de distribuição de água, uma das formas de possibilitar de forma mais abrangente como 

se dá a partir da construção do balanço energético de cada setor de abastecimento ou DMC, a 

unidade de medida utilizada na quantificação das grandezas do balanço hídrico é o KW/h.   

Em Mamede et al. (2014) define os principais componentes do balanço energético e suas 

componentes principais: 

 

Energia Potencial: Energia a ser disponibilizada pelo sistema a partir do nível de água do 

reservatório, calculada pelo desnível geométrico do reservatório e a cota do ponto considerado; 

Energia de Pressão: Energia fornecida ao sistema através de conjuntos elevatórios; 

Energia Fornecida ao Sistema: Somatória das energias potencial e de pressão; 

Energia Associada ao Consumo Autorizado: Parcela da Energia Fornecida ao Sistema 

utilizada para transporte do volume de água associado à componente do volume autorizado do 

balanço hídrico; 

Energia entregue aos consumidores: Energia necessária para disponibilizar a quantidade de 

água necessária para satisfação das necessidades dos clientes, esta parcela é a somatória da 

energia mínima no ponto de ligação, somada a quantidade de energia dissipada no transporte de 

água, nesta componente é necessária a utilização de modelagem hidráulica. 

Energia Dissipada: Corresponde a somatória da energia dissipada em válvulas de controle 

bombas, e em tubulações, que é determinada a partir da utilização de modelagem hidráulica; 

Energia Recuperada: Esta parcela  corresponde a quantidade de energia que se deixou de 

perder com a redução dos volumes de água perdidos. Tal parcela corresponde à somatória da 

energia recuperada através da redução de perdas de água e da energia recuperada 

correspondente aos volumes autorizados, dentro do período de apuração de dados para o 

balanço. 

 

Energia Dissipada Referente as Perdas de Água: É quantidade de energia dispendida com os 

volumes de água perdidos por vazamentos. Esta componente está dividida em duas parcelas uma 

referente as perdas de água em equipamentos e outra referentes à perdas de água distribuídos ao 
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longo das redes de distribuição, tais volumes foram determinados neste trabalho a partir utilização 

do módulo em algoritmo genético acoplado ao EPANET. 

É dito por Mamade et al. (2015) que o balanço energético consiste na aplicação de uma planilha 

que se assemelha à planilha utilizada para a elaboração do balanço hídrico e seguem dois passos 

básicos:  

a) Contabilização simplificada das parcelas de utilização de energia para o setor considerado, 

com a utilização de indicadores que permitam classificar os setores (DMCs) em função da 

situação do consumo de energia. 

b) Contabilização detalhada dos setores que apresentem indicadores em pior situação em 

relação às demais áreas. 

Na Figura 5 é mostrado o balanço energético adaptado de Mamade et a.l (2015). 

 

Figura 5 - Balanço Energético. 

 

Fonte: Adaptado de Mamade et al. (2015). 

 

Indicadores de Avaliação 

Só podemos usar indicadores que efetivamente permitam a comparação entre diversos sistemas, 

de forma que permitam que sejam realizadas comparações entres eles, indicando o nível de 

eficiência que tem por objetivo permitir identificar os setores com baixo desempenho, identificar as 

ações necessárias para melhoria e por fim monitorar os efeitos produzidos pela implementação 

das atividades propostas.  
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Energia Mínima Requerida (Emín)  

Energia mínima requerida é definida como a quantidade mínima de energia para atender as 

condições mínimas de abastecimento, essa quantificação foi determinada através modelo de 

simulação no programa Epanet 2.0. 

 

Energia em excesso por Unidade de Volume Disponibilizado (E1)  

O segundo indicador utilizado, se refere à quantidade de energia consumida em KW/h para cada 

unidade de volume m3. Tal indicador cabe somente avaliar o consumo unitário dos conjuntos 

elevatórios e seus demais componentes. 

𝐸1 =
𝐸𝑒𝑥𝑐

𝑉𝑒𝑛𝑡
=

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝−𝐸𝑟𝑒𝑐−𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡
, onde: 

 

E1= Energia por excesso por volume (KW/h/m3); 

Eexc= Energia total fornecida  (KW/h); 

Edisp= Energia total disponibilizada  (KW/h/m3); 

Erec= Energia recuperada  (KW/h/m3); 

Emín= Energia mínima para atendimento  (KW/h/m3); 

Vent= Volume total de entrada no setor (m3). 

 

Energia em excesso por Unidade de Volume Faturado (E2)  

O terceiro indicador mostra a quantidade de energia passível de redução, permite avaliar a 

viabilidade de ações para sua redução e hierarquizar as áreas mais interessantes para receberem 

investimentos ou ações para redução. 

𝐸2 =
𝐸𝑒𝑥𝑐

𝑉𝑓𝑎𝑡
=

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝−𝐸𝑟𝑒𝑐−𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑓𝑎𝑡
, onde 

 

E1= Energia por excesso por volume (KW/h/m3); 

Eexc= Energia total fornecida  (KW/h); 

Edisp= Energia total disponibilizada  (KW/h/m3); 

Erec= Energia recuperada  (KW/h/m3); 

Emín= Energia mínima para atendimento  (KW/h/m3); 

Vfat= Volume total faturado (m3). 

 

Energia em excesso por Unidade de Volume Faturado (E3)  

O terceiro indicador mostra a quantidade de energia passível de redução, permite avaliar a 

viabilidade de ações para sua redução e hierarquizar as áreas mais interessantes para receberem 

investimentos ou ações para redução. 
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𝐸3 =
𝐸𝑑𝑖𝑠

𝐸𝑚𝑖𝑛
, onde 

 

E3=Relação entre a energia total fornecida e a energia mínima para atendimento (KW/h/m3); 

Edisp= Energia total disponibilizada  (KW/h/m3); 

Emín= Energia mínima para atendimento  (KW/h/m3). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Com os dados da macromedição obtidos pela telemetria em conjunto com os dados de 

micromedição e após a utilização do Epanet com o módulo em algoritmo genético permitiram a 

elaboração do balanço hídrico no período de janeiro a dezembro de 2018, que é mostrado na 

Figura 6.  

 

Figura 6 - Balanço Hídrico. 

 
Fonte: Sistema SACP-SAAE Guarulhos. 

 

Com a utilização dos dados para construção do balanço hídrico foi elaborado o balanço mostrado 

na Figura 07, onde são mostrados os valores de cada parcela que compõem o método já relatado. 

Consumo autorizado não faturado

Perdas Operacionais

184.519,48175.518,53

180.019,00

Margem de erro (+- 6,30 %)

Água não faturada

BALANÇO HÍDRICO - ANÍBAL MARTINS-

Período: 01/2018 À 12/2018

Consumo autorizado faturado Consumo medido faturado Água faturada

Margem de erro (+- 1,50 %) Margem de erro (+- 5,2 %)Margem de erro (+- 5,2 %)

950.583,00 950.853,00

923.780,00 971.154,00 936.590,00 965.116,00

Consumo autorizado
Consumo medido não faturado

Margem de erro (2,50 %)
Margem de erro (0 %) 

0,00
953.969,00

0,00 0,00
927.081,35 974.624,65 Margem de erro (+- 2,50 %)

3.386,00
Consumo em núcleos

3.301,35 3.470,65 Margem de erro (+-2,5 %)

Volume de entrada no sistema

3.386,00

Margem de erro (+-1,50 %)
3.301,35 3.470,65

1.579.486,00

1.555.793,71 1.603.178,29 Imprecisão dos medidores e erros de 

manipulação dos dados

Margem de erro (+-2,5 %)

180.019,00
Perdas Comerciais

Margem de erro (+- 3,00 %) 175.518,53 184.519,48

Perdas de Água
274.493,00

Margem de erro (+- 2,20 %)

255.821,43 293.164,58 Consumo Clandestino
486.461,00

Margem de erro (+ 15,00 %)

474.300,00 498.623,00
94.474,00

80.302,90 108.645,10

Margem de erro (+- 3,00 %) Perdas Físicas

Margem de erro (+- 4,5 %)
211.696,00

211.696,00

202.169,68 221.222,32

971.154,00

947.467,00

923.780,00

202.169,68 221.222,32
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No Balanço energético, os valores anotados em azul são as quantidades de energia em KWh/ano 

utilizadas em cada uma das parcelas.  

 

Figura 7 - Balanço Energético-DMC Aníbal Martins (KW/h/Ano). 

 

Fonte: adaptado  Mamade et al. (2015). 

 

Os percentuais anotados indicam a incerteza associada a cada uma das grandezas apuradas e 

por consequência os valores em amarelo indicam a variação possível. 

Foi possível verificar que o DMC estudado, tem grande potencial de redução de energia, se 

atentar para parcela supérflua, esta equivale a 27,7% dos 99.669 KWh/ano utilizados para 

Energia associada ao 

consumo autorizado

Energia Recuperada

Margem de erro (+/- 2,50%)

282.397

2,00%

276.749 288.045

38.086 39.434

138.430

Margem de erro (+/- 2,50%)

Energia dissipada associada às perdas 

de água

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 2,50%)

VÁLVULAS

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 2,50%)

Energia 

potencial 

(gravidade)

ENERGIA DE 

PRESSÃO

Energia dissipada

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 2,50%)

A partir do consumo autorizado

A partir das perdas de água

Energia entregue aos consumidores

2,00%

99.669

97.676 101.662

Balanço Energético-MC ANÍBAL MARTINS-JAN/2018-DEZ/2018

Energia mínima

Energia supérflua

71.983

1,70%

70.759 73.207

27.686

2,00%

27.132 28.240

38.760

1,74%

TUBULAÇÕES

0

2,00%

0 0

2,00%

135.661 141.199

0

2,00%

00

118.164

Energia nos pontos onde ocorrem as 

perdas (vazamentos)

3.7283.582

1,50%

116.392 119.936

3.655

2,00%

Energia dissipada (condutas, bombas, 

válvulas, turbinas)

0

121.819

2,31%

119.005 124.633

Energia associada às perdas 

de água

Margem de erro (+/- 2,50%)

Margem de erro (+/- 1,50%)

1,83%

0 0

123.744

1,58%

121.819

119.894

Energia fornecida ao sistema

177.190

1,83%

173.947 180.433

Margem de erro (+/- 2,50%)

470.661

2,00%

461.248 480.074
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entregar água aos consumidores nas condições mínimas de abastecimento, que em termos 

absolutos equivale a 27.690 KWh/ano. 

Quando atentamos à quantidade de energia associada ao volume de água perdida temos uma 

quantidade de energia perdida de 121.818 KWh/ano o que equivale a 25,88% da energia 

disponibilizada na entrada do setor.  

Para o indicador de Energia Mínima (Emín) foi verificado uma necessidade de 71.983 KWh/ano 

para o atendimento das condições mínimas de abastecimento, se comparar a energia 

disponibilizada, que foi de 470.661 KWh/ano está é 6,5 vezes superior à energia mínima.  

O Indicador E1 apresenta um valor de 0,65 KWh/m3, valor considerado elevado, segundo os 

valores adotados pela literatura, já o indicador E2 aponta para uma redução de 0,18 KWh/m3. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A aplicação do método do balanço energético permitiu conhecer a quantidade de energia perdida 

no DMC estudado, abriu a possibilidade da elaboração de um plano de ações focado nas parcelas 

mais significativas da redução de energia elétrica. 

Mostrou ações que um dia tiveram uma eficácia na redução de perdas de água, no caso a válvula 

existente na entrada do setor, dissipa uma quantidade de energia considerável, no caso 138.430 

KWh/ano, o que é 9,7% da potência da bomba instalada. A partir destes dados, novos estudos de 

viabilidade podem ser propostos como a troca de válvula por uma microturbina para geração ou 

uma nova estação elevatória de menor potência. 

Outra análise a ser realizada se refere à perda de carga já que a energia dissipada através das 

redes de distribuição ficou acima da metade da energia mínima necessária para o atendimento 

mínimo das necessidades para atendimento dos usuários.   

Desta forma concluímos ser extremamente útil a utilização desta ferramenta, salientamos ser 

necessário antes de sua utilização possuir balanços hídricos dos setores que se pretende utilizar 

para elaboração desta análise, com um bom grau de confiabilidade e técnicos com uma boa 

experiência em modelagem de redes. 

Sugerimos em próximos trabalhos o desenvolvimento de balanços para setores inteiros visando 

uma melhor caracterização e aprofundamento do método aqui apresentado.  
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise crítica da proposta de um programa de troca de hidrômetros 

com base em duas variáveis: o ano de fabricação do hidrômetro e o IDM - Índice de Desempenho 

da Medição, sendo o IDM obtido conforme procedimento da NBR 15538/2014. O método aplicado 

consistiu em comparar os resultados das verificações periódicas, previstas na Portaria nº 246/00 

do INMETRO, com a curva de IDM por ano de fabricação do hidrômetro obtida em 2017, 

avaliando desse modo a eficácia da implantação do plano de trocas baseado apenas na curva de 

IDM pelo ano de fabricação do hidrômetro. 

 

Palavras-chave: Micromedição, NBR 15538/2018, Portaria INMETRO nº 246/2000, Submedição, 

Perdas aparentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O programa de combate e controle de perdas do SAAE Guarulhos inclui ações contínuas para o 

estudo do Índice de Desempenho na Medição – IDM dos hidrômetros instalados no sistema de 

abastecimento, sendo que tal estudo é anual e orienta a troca preventiva de hidrômetros ao longo 

do ano subsequente. Os medidores novos adquiridos, antes de serem recebidos passam por 

ensaios de recebimento, dentre os quais está o ensaio de IDM previsto pela NBR 15538/2014, 

entretanto, o SAAE exige dos novos medidores IDM mínimo de 0,99 para os hidrômetros 

volumétricos, após o ensaio de fadiga cíclica, 100h, e o ensaio de fadiga contínua, 100h. A opção 

pelos medidores volumétricos tem por objetivo garantir uma maior precisão dos equipamentos em 

especial nas baixas vazões, pois uma tendência do sistema de abastecimento do SAAE 

Guarulhos é o aumento do tempo de abastecimento, o que fará com que os hidrômetros antigos 

passem a trabalhar por mais tempo nas vazões baixas. Tal condição de operação, durante os 

períodos de rodízio, tendo em vista que o sistema do SAAE Guarulhos opera em regime de 

intermitência, favorece a precisão dos hidrômetros, pois os equipamentos operam durante o 

abastecimento das caixas de água na faixa de erros das maiores vazões, faixa na qual, em geral, 

os erros dos hidrômetros são menores. 

Nos anos de 2017 e 2018 o SAAE aferiu, a pedido dos clientes, 844 e 592 hidrômetros, 

respectivamente. Sendo que em 2017 apenas 69 hidrômetros dos 844 ensaiados registraram 

erros que causavam prejuízos aos clientes e 560 hidrômetros dos 844 ensaios resultaram em 

submedição, portanto, prejuízos para a concessionária de abastecimento. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi o de analisar se o programa de trocas contemplasse 

todos os hidrômetros cujo IDM fosse menor do que 0,90, condição que segundo a NBR 

15538/2014 classifica o hidrômetro como não aprovado, se o cenário das reprovações observadas 

nos ensaios de verificação periódica seria reduzido ou até eliminados. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização do objetivo proposto por este trabalho, lançou-se mão dos seguintes materiais: 

• Bancada volumétrica de hidrômetros semiautomática da WATT; 

• Hidrômetros DN ½” e ¾” advindos das solicitações de aferição dos clientes 2018; 

• Ordens de serviço do serviço de aferição de hidrômetros do SAAE Guarulhos; 

• Planilhas eletrônicas do Excel 2010. 
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O método empregado consistiu em: 

1. Registrar as informações do hidrômetro apresentadas pelas ordens de serviço em uma 

planilha de monitoramento conforme apresentado na Tabela 01; 

 

Tabela 1 – Dados das aferições realizadas em 2018. 

 

 

2. O hidrômetro era submetido ao ensaio atendendo às disposições da Portaria 246/2000 

do INMETRO, conforme a seguir: 

 

8.5 - Os hidrômetros em uso serão aprovados em 

verificações periódicas/eventuais desde que seus 

erros máximos admissíveis não ultrapassarem a: a) 

±10% entre Qmin, inclusive e Qt, exclusive, e b) 

±5% entre Qt, inclusive e Qmax, inclusive. 

 

3. Os erros observados no ensaio de aferição foram também lançados na planilha de 

monitoramento; 

4. Os dados da planilha de monitoramento foram tratados estatisticamente sendo obtidos 

os erros máximos, mínimos e médios para a vazão mínima, transição e nominal.  

 

5. Os dados tratados estatisticamente foram classificados em três condições: 

 Reprovado por submedição; 

 Reprovado por sobremedição; 

 Aprovado. 
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6. Comparativo com o estudo de IDM do ano de 2017 registrado no trabalho de SANTIM 

et al (2018). 

 

Neste ano de 2018 as variáveis estatísticas foram calculadas utilizando-se apenas os dados 

globais, portanto, não foram calculadas segundo o fabricante do hidrômetro, ano de fabricação e 

leitura do hidrômetro. Também não se efetuou a ponderação entre erro e o volume registrado para 

cada um dos hidrômetros. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Foram ensaiados 592 hidrômetros no ano de 2018 na bancada de aferições do SAAE Guarulhos, 

sendo que após as análises previstas pela Portaria nº 246/2000 do INMETRO, resultou em: 

 

 58 hidrômetros foram reprovados por causar prejuízos aos clientes devido à 

sobremedição; 

 353 hidrômetros foram reprovados por submedição; 

 181 hidrômetros foram aprovados. 

 

O resultado apresentado foi submetido ao estudo de IDM do ano e 2017 elaborado por SANTIM et 

al (2018), conforme apresentado no Gráfico 01 no qual consta a linha limite de aceitação proposta 

pela NBR 15538/2014. 

 

Gráfico 1 - Gráfico da variação do IDM por ano conforme estudo de 2017. 
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Com o cruzamento das informações dos erros das aferições com o limite estabelecido pelo IDM, 

elaborou-se a Tabela 02. 

 

Tabela 2 – Verificação da eficiência da troca por IDM. 

Condição Portaria nº 246/2000 IDM Diferença Diferença 

Submedição 353 
401 10 2,43% 

Sobremedição 58 

Aprovados 181 131 50 27,62% 

 

Por meio da Tabela 01 constata-se que se a troca por IDM, baseada no estudo de 2017, tivesse 

sido efetuada em todo o parque, dos 411 hidrômetros reprovados, 401 já estariam fora do parque 

de hidrômetros do SAAE Guarulhos. Portanto, apenas 10 hidrômetros de lotes dos anos de 2016 

e 2017 foram reprovados. 

Quanto às aprovações, o estudo tiraria de campo 50 hidrômetros que atendem aos requisitos da 

Portaria nº 246/2000 do INMETRO, portanto, de todos os hidrômetros previstos para troca devido 

ao IDM, cerca de 28% seriam removidos de campo ainda em condições de operação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que promover uma troca em larga escala baseada unicamente no ano do medidor e 

IDM causaria a retirada de 30% do parque de hidrômetros que estaria em condições plenas de 

medição, portanto, observa-se que ao se promover a troca dos hidrômetros baseada apenas na 

idade X IDM resulta em um superdimensionamento dos erros dos hidrômetros. 

Sendo assim, torna-se fundamental que quando da realização das amostragens para o estudo de 

IDM a concessionária tenha condições de analisar em bancada cada um dos lotes adquiridos, pois 

generalizar o ano X IDM pode inviabilizar a implantação da troca em larga escala. 
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RESUMO  

 

Se, de um lado, o Brasil vem enfrentando, ao longo dos últimos anos, cada vez mais problemas 

ligados à escassez de água, do outro, lida com altos índices de perdas de água tratada pelas 

prestadoras de serviços de saneamento. A contradição é ainda maior na região nordeste do país, 

que, historicamente, lida com frequentes estiagens, e onde o índice de perdas médio chega a 

quase 50%. Diante desse contexto, a adoção de medidas que incentivem o uso racional da água e 

ajudem a diminuir o consumo de água tratada para fins que não requeiram tal grau de qualidade, 

se torna cada vez mais importante, principalmente dentro das empresas responsáveis por lidar 

diretamente com esse recurso, o qual, além de tudo, é a fonte de suas receitas. Dessa forma, este 

trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade técnica e econômica da implantação de um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais para utilização em caminhões de manutenção de 

redes coletoras de esgoto, em substituição à água potável. O estudo se deu na Unidade Regional 

de Pirajá, uma das quatro unidades regionais da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A. 
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que atendem à cidade de Salvador. Para sua realização, foram obtidos dados pluviométricos, 

específicos da região de implantação do projeto, o bairro de Pirajá, e dados da demanda mensal 

de água utilizada para execução dos serviços. A partir dos dados coletados foi possível, através 

de método comportamental, utilizando o software Netuno 4.0, dimensionar o volume de 

reservação necessário e obter a demanda atendida por ele. Com o volume de reservação 

definido, foi realizado o dimensionamento das instalações do sistema de aproveitamento, e para 

análise da viabilidade econômica, foi elaborado orçamento de implantação e levantados os custos 

de operação do sistema, de modo a compará-los com a receita gerada pela economia de água 

potável. A viabilidade econômica foi avaliada através do cálculo de retorno do investimento por 

meio do método do Valor Presente Líquido. Foi definido o volume de reservação de 15m³, a partir 

do qual, chegou-se a um percentual de substituição de água potável por água da chuva de 

11,34%. Apesar de baixo, com esse percentual de economia de água potável o projeto se mostrou 

economicamente viável dentro do horizonte de projeto previsto, de 20 anos, com previsão de 

retorno do investimento no 15° ano. O estudo demonstrou, ainda, a importância da utilização do 

sistema, dentro do contexto de combate a perdas no qual as empresas de saneamento estão 

inseridas, além do seu potencial de replicabilidade, podendo ser implantado em outras unidades 

da empresa, inclusive, com possibilidade de maior potencial de aproveitamento. 

 

Palavras-chave: Pirajá; Aproveitamento de Águas Pluviais; Embasa;  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Não são poucas as razões para a escassez de água. Segundo FAO (2018), o desenvolvimento 

econômico e o crescimento da população, na maioria das vezes de forma desordenada, nos 

grandes centros urbanos, fizeram o consumo da água aumentar duas vezes mais rápido do que a 

população mundial no século passado.  

No Brasil, a Região Nordeste sofre com as secas desde o período de colonização. Essas secas, 

unidas ao progresso da ocupação dos sertões, começam a trazer impactos sociais e econômicos 

cada vez maiores. Um cenário agravante desse problema é o das perdas de água pelas 

prestadoras dos serviços de saneamento. Segundo MCidades (2018), o índice de perdas médio 

brasileiro é de 38%, ou seja, em meio a tantos problemas de escassez de água, mais de 1/3 de 

toda a água que é captada, aduzida e tratada é perdida no processo de distribuição. Na Bahia, o 

cenário não é menos preocupante, o índice de perdas na distribuição no estado se encontra no 

mesmo patamar do Brasil, sendo que, em Salvador e região metropolitana, esse índice chega aos 

53%. 
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Diante do exposto, mostra-se extremamente necessária uma melhoria da eficiência na gestão dos 

recursos hídricos, aliada à utilização da tecnologia e à aplicação de alternativas sustentáveis, para 

que se possa, não apenas pensar em reverter o atual quadro das perdas, mas criar alternativas 

para o uso da água de uma forma geral e conseguir combater a escassez hídrica que assola 

muitas regiões do nosso país. 

O aproveitamento de águas pluviais para consumo não potável é um sistema utilizado em vários 

países há anos. Essa tecnologia vem se tornando cada vez mais popular e dando ênfase à 

conservação de água, num cenário de escassez hídrica que acomete diversas regiões do mundo. 

Além de proporcionar economia de água potável, contribui para a prevenção de enchentes 

causadas por chuvas torrenciais em grandes centros urbanos, onde o alto grau de 

impermeabilidade do solo impede a infiltração da água. 

Segundo Gonçalves (2006), os requisitos de sustentabilidade apontam para a necessidade de 

uma mudança de paradigma referente à relação do homem com os recursos hídricos. E isso 

passa, inclusive, por ações de redução de desperdício dentro das próprias companhias de 

saneamento, com a utilização de sistemas alternativos de abastecimento para fins não nobres, 

como reuso de águas cinzas e aproveitamento de água da chuva. 

Este trabalho traz à tona apenas um dos diversos problemas ligados à gestão hídrica. A utilização 

de água potável para fins não nobres é, verdadeiramente, um desperdício e a utilização dessa 

água tratada para serviços de manutenção de redes coletoras de esgoto é, literalmente, “jogar 

água potável fora”. Assim, o presente trabalho pretende oferecer uma alternativa, não apenas 

ecologicamente correta, mas também economicamente viável, que minimize a utilização de água 

potável para esse fim, realizando o aproveitamento de água pluvial de um reservatório de 

distribuição R-17 para utilização em caminhões de manutenção de redes coletoras de esgoto.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização do estudo de viabilidade técnica e econômica do aproveitamento de águas 

pluviais, se fez necessária a aplicação dos seguintes métodos de investigação: 

a) Fundamentação teórica 

Segundo Lubisco e Vieira (2013), a fundamentação teórica tem a função de oferecer apoio para a 

argumentação a ser usada no trabalho científico, baseada na identificação de conteúdo já 

produzido sobre determinados assuntos. Dessa forma, possibilitou a contextualização do estudo, 

demonstrando a sua importância e permitindo o desenvolvimento coerente do trabalho. 

Foram utilizados artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, manuais e 

normas técnicas, ligados não somente aos sistemas de aproveitamento de águas pluviais de 
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forma mais específica, mas também, ligados ao uso racional dos recursos hídricos, gestão de 

perdas, sistemas de abastecimento de água potável e serviços de manutenção de redes de 

esgotamento sanitário; 

b) Análise de dados primários  

Foram utilizados dados de pluviosidade da cidade de Salvador, específicos da região de Pirajá, 

onde será implantado o sistema de aproveitamento, compreendidos entre o dia 07/01/2014 e 

09/11/2018, obtidos do pluviômetro de código 292740801A, localizado à latitude de 38°27’32”O e 

longitude 12°53’55”S, que faz parte do sistema de monitoramento do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). 

Os dados de demanda de água nos serviços de manutenção foram levantados junto à Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), e propiciaram o dimensionamento do sistema de 

reservação para aproveitamento das águas pluviais através do software Netuno 4.0, um programa 

computacional para simulação de sistemas de captação de águas pluviais desenvolvido pelo 

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Para a análise econômica, foi elaborado o orçamento para implantação do sistema com 

base nas tabelas do Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil (SINAPI, 2018) 

e foram obtidos, a partir do banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), os custos de tarifa média de água potável em Salvador. Dessa forma, foi 

possível comparar os custos de implantação com a receita gerada pela economia de água potável 

através da utilização das águas pluviais, e atestar a viabilidade econômica do projeto. 

c) Inspeções técnicas de campo  

Foram realizadas coletas de dados nas dependências do parque de Pirajá da Unidade 

Regional de Pirajá (UMJ), a fim de verificar as condições da infraestrutura existente de coleta de 

águas pluviais, do ponto de abastecimento dos caminhões de manutenção, e obter dados 

cadastrais, de forma a subsidiar a realização do projeto e levantamento dos custos de implantação 

do sistema de aproveitamento de águas pluviais; as visitas foram realizadas nos dias 07, 14 e 21 

de novembro de 2018.  

A fundamentação teórica, somada a análise dos dados primários coletados e das inspeções 

técnicas de campo realizadas, permitiu estruturar a pesquisa, de modo a atingir os objetivos 

propostos. A Figura 1 apresenta o fluxograma de desenvolvimento do estudo. 
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Figura 1 - Fluxograma da metodologia do trabalho. 

  

Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O estudo de caso foi realizado no Parque de Pirajá (Figura 2), um dos seis parques de reservação 

de água da Unidade Regional de Pirajá (UMJ), e que também abriga a sede administrativa desta. 

Situado à Rua Elísio Mesquita, nº 763, no bairro de Pirajá, em Salvador-BA, o parque contempla 

uma área de aproximadamente 19.195m² e possui 568m de perímetro (EMBASA, 2011a). 
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Figura 2 - Vista aérea do Parque de Pirajá. 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

A UMJ é uma das quatro unidades regionais da Embasa que atendem Salvador e Região 

Metropolitana (RMS). É a unidade que possui maior área de atuação, maior número de ligações e 

também a que atende à maior parte dos bairros mais socialmente vulneráveis da cidade 

(EMBASA, 2018a). A UMJ é responsável por abastecer 32,11% de Salvador, contemplando o 

subúrbio ferroviário e rodoviário da cidade, nos quais estão inseridos bairros como Cajazeiras, 

Águas Claras, Lobato, Paripe, Marechal Rondon, Alto de Coutos e outros, além de atender a toda 

Simões Filho (Figura 3) (EMBASA, 2018b). 

 

Figura 3 - Área de atuação da UMJ. 

 
Fonte: adaptado de Embasa (2011b). 
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São 25 setores de abastecimento, com uma população estimada em 1.031.220 habitantes. A 

estrutura de abastecimento da UMJ contempla 265.996 ligações existentes de água, ao longo de 

1.642 km de redes de distribuição. Segundo dados do sistema de Controle Operacional de Água e 

Esgoto da Embasa (COPAE) de novembro de 2018, a média mensal de volume de água ofertado 

dos útlimos 12  meses foi de 89.459.620 m³ na UMJ. Quanto à rede de esgotamento sanitário, a 

UMJ é a unidade de Salvador que contempla o segundo maior número de ligações, com 180.465 

ligações existentes. 

O parque de Pirajá é onde está situado o Reservatório Apoiado de Pirajá (R-17), cujos níveis de 

água mínimo e máximo são, respectivamente, 104,00m e 111,00m. O R-17 é abastecido a partir 

de uma derivação de 600mm da adutora da ETA principal, sendo responsável por distribuir água 

para toda a Zona 60, na qual estão inseridos os bairros de Lobato, Alto do Cabrito, Alto da Boa 

Vista e os conjuntos habitacionais Parque Campinas e Bela Vista do Lobato.  

O parque de Pirajá abriga também um reservatório elevado, cujos níveis de água mínimo e 

máximo são, respectivamente, 119,00m e 128,40m, sendo responsável pelo abastecimento da 

zona alta. São atendidos por ele os bairros de Pirajá, Campinas de Pirajá e Marechal Rondon, 

além dos condomínios Portal de Pirajá, Pirajá I, Residencial Alto de Pirajá e o conjunto Porfilurb, 

todos situados na Zona 61. Atualmente o reservatório elevado encontra-se desativado, estando o 

abastecimento da zona alta sendo realizado através de bombeamento, assim, a água que era 

bombeada do reservatório apoiado para o elevado está sendo lançada diretamente na rede de 

distribuição (EMBASA, 2011a). 

 

 DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO 

Foi escolhida como superfície de captação a cobertura do R-17. A escolha se deu por conta da 

sua grande extensão, que compreende uma área de 1.067m² (EMBASA, 2018c). Na Figura 4 é 

possível observar a marcação em amarelo referente à área definida para coleta. 

A superfície da cobertura do reservatório R-17 é de concreto, onde define-se o coeficiente de 

rugosidade variando entre 0,80 e 0,95. Para dimensionamento do sistema foi adotado o 

coeficiente de 0,80, por configurar a situação mais desfavorável dentro do intervalo previsto, 

considerando que não foi possível ter acesso à cobertura do reservatório de modo a constatar a 

situação da sua superfície e nem fazer experimentos para determinação do coeficiente in loco. 
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Figura 4 - Área de coleta. 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

Através de medição realizada com o auxílio de trena a laser foi possível verificar que a face 

inferior da cobertura do reservatório está a uma altura de 6,77 m do terreno. As inspeções 

técnicas de campo permitiram, ainda, constatar que o reservatório já possui uma estrutura de 

captação de água da chuva, que atualmente é direcionada às galerias de águas pluviais. Esta é 

composta por calhas de concreto impermeabilizado e 8 condutores verticais de PVC com 100 mm 

de diâmetro (Figura 5). 

 

Figura 5 - Sistema atual de condução da água da chuva. 

 

Fonte: acervo dos autores (2018). 
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 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

Os dados pluviométricos utilizados para o dimensionamento do sistema de aproveitamento foram 

obtidos a partir de pluviômetro localizado no próprio Parque de Pirajá. O pluviômetro de Pirajá 

(Figura 6) é parte do projeto “Pluviômetros Automáticos” do Cemaden, em parceria com a 

Prefeitura de Salvador, através da Defesa Civil e com a Embasa, responsável por abrigar o 

equipamento e por comunicar eventuais problemas .  

 

Figura 6 - Pluviômetro instalado dentro das dependências do Parque de Pirajá. 

 

Fonte: acervo dos autores (2018). 

 

Os pluviômetros instalados através do projeto têm o objetivo de auxiliar na prevenção a desastres 

naturais, reduzindo os impactos socioeconômicos e ambientais destes. Os dados coletados pelo 

pluviômetro são disponibilizados em uma plataforma interativa que pode ser acessada através do 

próprio site do Cemaden. Qualquer pessoa pode acessar e efetuar o download dos dados 

coletados (CODESAL, 2018).  

O pluviômetro de Pirajá (código 292740801A), utilizado para o estudo, encontra-se localizado na 

latitude 38°27’32”O e longitude 12°53’55”S, a menos de 20m do R-17, e na altitude de 105m em 

relação ao nível médio das marés. Os dados compreendem um intervalo de quase 5 anos, 

registrados desde o dia 7 de janeiro de 2014 até o dia 9 de novembro de 2018 (CEMADEN, 2018). 

A média de precipitação mensal de todos os meses do intervalo estão apresentadas no Apêndice 

A. 

Os dados de precipitação coletados foram agrupados de forma a obter o registro de precipitação 

diária, tendo sido obtidos dados de 1768 dias ao longo de todo o período coletado desde a sua 

instalação. Na Figura 7 são apresentados os valores médios de precipitação mensal, sendo que 
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para obtenção da média dos meses de novembro e dezembro foram utilizados os dados de 2014 

a 2017, já que não há dados completos dos meses de novembro e dezembro de 2018. 

 

Figura 7 - Precipitação média mensal no bairro de Pirajá. 

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados do Cemaden (2018). 

 

Na Tabela 1 foram relacionadas as precipitações anuais, número de meses em que a precipitação 

foi menor do que 100mm e o maior período de dias consecutivos sem a ocorrência de precipitação 

diária superior a 1mm. 

 

Tabela 1 - Dados de precipitação do pluviômetro de Pirajá. 

Ano 
Média mensal 

(mm/mês) 

Precipitação 

total (mm/ano) 

Meses com precipitação 

abaixo da média 

Dias consecutivos 

sem precipitação  

2014 106,4 1.277 7 54 

2015 166,3 1.996 8 26 

2016 107,9 1.295 6 22 

2017 133,7 1.604 6 15 

2018 131,8 1.582 6 17 

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados do Cemaden (2018). 

 

 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA DEMANDA DE ÁGUA 

Foi verificado, em campo, que a demanda de água para as instalações administrativas do parque 

é suprida pelo próprio R-17, através de tomada de água instalada à jusante do conjunto de 

bombas que abastecem a zona alta, anteriormente abastecida pelo reservatório elevado.  

Além de alimentar todas as instalações do parque, a água é utilizada também para abastecimento 

dos caminhões-pipa e dos caminhões que realizam manutenção nas redes coletoras de esgoto da 
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UMJ em Salvador. O abastecimento, tanto dos caminhões-pipa, quanto dos caminhões de 

manutenção das redes de esgoto, se dá através de hidrante (Figura 8) instalado junto ao 

reservatório. Os caminhões param sob o hidrante que, então, é aberto, não havendo contato 

direto com os caminhões.  

 

Figura 8 - Hidrante para abastecimento de água potável. 

 

Fonte: acervo dos autores (2018). 

 

Toda a água consumida no hidrante é contabilizada através de um hidrômetro, nº de série 

F94G000641 (Figura 9), cuja leitura é feita todos os meses seguindo o cronograma de 

faturamento da Zona 61. O volume medido entra no balanço hídrico da referida zona como volume 

especial, ou seja, volume contabilizado não faturado. É válido ressaltar que o volume  total de 

água utilizado nas intalações do parque não é contabilizado por este hidrômetro, mas apenas o 

volume utilizado no hidrante. 

Foi constatado junto à Embasa que não havia um controle do volume utilizado especificamente 

para os serviços de manutenção das redes de esgoto, já que o mesmo hidrante que abastece os 

caminhões que realizam esse serviço, abastece também os caminhões-pipa que distribuem água 

potável. Dessa forma, para separação dos volumes, foram utilizadas duas situações: 

a) As leituras que são feitas mensalmente do hidrômetro que mede toda a água consumida 

no referido hidrante; 

b) O controle interno de notas referentes ao abastecimento de matrículas através dos 

caminhões-pipa, realizado pela UMJ.  
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Figura 9 - Hidrômetro para medição do volume utilizado no hidrante. 

 
Fonte: acervo dos autores (2018). 

 

O volume considerado para a manutenção das redes de esgoto foi obtido pela diferença entre a 

leitura e o volume distribuído de água potável no mesmo período. Para estimar da forma mais 

precisa possível os volumes, as notas de abastecimento por caminhão-pipa foram separadas de 

acordo com os mesmos intervalos de tempo do cronograma de leitura da Zona 61, utilizado para 

determinar os dias das leituras do hidrômetro do hidrante de Pirajá. Foram utilizados para análise, 

os dados de um ano civil, fornecidos pela Embasa, de setembro de 2017 a agosto de 2018. Na 

Tabela 2 são apresentados os volumes obtidos de demanda de água nos serviços de manutenção 

das redes coletoras de esgoto da UMJ em Salvador no referido período. 

 

Tabela 2 - Demanda de água para manutenção das redes de esgoto da UMJ 

Mês de 
referência 

Consumo total 
hidrante (m³) 

Abastecimento 
caminhão-pipa (m³) 

Volume serviços de 
manutenção (m³) 

set/17 715 286,5 429 

out/17 859 351,8 507 

nov/17 1.027 363,3 664 

dez/17 999 272,8 726 

jan/18 1.085 527,5 558 

fev/18 1.267 338,0 929 

mar/18 1.128 284,0 844 

abr/18 1.462 697,0 765 

mai/18 1.460 656,0 804 

jun/18 1.261 533,5 728 

jul/18 1.025 582,0 443 

ago/18 766 310,5 456 
Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados obtidos de Embasa (2018). 

 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 941 

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, foram calculadas a média mensal e diária de 

utilização de água nos serviços de manutenção das redes coletoras de esgotos (Tabela 3). A 

média mensal é de 654,42m³ e a média diária é 21,52 m³. 

 

Tabela 3 - Valores médios de demanda de água. 

Demanda Unidade Volume de água 

Diária m³/dia 21,52 

Mensal m³/mês 654,42 

Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

 DIMENSIONAMENTO DO VOLUME DE RESERVAÇÃO 

Para o dimensionamento do volume de reservação do sistema de aproveitamento de águas 

pluviais foi utilizado o software Netuno 4.0. O software foi desenvolvido pelo Laboratório de 

Edificência Energética em Edificações (LabEEE), da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele 

utiliza uma metodologia de dimensionamento baseada em modelos comportamentais, em função 

de variáveis conhecidas informadas (GHISI e CORDOVA, 2014). 

Para modelagem é necessária a inserção de dados diários de precipitação, sendo que a utilização 

destes no programa se dá através de arquivo externo, salvo em formato CSV (valores separados 

por vírgula), e os dados em formato de vetor-coluna, com um dado por linha. Deve ser informado 

também a data inicial, ou seja, o dia referente ao primeiro dado de precipitação, o descarte de 

escoamento inicial, área de captação, os dados de demanda, percentual da demanda que pode 

ser substituído por água pluvial e o coeficiente de escoamento superficial (GHISI e CORDOVA, 

2014). 

Para as simulações, foi utilizado um descarte inicial de 0,4mm, como recomendado por TWDB 

(2005), considerando a baixa qualidade requerida da água e a grande área de captação, que vai 

definir o volume de reservação de first flush; e a média diária de demanda obtida. Além disso, são 

necessários como entrada no sistema dados como pluviosidade, coeficiente de rugosidade e área 

de captação. 

A primeira simulação foi executada com o intuito de obter o percentual máximo de atendimento da 

demanda de água. Para isso foi definido um volume máximo de 1.000m³ e intervalos entre 

volumes de 1m³. O resultado foi uma estabilização da curva no percentual de 16,53%, sendo que 

o mesmo é atingido já no volume de 240m³. Foi possível observar também que para um volume 

de 20m³ o potencial de demanda atendida foi de 12,56%, ou seja, uma diferença de 220m³ 

(aumento de 1100% no volume do reservatório) gerou um aumento de apenas 3,97% no 

percentual de demanda atendida. O gráfico obtido com a simulação é apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Gráfico de volume versus demanda atendida - Simulação 1. 

 

Fonte: obtido pelos autores através de simulação no software Netuno 4.0 (2018). 

 

 

Para definição do volume de reservação foi realizada uma segunda simulação estipulando o valor 

máximo do reservatório em 30m³ e definindo intervalos de volume de 1m³. A partir da Simulação 

2, foram gerados dois gráficos, apresentados a seguir. O primeiro de volume de reservação 

versus demanda atendida (Figura 11Erro! Fonte de referência não encontrada.) e o segundo 

emonstrando o percentual de dias em que a demanda é totalmente atendida, parcialmente 

atendida e os dias em que não há atendimento (Figura 12). 

 

 

Figura 11 -  Gráfico de volume versus demanda atendida - Simulação 2. 

 

Fonte: obtido pelos autores através de simulação no software Netuno 4.0 (2018). 
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Figura 12 - Gráfico de percentual de dias com demanda atendida. 

 

Fonte: obtido pelos autores através de simulação no software Netuno 4.0 (2018). 

 

A Tabela 4, obtida da Simulação 2, apresenta o potencial de substituição de água potável por 

água pluvial para cada volume de reservação.  

 

Tabela 4 - Potencial de substituição em função do volume de reservação. 

Volume (m³) Potencial de substituição (%)  Volume (m³) Potencial de substituição (%) 

1 1,88  16 11,63 

2 3,34  17 11,89 

3 4,54  18 12,13 

4 5,55  19 12,36 

5 6,40  20 12,56 

6 7,17  21 12,73 

7 7,85  22 12,89 

8 8,47  23 13,01 

9 9,01  24 13,14 

10 9,51  25 13,25 

11 9,94  26 13,36 

12 10,33  27 13,46 

13 10,70  28 13,57 

14 11,03  29 13,67 

15 11,34  30 13,76 

Fonte: obtido pelos autores através de simulação no software Netuno 4.0 (2018). 

 

É possível observar que a partir do volume de 10m³, o aumento do volume passa a não refletir de 

forma significativa no aumento do percentual de utilização de águas pluviais. Levando em conta o 

espaço físico existente na UMJ, além da necessidade de aumento de volume para pequenos 

ganhos de percentual de atendimento da demanda, foi definido o volume de 15m³ para 

reservação, com um potencial de substituição correspondente a 11,34%. 
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 RESERVATÓRIOS DE ARMAZENAMENTO 

A partir da definição do volume de reservação, que foi de 15 m³, optou-se pela utilização de um 

reservatório inferior com capacidade de 10 m³ e um reservatório superior com capacidade de 5 

m³. A ABNT (2007) recomenda que os reservatórios devam ser limpos e desinfectados, pelo 

menos, uma vez ao ano e que o volume não aproveitável de água seja lançado nas galerias de 

águas pluviais, via pública ou que seja infiltrado no solo, desde que não haja risco de 

contaminação do lencól freático. 

O reservatório inferior foi locado próximo ao atual ponto de abastecimento dos caminhões, como 

indicado na Figura 8. Este será construído em concreto armado, com 2,80x2,80m de base e 

2,00m de altura, com um nível d’água de 1,30m. O reservatório será totalmente enterrado, sendo 

importante ressaltar que isso só é possível pois o reservatório é de água “não potável”, caso 

contrário, o reservatório não poderia ser executado em contato direto com o solo. 

Foram previstos para ele, extravasor ligado à rede de drenagem de águas pluviais e cobertura 

com inspeção. Foram, ainda, previstos um freio d’água, dispositivo que, segundo FEAM (2015), 

tem a função de reduzir a velocidade da entrada da água no reservatório e impedir a 

ressuspensão dos sólidos sedimentados no fundo do reservatório; o sifão-ladrão, dispositivo que 

impede a entrada de animais e de gases provenientes das galerias de águas pluviais; e o sistema 

flutuante de captação da água, constituído de mangueira conectada a uma bóia, que permite que 

a água seja captada em um nível de 15cm abaixo da superfície, como recomenda a ABNT (2007). 

O reservatório superior será de polietileno, com capacidade de 5m³ e será locado sobre a 

cobertura do R-17 (Figura 13). Dele partirá a tubulação que vai abastecer o hidrante de água não 

potável, devidamente sinalizado, ao qual só terão acesso os caminhões de manutenção das redes 

de esgoto, de modo a evitar qualquer possibilidade deste abastecimento  de caminhões-pipa de 

água potável. 

Figura 13 – Locação dos reservatórios. 

 
Fonte: elaborado pelo autores a partir do Google Maps (2018). 
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 CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Para o estudo de viabilidade econômica de um sistema de aproveitamento de águas pluviais, é de 

grande importância a execução de um bom orçamento, que considere, não apenas os custos de 

implantação, como também os custos de operação do sistema (GONÇALVES, 2006). 

Os custos de implantação levam em conta os custos de aquisição de materiais e equipamentos e 

custos de mão-de-obra. Foram levantados os custos, desde a coleta da água das calhas, 

passando por toda a estrutura de condução das águas pluviais, sistema de reservação e sistema 

de bombeamento, até o hidrante de abastecimento dos caminhões de manutenção das redes 

coletoras de esgoto.  

Para a estimativa do custo de implantação do sistema, foram utilizados dados do SINAPI (2018), 

Tabela de preços da Embasa (Embasa, 2017a) e do Sistema de Orçamento de Obras do Estado 

de Sergipe (ORSE, 2018). Foram consideradas as planilhas desoneradas e o valor dos Benefícios 

e Despesas Indiretas (BDI) adotado foi de 27,24%, mesmo adotado pela Embasa (2017b). As 

planilhas quantitativas e composições de preços resultaram em um valor total de R$ 33.357,02 

para implantação do sistema de aproveitamento de águas pluviais.  

Já os custos de operação do sistema estão relacionados, principalmente, com os custos de 

consumo de energia elétrica pelo conjunto motor-bomba no  processo de recalque de água do 

reservatório inferior para o reservatório superior. O levantamento dos custos com energia elétrica 

foi realizado tendo como base a potência da bomba selecionada para recalque, de 1/3CV e o 

tempo de funcionamento médio mensal do conjunto motor-bomba, foram calculados e o valor 

obtido foi de 59horas/mês. 

Através da Tabela de tarifas e preços finais de energia elétrica da Coelba (COELBA, 2018) foi 

obtido o custo do kWh consumido. A Embasa se enquadra na categoria de consumo “B3 – Serviço 

Público de Água, Esgoto e Saneamento”, para a qual o custo final, já inclusos os impostos, do 

kWh consumido é de R$ 0,58194634. 

Para o cálculo do custo da utilização de energia elétrica para o bombeamento, foi feita a 

conversão da potência da bomba de CV para kW, obtendo o valor de potência de 0,245Kw, que 

multiplicada pelo tempo total de funcionamento mensal, de 59 horas, resulta em um valor de 14,47 

kWh/mês. Dessa forma, considerando o custo da energia elétrica, chega-se a um valor médio de 

R$8,42/mês.Sendo importante ressaltar que, pelo fato de já existir ligação de energia, esse valor 

seria somado a conta atual. 

 

 LEVANTAMENTO DA RECEITA GERADA PELA ECONOMIA DE ÁGUA POTÁVEL 

O volume de água utilizado nos serviços de manutenção de redes coletoras de esgoto não se 

constitue conceitualmente como perda, por se tratar de consumo autorizado, no entanto, é uma 
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água tratada, que carrega consigo todos os custos de produção associados e sobre a qual não é 

gerada nenhuma receita. 

Dessa forma, a partir do momento em que essa água é captada, tratada, aduzida e reservada, e 

acaba por ser utilizada para um fim “não nobre”, como é o caso dos serviços de manutenção de 

esgoto, onde essa água será lançada diretamente nas redes coletoras, em vez de estar sendo 

distrbuída para consumo da população, há, de fato, uma perda de faturamento. 

Com base na Tabela 2, apresentada no cálculo da demanda de água para os serviços de 

manutenção das redes coletoras de esgoto, foi possível obter também a demanda média mensal 

de abastecimento através de caminhão-pipa, do período analisado, chegando a um valor de 

434m³/mês, demonstrando que, de fato, há uma demanda reprimida de água. A partir do exposto, 

a contrapartida econômica da implantação do sistema de aproveitamento de águas pluviais, passa 

a ser o ganho de faturamento com a venda dessa água economizada e não somente a economia 

com os custos de exploração.  

Para determinação do ganho econômico, foi calculada a receita gerada pela venda da água 

economizada, utilizando o valor da tarifa média de água em Salvador. O volume total de água 

pluvial consumida, consequentemente, de água potável economizada, foi de 890m³, obtido 

através da simulação realizada no software Netuno, para um volume de reservação de 15m³. 

Enquanto que a tarifa média de água em Salvador, segundo MCidades (2018), é de R$4,33/m³ de 

água . De posse dos referidos dados, chega-se a um valor total de R$3.853,70 anual, e uma 

média de R$321,14 por mês, de receita gerada. 

 

 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

Para análise de viabilidade econômica do sistema de aproveitamento de águas pluviais, foi 

utilizado o método do Valor Presente Líquido (VPL). Segundo Oliveira et al. (2005), a medida do 

VPL representa a diferença entre os fluxos de caixa futuros trazidos para a data “zero”, ou seja, a 

valor presente, considerando o custo de oportunidade do capital e somá-los ao valor do 

investimento inicial. Segundo o método, o investimento é vantajoso apenas se o seu VPL for 

positivo, dentro do horizonte de projeto previsto. O VPL pode ser calculado através da Equação 5: 

𝑉𝑃𝐿 = 𝐹𝐶0 +
𝐹𝐶1

(1+𝑇𝑀𝐴)1 +
𝐹𝐶2

(1+𝑇𝑀𝐴)2 + ⋯ +
𝐹𝐶𝑛

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑛  (Equação 1) 

Onde, FC0 representa o fluxo de caixa no período zero, ou seja, o investimento inicial, FCn o fluxo 

de caixa ao longo do período de análise definido e TMA é a taxa mínima de atratividade. Segundo 

Schroeder (2005), a TMA pode ser entendida como o retorno mínimo exigido para um 

investimento. Ainda segundo Schroeder (2005), a TMA pode ser definida de acordo com a política 

da empresa, sendo de grande importância na tomada de decisão quanto um investimento. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 947 

Para o cálculo do VPL, foi fixado o horizonte de projeto em 20 anos, assim como recomenda a 

ABNT (2013) para projetos hidrossanitários de edificações habitacionais, e foi adotada uma taxa 

mínima de atratividade de 7,17% a.a, taxa média de rendimento da caderneta de poupança nos 

últimos 3 anos. Tal valor de TMA foi adotado, pois não é objetivo do trabalho estudar o potencial 

de retorno financeiro propriamente dito, mas se o projeto é viável dentro do seu horizonte de 

projeto, ou seja, sem perda de dinheiro. Na Tabela 5 é apresentada a planilha de cálculo do VPL. 

 

Tabela 5 - Cálculo do VPL. 

Ano Entradas Saídas Saldo VPL VPL acumulado 

0 R$ 0,00 R$ 33.357,02 -R$ 33.357,02 -R$ 33.357,02 -R$ 33.357,02 

1 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 3.501,60 -R$ 29.855,42 

2 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 3.267,33 -R$ 26.588,09 

3 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 3.048,73 -R$ 23.539,36 

4 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 2.844,76 -R$ 20.694,60 

5 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 2.654,44 -R$ 18.040,15 

6 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 2.476,85 -R$ 15.563,30 

7 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 2.311,14 -R$ 13.252,16 

8 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 2.156,52 -R$ 11.095,64 

9 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 2.012,24 -R$ 9.083,40 

10 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.877,62 -R$ 7.205,78 

11 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.752,00 -R$ 5.453,79 

12 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.634,78 -R$ 3.819,00 

13 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.525,41 -R$ 2.293,59 

14 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.423,36 -R$ 870,23 

15 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.328,13 R$ 457,90 

16 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.239,27 R$ 1.697,17 

17 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.156,36 R$ 2.853,54 

18 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.079,00 R$ 3.932,54 

19 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 1.006,81 R$ 4.939,35 

20 R$ 3.853,70 R$ 101,04 R$ 3.752,66 R$ 939,45 R$ 5.878,80 
Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

Com base no cálculo do VPL, é possível perceber que o investimento total é pago no 15° ano, 

demonstrando que, apesar de não trazer um retorno a curto prazo, o sistema de aproveitamento 

de águas pluviais se paga dentro do horizonte previsto de projeto.  

 

 

CONCLUSÃO/SUGESTÃO 

 

O estudo da oferta de água da chuva no bairro de Pirajá, em Salvador, demonstrou que o local é 

bastante propício à implantação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais. A demanda de 
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água utilizada para realização dos serviços de manutenção de redes coletoras de esgoto 

representa um percentual de 0,009% de toda a água que é distribuída pela Unidade mensalmente. 

Apesar de se mostrar um valor ínfimo perto de toda a água distribuída pela unidade, em valores 

absolutos, representa um grande volume de água. O volume total de água, levantado a partir dos 

dados do período de um ano, de setembro de 2017 a agosto de 2018, de 7.853m³, seria capaz de 

abastecer 109 famílias ao longo do mesmo período, considerando o consumo mínimo de 6m³. 

O dimensionamento do volume de reservação demonstrou que o percentual máximo de 

substituição de água potável por pluvial, considerando á área de captação, oferta de água da 

chuva e demanda de águas pelos serviços de manutenção das redes coletoras de esgoto, é de 

16,53%, no entando, para atingir esse percentual máximo, seria necessário um volume mínimo de 

240m³, sendo que, com um volume de 15m³, o qual foi adotado, já é possível um atendimento de 

11,34%. Ou seja, uma perda de cerca de 5% do potencial de economia de água, resultou em uma 

economia de 225m³ de volume. O percentual de economia de água potável, apesar de baixo em 

relação à demanda total, corresponde a um volume de 890m³ por ano, que seria capaz de atender 

a 12 famílias durante o mesmo período, ainda considerando o consumo mínimo de 6m³. 

Através do método VPL, foi possível chegar a conclusão de que o sistema de aproveitamento de 

águas pluviais é economicamente viável, onde o investimento se paga no 15° ano após a 

implantação.  

A aplicação de tais alternativas, por parte dos prestadores de serviços de saneamento, é uma 

forma de demonstrar que, de fato, há um interesse pela redução de perdas, e que existe, 

realmente, uma mudança na forma com que estas vem encarando a problemática da gestão 

hídrica. Além disso, um fator de ainda maior relevância é o educacional, uma vez que, se 

mostrando um caso de sucesso, a ideia poderá ser replicada em outras unidades da empresa, nas 

quais tem-se a possibilidade, inclusive, de um maior potencial econômico. 

O papel de educar e conscientizar se torna mais fácil quando o exemplo é dado por quem presta o 

serviço. 

Ficam como sugestões para futuros trabalhos a serem realizados: 

a) A verificação estrutural da cobertura do R-17, de modo a atestar se esta é capaz de 

receber a carga de um reservatório de 5.000L cheio de água; 

b) Obtenção do coeficiente de escoamento da cobertura de forma experimental, de modo a 

melhor subsidiar e otimizar o dimensionamento do sistema de aproveitamento; 

c) Análise da viabilidade do aproveitamento da água de chuva coletada pela área de piso da 

unidade, de modo a aumentar o potencial de substituição de água potável por água da 

chuva; 

d) Realização de estudos semelhantes a este para análise da viabilidade do sistema de 

aproveitamento de águas pluviais em outras unidades da Embasa.  
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RESUMO 

 

Os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) do Município de Guarulhos apresenta em algumas 

regiões grandes diferenças altimétricas, o que causa por consequência em alguns setores do 

sistema elevados valores de pressões dinâmica e estática. Tal problema causa vazamentos, 

contribuindo para o incremento do volume de perdas reais em uma região cuja oferta de água 

sofre restrição. Tal problema vem sendo combatido ao longo dos anos com a implantação de 

Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs). O trabalho desenvolvido avaliou a alternativa de 

substituição das VRPs por microturbinas, para geração de energia elétrica através da redução de 
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pressão em excesso existente no SAA do município de Guarulhos, com o intuito de reduzir o 

dispêndio com energia elétrica na operação do SAA. 

O trabalho foi desenvolvido com a utilização de modelagem hidráulica simulado através do 

programa Epanet 2.0. (Roosman-2000), que opera em paralelo com o sistema corporativo do 

SAAE Guarulhos, para otimização dos locais de instalação de equipamentos para geração de 

energia. Com os resultados das vazões geradas e reduções de pressões foram determinadas o 

potencial de energia possível de produzir o que possibilitou uma análise dos resultados visando 

verificar a viabilidade. 

 

Palavras-chave: ambiente e desenvolvimento, produção energética, sistemas adutores, energia 

renovável. 

 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com os dados contabilizados pelo  SNIS (2016), os sistemas de abastecimento de 

água foram responsáveis pelo consumo de 10,6 MWh/ano,  que corresponde ao consumo 

doméstico de 18.500.000 habitantes e gerou uma despesa de R$ 5,41 bilhões.  

O valor despendido com energia elétrica, na maioria dos prestadores, ocupa a segunda posição 

perdendo somente para a folha de pagamento de funcionários.  

O SAAE Guarulhos no ano de 2017 consumiu na operação de água 38,5 GWh/ano, que gerou 

uma despesa de R$ 18,3 milhões o que consumiu aproximadamente 4% da receita da autarquia. 

Uma parte considerável desta energia consumida se refere à energia gasta com o tratamento, 

adução e distribuição final de água que acaba por se perder através de vazamentos.  

Tais ocorrências acontecem em sua grande maioria por problemas causados por excesso de 

pressão, que vem sendo combatido por meio da instalação de válvulas redutoras de pressão 

(VRP), o que consegue reduzir o número de novas ocorrências de vazamentos e reduzir a vazão 

dos vazamentos existentes, entretanto o consumo desnecessário de energia continua ocorrendo, 

já que a redução de pressão se dá pela dissipação de energia nas VRPs. 

O artigo tem por objetivo verificar a viabilidade da instalação de microturbinas em 14 Distritos de 

Macromedição e Controle (DMCs) para além de reduzir a pressão, função que pode ser feita pela 

instalação de VRPs, gerar energia elétrica através da redução da carga hidráulica e esta ser 

disponibilizada para consumo de equipamentos ou próprios da autarquia ou ainda para consumo 

dos clientes da distribuidora de energia local.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste tipo de estudo Santo (2010) informa que uma das variáveis mais 

relevantes é a identificação do local onde poderão ser locadas as instalações a fim de garantir a 

melhor rentabilidade em termos energéticos e os menores valores de pressão para redução das 

perdas reais de água. 

Para a escolha das áreas e definição dos pontos de instalação dos equipamentos foram utilizados 

os módulos desenvolvidos no sistema corporativo do SAAE Guarulhos. A seguir listamos as fases 

de desenvolvimento do trabalho. 

 

Produção de Energia Elétrica 

A escolha dos equipamentos eletromecânicos a serem utilizados nesta aplicação além de garantir 

a produção de energia elétrica  deve dar  a garantia das condições hidráulicas de funcionamento 

das redes de distribuição de água, que são a garantia das vazões e pressões necessárias ao 

abastecimento contínuo de água. 

Para o trabalho desenvolvido, foi escolhida a turbina do tipo turgo, também utilizada por  Sosnoski 

(2015), que em uma situação real atuariam em substituição às Válvulas Redutoras de Pressão 

(VRPs), Na Figura 1 é apresentado um esquema genérico de instalação de uma turbina. 

 

Figura 1 - Esquema de instalação de uma turbina.  

 

Fonte: Sosnosky (2015). 

 

Além das condições hidráulicas  adequadas para a produção de energia no local destinado para a 

instalação dos equipamentos eletromecânicos deverão atender as necessidades de espaço  para 

a instalação dos equipamentos eletromecânicos nas tubulações das redes de distribuição de 

água. bem como permitir que a energia gerada possa ser conectada ao sistema de distribuição de 

energia elétrica, que é regulamentada  através da Resolução Normativa no 482 (ANEEL, 2012), ou 
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interligada à alguma unidade operacional ou administrativa da operadora de serviços de água e 

esgoto. 

Na opção de interligação ao sistema elétrico, a energia elétrica produzida passará a fazer parte do 

total  distribuído pela concessionária de energia, que irá conceder o desconto correspondente 

como regulamentado pelas Resoluções Normativas 482 e 512 da ANEEL. 

Na Figura 2 é mostrada uma instalação de turbina na rede de distribuição. 

 

Figura 2 - Foto de uma instalação de turbina em rede de distribuição. 

 
Fonte: Catálogo do Fabricante. 

 

Escolha dos DMCs para construção do modelo 

Para verificação da viabilidade da produção de energia a partir da instalação de microturbinas nas 

redes de distribuição, foram selecionadas 14 áreas entre os Distritos de Macromedição e Controle 

(DMCs), em que está subdividido o Sistema de Distribuição de Água, a partir do Sistema de 

Informações Geográficas (SIG). Na Figura 3 é apresentada a setorização dos Distritos de 

Macromedição e Controle (DMCs), as áreas hachuradas correspondem aos distritos selecionados 

para estudo.  

Em cada uma das DMCs existe instalado um macromedidor de vazão e um transdutor de pressão  

que envia os dados de vazão e pressão de entrada.  
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Figura 3 - Distritos de Macromedição e Controle-Áreas Selecionadas para Estudo. 

 

Fonte: Sistema de Informações geográficas - SAAE Guarulhos. 

 

Para cada uma das DMCs é possível extrair as características das redes de distribuição, 

características do terreno, volumes macro e micromedidos e pressões médias das áreas. Os 

dados operacionais são coletados com a utilização de medidores de vazão e transdutores de 

pressão que são enviados por telemetria e armazenados no banco de dados do sistema SIG. Na 

Figura 4 é mostrada uma tela do sistema SIG. 

 

Figura 4 - Tela para delimitação de uma ZMC. 

 
Fonte: Sistema de Informações geográficas - SAAE Guarulhos. 
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Simulador EPANET 2.0 

O programa Epanet 2.0, mediante a definição da topologia da rede de distribuição, das 

características reais dos diversos componentes e dos consumos em cada nó, tem a capacidade 

de determinar os valores de vazão em cada trecho de tubulação, a pressão residual em cada nó 

(Coelho, 2006).  

A simulação para 24 horas do dia, chamada de período estendido, foi utilizada para determinação 

das pressões mínimas necessárias para garantir o abastecimento e por extensão o valor de 

pressão disponível para gerar energia através de microturbinas. 

Rossman (2002) afirma que pode ser empregado em várias situações onde seja necessário 

realizar simulações de sistemas de distribuição de água, entre as quais: Estabelecimento de 

cenários de projeto tais como expansão de uma rede existente, calibração de modelos hidráulicos. 

O Epanet possibilita a análise de alternativas de operação, de forma a permitir a melhoria da 

qualidade de água no sistema através de: alterações na utilização de origens de água num 

sistema com múltiplas origens. Alteração de esquemas de funcionamento de grupos elevatórios e 

enchimento e esvaziamento de reservatórios de nível variável e seleção de tubulações para 

recuperação e substituição. O Epanet fornece um ambiente integrado em Windows para editar 

dados de entrada da rede, efetuar simulações hidráulicas e de qualidade da água e visualizar os 

resultados em vários formatos. Estes últimos incluem a possibilidade de visualizar mapas da rede 

com codificação a cores, tabelas de dados, gráficos de séries temporais e gráficos de isolinhas Na 

Figura 5 é apresentada tela do programa Epanet 2.0 customizado para o Sistema de Informações 

Geográficas do SAAE Guarulhos. 

 

Figura 5 - Tela do EPANET.

  
Fonte: Programa Autocad Map- SAAE Guarulhos. 
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Otimização 

Sosnosky (2018) indica que a otimização objetiva a maximização dos ganhos da produção de 

energia em associação com a operação de sistemas de distribuição de água, mas dentro dos 

limites operacionais adequados para a manutenção do abastecimento. Existem métodos de 

otimização baseados em Programação Linear e em Métodos Meta Heurísticos, o utilizado para o 

desenvolvimento da avaliação foi o baseado em algoritmo genético. 

 

Algoritmo Genético 

O processo de busca da melhor opção operacional, chamamos de otimização, está presente na 

natureza e é comprovada pela teoria da seleção natural e de adaptabilidade de Charles Darwin, 

baseadas nessas teorias foram desenvolvidas técnicas computacionais para otimização de 

sistemas no mundo real e que são aplicadas a sistemas de abastecimento de água para sua 

otimização operacional e no estudo desenvolvido foram utilizados para identificar o ponto ótimo de 

instalação dos equipamentos.  

Para Araujo (2005) os algoritmos genéticos são uma alternativa aos métodos clássicos de 

otimização e que não deve ser confundido com uma técnica de busca de máximos e mínimos, tal 

como os demais métodos meta-heurísticos. Por não utilizar o cálculo de derivadas, atuando 

diretamente na busca das soluções no espaço viável, é classificado como método direto.  

É dito por Filitto (2008) que a evolução genética se dá nos elementos responsáveis pela 

codificação dos seres vivos, que são os cromossomos; neles são codificadas as estruturas bem-

sucedidas que vão se reproduzir mais vezes. Nas várias reproduções podem ocorrer mutações 

nos cromossomos dos filhos, o que ocasiona características diferentes entre os pais e filhos. 

 

Locação das Microturbinas 

Para a locação das microturbinas foi utilizado módulo em algoritmo genético, desenvolvido por 

Araujo et al. (2002b), que busca otimizar a localização de válvulas controladoras de pressão. A 

otimização da localização de possíveis válvulas de controle de pressão na rede de distribuição de 

água é conseguida com a introdução de pseudo válvulas no sistema de distribuição de água. 

Nesta proposta, cada trecho de tubulação é simulado fazendo variar o coeficiente de rugosidade 

de Hazen-Willians dos tubos de forma a provocar perdas de carga que minimizem as pressões 

nos nós, sendo esta a carga disponível para geração de energia elétrica. 

Em Araujo et al. (2004), foi apresentado um novo método onde indicadores de desempenho 

hidráulicos são incorporados na função de otimização que permite maximizar o desempenho 

global do sistema em função das pressões de serviço exigidas. A introdução dos indicadores 

ocorre via mudança de base da função a otimizar, o que significa que as variáveis de decisão, 

coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams e pressão passam a ser representadas como valor 
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de desempenho, nomeadamente entre os valores 0 (mínimo) a 4 (máximo). A metodologia 

preserva os conceitos fundamentais apresentados nas propostas anteriores e, inclusivamente, 

desenvolve-se também em duas fases: 

Primeira fase - esta fase tem por objetivo a determinação otimizada da localização de válvulas no 

sistema de distribuição de água. Além disso, pode ser utilizada para aferir se determinadas 

válvulas existentes na rede estão ou não em locais onde a sua funcionalidade propicie um maior 

desempenho do sistema, que no caso desta avaliação permitirá a maior produção de energia 

elétrica possível. Para tanto basta comparar as configurações obtidas a partir de uma série de 

resultados de simulações sucessivas com o apresentado pela rede real. A formulação matemática 

para maximizar o desempenho global face à otimização das pressões (i.e., ajuste dos coeficientes 

de rugosidade de Hazen-Williams – pseudo válvulas) é dada por: 

 

T
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      (1) 

A formulação matemática para maximizar o desempenho global face à otimização do número de 

válvulas é dada por: 
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      (2) 

onde: 

nvt é o número de válvulas calculadas para o intervalo t (i.e., número de tubulações com 

coeficiente de rugosidade inferior ao inicial); 

pi – pressão no nó i; 

dni – desempenho do nó i; 

dci – desempenho do trecho i; 

T – número total de intervalos a simular; 

N – número total nós; 

C – número total trechos. 

A função de aptidão é obtida pela soma das equações (1) e (2) 

 

maximiza 

T
1ttt

T
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  (3) 

 

Os resultados são tratados de forma a estabelecer uma ou várias configurações, relativamente ao 

número e localização de possíveis válvulas, turbinas, na rede de distribuição de água. As redes 

são então simuladas fazendo-se uso do módulo que otimiza o ajuste das válvulas. 
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Segunda fase – esta fase do estudo tem a finalidade estabelecer valores de ajuste de abertura 

das válvulas redutoras de pressão (VRPs) por forma a fornecer ao gestor do sistema, a melhor 

solução para sua tomada de decisão, quanto ao número e localização de válvulas realmente 

necessárias e que sejam econômica e tecnicamente viáveis na otimização do sistema em termos 

de desempenho, tendo-se as pressões nos nós de consumo como variáveis de decisão na função 

de aptidão utilizada – equação (3). Na Tabela 1 é apresentada a escala de desempenho utilizada 

na otimização das pressões. Na figura 6 tela do programa Epanet  com as válvulas otimizadas. 

 

Tabela 1: Escala de Desempenho - ZMC Wilson Celestino. 

ESCALA  PRESSÂO NÓ DE CONSUMO 

0-1- Inaceitável Consumos com pressões inferiores a 10 mca e superiores a 40 mca 

1-2- Sofrível Consumos com pressões inferiores a 40 mca e superiores a 30 mca 

2-3-Aceitável Consumos com pressões inferiores a 30 mca e superiores a 20 mca 

3-4- Ótimo Consumos com pressões inferiores a 20 mca e superiores à 10 mca 

Fonte: Sistema SIG SAAE Guarulhos. 

 

Figura 6 - Proposta Válvulas Redutoras de Pressão ZMC Wilson Celestino. 

 
Fonte - SAAE Sistema SIG Epanet. 
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Análise da viabilidade 

Sosnosky (2015) comenta que em função da variação da demanda de água dos consumidores ao 

longo do dia, o sistema de geração não deve afetar as condições mínimas referentes à quantidade 

e qualidade da água, o que pode impactar na produção de energia, visto a vazão e a carga serem 

diretamente proporcionais à produção de energia e afetarem também o rendimento das turbinas e 

dos equipamentos de geração de energia. 

Para avaliação do retorno do retorno, é necessário determinar a potência a ser gerada por cada 

turbina através da expressão da potência produzida: 

 

                                                                                  , onde:                                             (4) 

 

P = Potência da Turbina ( KW); 

ɣ = Peso Específico da Água (N/m3), 

Q = Vazão (m3 s-1), 

H = Perda de carga (m), 

E = Eficiência da Turbina (%), para o estudo foi adotado o valor de 65%. 

 

Para a determinação da energia produzida foi o valor médio pago pelo SAAE Guarulhos à 

concessionária local de energia que no ano de 2018 foi de R$ 0,49 por KW/h, referentes somente 

à operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). 

Em relação aos custos de implantação das turbinas e equipamentos destinados a produção e 

distribuição para o consumo de energia foram considerados os valores orçados de equipamentos  

junto à fabricantes e de obras civis com empreiteiros da região. 

Para os valores a serem dispendidos com os trabalhos de manutenção e operação do sistema foi 

utilizado um percentual de 5% do valor de valor de implantação por ano. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Após as simulações das 14 áreas, com o uso do módulo com o algoritmo genético acoplado ao 

programa Epanet, foram obtidos os valores de pressão nas redes de distribuição de cada área de 

forma a atender os limites operacionais da norma NBR 12218/17 e as vazões aduzidas medidas 

pelos macromedidores  para cada DMCs.  

A carga disponível para geração de energia elétrica através de microturbinas foi obtida pela 

subtração da pressão de entrada  das turbinas pela pressão de saída das mesmas.  Na Tabela 2 

são apresentados os resultados das mencionados. 

eHQγP 

eHQγP 
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Tabela 2 - Resultados das Simulações - Algoritmo Genético/Epanet. 

 
Fonte: dos autores. 

 

Com os dados de vazão e com a carga disponível com auxílio de uma planilha eletrônica foi 

possível calcular a potência gerada em cada hora do dia.  Os valores de potência média passível 

de serem produzidos em cada uma das DMCs estudadas são mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resultados das Simulações-Algoritmo Genético/Epanet. 

 
Fonte: dos autores. 

 

A energia total que pode ser produzida dentro do sistema totaliza 1,98 GWh/ano, que corresponde 

a 5,14% do total da potência consumida pelo sistema de abastecimento de água do SAAE 

Guarulhos. 

A tarifa média de energia paga por Guarulhos à concessionária de energia no ano de 2017 foi de 

R$ 0,39/KWh, valor este que exclui o custo da demanda contratada, cujo potencial de redução de 

despesa da ordem de R$ 772.200,00 ao ano com a disponibilização desta energia para unidades 

do SAAE ou para a rede da concessionária, seguindo o preconizado com a normativa 482 

(ANEEL, 2012). 

Os valores de investimento para aquisição de equipamentos orçados é de R$ 475.000,00, a este 

devemos adicionar o valor de R$ 612.243,00 necessários para execução de obras para instalação 

CARGA DISPONÍVEL

GERAÇÃO ENERGIA

MÍNIMO MÁXIMA (mca)

Munhoz 300 160 50 55 15 38

Antonio Cacao 300 32 40 45 13 30

Torres Tibagi 400 80 35 41 13 25

Emilio Ribas 400 104 30 33 15 17

Conego Valadao 300 76 25 28 14 13

Salgado Filho 200 28 25 28 14 13

Renato Maia 300 48 20 23 14 8

Manoel B. de Medeiros 500 96 44 48 10 36

Witmorsun 300 80 28 31 14 16

São Bernardo 200 32 52 41 15 32

Muribeca 400 48 42 37 18 22

Antonio dos Santos 300 80 15 20 12 6

Mangaratiba 300 48 47 42 15 30

Alamo 200 32 35 40 13 25

DMC
Q MÉD (L/S)

PRESSÕES (mca)

ENTRADA
SAÍDA

Ø RED

Munhoz A.Cacao Yayá E.Ribas C.Valadao S.Filho R.Maia M.Medeiros Witmorsun S.Bernardo Muribeca Juscelino Mangaratiba Alamo

444,53 80,01 169,83 189,27 118,49 42,87 59,62 259,81 148,24 84,72 111,55 82,37 125,67 70,60

POTÊNCIAS (Mwh/ano)
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das microturbinas às redes e a interligação ao sistema de distribuição de energia elétrica ou às 

unidades de operação do sistema de distribuição de água onde a energia gerada possa ser 

consumida. O total de investimento estimado é de R$ 1.087.000,00. 

Devemos ainda acrescentar o custo de 10% do custo de implantação como o valor dispendido 

anualmente como manutenção de R$ 108.700,00  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Após análise dos resultados obtidos podemos concluir pela viabilidade da instalação. Tal 

afirmação pode ser verificada através do curto período para recuperação do investimento apurado 

dentro do estudo, que foi de 1,4 anos, motivo pelo qual se julgou não ser necessária aplicação de 

alguma modelagem econômica. 

Por tratar-se de uma primeira análise alguns aprimoramentos sugerimos para futuros trabalhos: 

Aprimorar o algoritmo de otimização, incorporando os aspectos de rendimento das turbinas, visto 

que existe uma variabilidade da vazão ao longo do dia e, portanto pode haver momentos em que 

o rendimento da turbina acabe influenciando em demasia na produção de energia. 

Deve-se levar em consideração a redução das perdas reais de água em razão da redução de 

pressão provocada pelo uso da turbina, que irá influenciar em dois fatores que são: 

 Menor vazão para geração de energia; 

 Redução do custo operacional pela menor quantidade de água disponibilizada para o 

abastecimento; 

Além da geração de energia através de turbinas temos a possibilidade da utilização de bombas 

funcionarem como turbinas, devendo ser estudada a sua utilização nos diversos casos. Outra 

vantagem que o equipamento bomba é já muito conhecido pelas equipes de eletromecânica dos 

operadores de saneamento, reduzindo os custos com treinamento e manutenção. 

Dada a  observação anterior também devem ser  avaliados com mais profundidade os custos com 

manutenções das turbinas e demais equipamentos de geração e transmissão, sejam elas  de 

caráter preditiva preventiva ou corretiva.  

A implantação de tais equipamentos deve sempre ser precedida de um estudo cuidadoso que 

envolva a modelagem matemática para avaliar o potencial de cada localidade. 
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RESUMO  

 

A má distribuição de água nas diferentes regiões do Brasil aliado à sua escassez vem agravando 

o montante de água disponível para o consumo, principalmente na região nordeste. Uma 

alternativa para amenizar esse problema é a implantação do sistema de medição individualizada 

de água em edificações residenciais, método alternativo em relação ao tradicional sistema de 

medição de água. Esse método garante a equidade entre os condôminos. Desta forma, este 

trabalho tem como objetivo a avaliação estatística da eficiência do sistema de medição 

individualizada de água em edificações na cidade de Salvador, Bahia. Para atingir tal objetivo foi 

realizada a revisão bibliográfica, aplicação do teste de significância (t pareado) e 

correlação/regressão. A partir da análise dos dados das edificações, podem-se perceber reduções 

variando entre 17,04% a 39,69% do consumo total da edificação com a mudança do sistema de 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 965 

medição. Os resultados indicam que os valores de redução de volume de água consumido, ao 

modificar o sistema de medição nas residências, são significativos, ou seja, essa alteração é um 

dos motivos que contribuem para redução do consumo de água; e não existe uma correlação 

linear entre as variáveis tempo (mês) e consumo de água (m³) durante a medição individualizada, 

portanto o modelo de regressão linear simples não se aplica. 

 

Palavras-chave: medição individualizada de água; teste de significância; correlação; Salvador. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento demográfico de maneira continuada ao longo do tempo gera um consequente 

aumento do consumo de água nos grandes centros urbanos, e devido a isso o uso racional da 

água tem sido um tema cada vez mais discutido. Segundo Carvalho (2010), mesmo o Brasil, que 

é o país que possui a maior disponibilidade de água doce do mundo, possuem diversas áreas com 

situações críticas de disponibilidade de água para consumo. 

Uma das soluções para economia de água em edificações é dada pela implantação do sistema de 

medição individualizada de água em apartamentos, método alternativo em relação ao tradicional 

sistema convencional de medição de água. Baseia-se na instalação de um hidrômetro por 

economia e, devido a isso, cada moradia tem seu consumo controlado e conta separada de água. 

Se torna uma forma mais justa para rateio da conta de água entre os condôminos, pois, protege 

aquele que economiza água, pagando valores menores por gastarem menos, e penaliza os que 

gastam mais, pagando valores maiores por consumir maior quantidade de água. Desse modo, de 

acordo com Lima (2010), as ações dos consumidores passam o intervir diretamente sobre os seus 

gastos, devido a isso ocorre um incentivo ao uso mais consciente e racional da água. 

Em Salvador a Lei nº 7780/09, tornou obrigatória aos construtores de novos empreendimentos de 

uso coletivo a apresentar, na concepção dos seus projetos hidráulicos, previsão para futura 

instalação de hidrômetros que permitam a medição individual do consumo de água em cada 

unidade condominial. Contudo, a sanção da Lei Federal nº 13.312/16 tornou obrigatória a medição 

individualizada do consumo de água em novos condomínios.  

Portanto, é necessário encontrar soluções que tenham como objetivo resolver ou minimizar o 

problema da escassez de água no planeta, principalmente devido à escassez de água existente 

na região nordeste do Brasil, onde encontra-se a cidade de Salvador- BA (região onde se 

desenvolveu o estudo). Em 2009, existiam em Salvador 275 edifícios com o sistema de medição 

individualizada, aumentando para 441 edificações em 2010. Em 2017, estão cadastradas no 
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Sistema Comercial da Embasa um total de 2.211 edificações, perfazendo 43.656 economias 

(COQUEIRO, 2017). 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo a avaliação estatística da eficiência do sistema de 

medição individualizada de água em edificações na cidade de Salvador, Bahia  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa encontra-se dividida em três 

etapas, são elas: 

a) ETAPA1: Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de material já elaborado. Neste cenário foram 

selecionadas referências teóricas já analisadas, constituindo principalmente de normas, livros, 

dissertações, artigos científicos, congressos e normas técnicas que elucidam acerca do sistema 

de medição individualizada de água e estatística. 

b) ETAPA 2: Definição dos problemas e exposição dos dados das edificações que serão 

estudadas 

Após a definição dos problemas a serem estudados, o passo seguinte é a coleta dos dados, que 

segundo Shiguti et al. (2006) consiste na busca ou compilação dos dados das variáveis, 

componentes do fenômeno a ser analisado. 

Na pesquisa quantitativa os resultados podem ser quantificados. Nesse tipo de pesquisa as 

amostras costumam ser geralmente grandes e representativas de uma população, o que torna o 

resultado como se constituísse um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. Foram 

analisados dados dos volumes consumidos fornecidos pela Embasa para seis edificações. Os 

dados de relevância serão apresentados com o objetivo de verificar a funcionalidade do sistema 

de medição individualizada, analisando-se o perfil de consumo antes da implantação do sistema 

de medição individualizada, após a implantação, e como o mesmo se comporta ao longo dos 

anos.  

As análises das edificações estão divididas em dois grupos, edificações que compõem o grupo de 

perfil de menor consumo nomeadas de Edifícios B1, B2 e B3, e perfil de maior consumo 

designadas de Edifícios A1, A2 e A3. As edificações que possuem perfil de menor consumo fazem 

parte de conjuntos habitacionais distintos localizados na cidade de Salvador. 

 

c) ETAPA 3: Análises estatísticas 

Nesta etapa, serão aplicadas as amostras através do teste de significância (t pareado) e a análise 

da correlação entre as variáveis “tempo e consumo de água” durante o sistema de medição 
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individualizada, com o objetivo de obter um modelo de regressão linear. É importante a realização 

de análises estatísticas, pois as interpretações dos dados amostrais tornam-se mais substancial. 

A Figura 1 representa de forma ilustrativa a metodologia citada anteriormente.  

 

Figura 1 - Fluxograma com representação esquemática da metodologia estudada. 

Etapa 2 

Etapa 1 

Etapa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Levantamentos bibliográficos dos trabalhos (livros, teses, 
monografias, etc.) envolvendo medição individualizada. 

 

Teste de significância: T Pareado Correlação/Regressão 

DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS 

Identificar quais problemáticas serão analisadas nesta 
pesquisa. 

 

EXPOSIÇÃO DOS DADOS 

Nesta etapa foram apresentados os dados das 
edificações escolhidas. 

 

ANÁLISE ESTATISTICA  
 

CONCLUSÂO E SUGESTÃO 
 

 

 
 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O processo de individualização da medição de água em Salvador teve as primeiras adesões nas 

comunidades de baixa renda, contrariando a lógica, pois estas têm dificuldades financeiras para a 
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execução de reforma hidráulica predial. A partir da adoção da concepção hidráulica com a 

instalação dos hidrômetros individuais na área externa, tornou-se viável as primeiras implantações 

de medição individualizada de água no Estado da Bahia (SILVA S. e COHIM, 2008 apud SILVA 

S., 2010). 

Em maio de 2009, havia na capital baiana 275 edifícios cadastrados na Embasa com medição 

individualizada de água, totalizando 4.031 economias com hidrômetros individuais. Onde, 218 

eram prédios com padrão construtivo popular o que correspondia a 2.919 apartamentos, uma 

representação de cerca de 80% do total de economias (apartamentos) que possuíam ligação 

individualizada de água na cidade do Salvador SILVA S. e COHIM, (2009 apud SILVA S., 2010). 

Ainda segundo o autor em 2010 esse número subiu para 441 edificações, totalizando 7.103 

economias. Dados mais recentes mostram que o cenário mudou bastante desde 2009/2010 

conforme Tabela 1. Atualmente Salvador possui 2.211 edificações com o sistema de medição 

individualizada totalizando 43.656 economias, evidenciando a crescente adesão ao SMI em 

Salvador e sua relação com a questão social relacionada ao consumo (EMBASA, 2018). 

 

Tabela 1 - Comparativo do número de edificações e economias em 2009, 2010 e 2017. 

Ano 2009 2010 2017 

Nº de Edifícios 275 411 2.211 

Nº de economias 4.031 7.103 43.656 

Fonte: SILVA S. e COHIM, 2009 apud SILVA S., 2010; EMBASA, 2018. 

 

As edificações estão dispostas no Quadro 1, sendo três edifícios com perfil de menor consumo 

que fazem parte de distintos conjuntos habitacionais, e três edifícios com perfil de maior consumo. 

Todas as edificações estão localizadas no município de Salvador no estado da Bahia sob a 

prestação de serviço da EMBASA. Esta escolha foi feita a fim de relacionar o perfil 

socioeconômico ao consumo e evidenciar qual o impacto que a medição individualizada tem sobre 

eles de acordo com a faixa de renda. 

O estudo realizado por Coqueiro (2017) focou na análise comparativa do consumo entre o sistema 

de medição coletiva e individualizada, comparando as médias de consumo de água (dada em m³) 

de ambos os sistemas. Essa comparação foi realizada com dados de consumo de água de 36 

meses antes da individualização da água e os meses restantes após a implantação do sistema de 

medição individualizada (até 2016/2017). Nessa pesquisa foram utilizados dados de consumo 

mensal de água 36 meses antes e 36 meses depois da implantação do sistema de medição 

individualizada. Não foram utilizados todos os dados de consumo de água fornecidos por 

Coqueiro (2017), por conta da melhor aplicabilidade nos testes estatísticos escolhidos. Por 

exemplo, para realização do teste de significância (t pareado) as amostras têm que se 
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apresentarem em par, ou seja, a mesma quantidade de meses utilizados antes e após a medição 

individualizada.  

 

Quadro 1 - Edificações analisadas. 

Moradias Economias Bairros Data da individualização 

Edifício A1 48 Pituba 16/07/2014 

Edifício A2 48 Imbuí 11/07/2011 

Edifício A3 30 Costa Azul 21/09/2010 

Edifício B1 16 Brotas 20/11/2008 

Edifício B2 16 Faz Grande 1 02/04/2008 

Edifício B3 8 Marback 26/05/2008 

 

Os métodos estatísticos têm um papel essencial, além de uma poderosa ferramenta, passam a 

ser vistos como um potente método de gestão. Por isso a necessidade de avaliar e reconhecer se 

uma evidência estatística apoia, realmente, uma conclusão apresentada e como se comportam os 

dados amostrais.  

 

Teste de significância (T pareado) 

 

Para realização e análises desse teste foram realizados 4 passos:  

 

1º PASSO: Formulação da hipótese e definição da hipótese nula (H0) e hipótese alternativa 

(H1) 

Hipótese: Testar se com a mudança do sistema de medição coletiva de água para medição 

individualizada de água influência na redução do volume de água utilizado em cada edificação.  

H0: µD = 0 (a média do consumo de água no sistema de medição coletiva igual àquela 

correspondente ao sistema de medição individualizada). 

H1: µD ≠ 0 (a média do consumo de água no sistema de medição coletiva é diferente àquela 

correspondente ao sistema de medição individualizada). 

2º PASSO: Definição do nível de significância (α) 

Adotando um nível de significância de α= 0,05 e assumindo que as diferenças são normalmente 

distribuídas.  

 

3º PASSO: Cálculo do valor da estatística do teste t pareado 

(a) Edifícios com perfil de menor consumo (B1, B2 e B3) 

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam resultados do teste t pareado para edificações com menor 

perfil de consumo. 
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Tabela 2 - Teste t em par para dados sobre consumo de água antes e após medição individualizada 
da edificação B1. 

Teste - t: duas amostras em 
par para médias 

Antes do SMI Depois do SMI 

Média 251,56 170,92 

Variância 1457,17 543,34 

Observações (n) 36 36 

Grau de liberdade (gl) 35 

 t 13 

 p-valor (bilateral) 5,91E-15 

 t crítico (α/2, gl) (bilateral) 2,03 
 

Fonte: O autor. 

 
Tabela 3 - Teste t em par para dados sobre consumo de água antes e após medição individualizada 
da edificação B2. 

Teste - t: duas amostras em 
par para médias 

Antes do SMI Depois do SMI 

Média 251,56 177,28 

Variância 1062,2 350,32 

Observações (n) 36 36 

Grau de liberdade (gl) 35 

 t 13 

 p-valor (bilateral) 1,61E-14 

 t crítico (α/2, gl) (bilateral) 2,03 
 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 4 - Teste t em par para dados sobre consumo de água antes e após medição individualizada 
da edificação B3. 

 Teste - t: duas amostras em par 

para médias 
Antes do SMI Depois do SMI 

Média 132,89 85,11 

Variância 235,07 257,64 

Observações (n) 36 36 

Grau de liberdade (gl) 35 

 t 18,96 

 p-valor (bilateral) 5,49E-20 

 t crítico (α/2, gl) (bilateral) 2,03 
 

Fonte: O autor. 

 

 

(b) Edifícios com perfil de maior consumo (A1, A2 e A3) 
 

 

As Tabelas 5, 6 e7 apresentam resultados do teste t pareado para edificações com maior perfil de 

consumo. 
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Tabela 5 - Teste t em par para dados sobre consumo de água antes e após medição individualizada 
da edificação A1. 

Teste - t: duas amostras em par 

para médias 
Antes do SMI Depois do SMI 

Média 1169,81 728,92 

Variância 20853,76 11100,94 

Observações (n) 36 36 

Grau de liberdade (gl) 35 

 t 14,34 

 p-valor (bilateral) 3,18E-16 

 t crítico (α/2, gl) (bilateral) 2,03 
 

Fonte: O autor. 

 
Tabela 6 - Teste t em par para dados sobre consumo de água antes e após medição individualizada 
da edificação A2. 

Teste - t: duas amostras em par 

para médias 
Antes do SMI Depois do SMI 

Média 988,17 819,75 

Variância 13925,8 7316,08 

Observações (n) 36 36 

Grau de liberdade (gl) 35 

 t 6,26 

 p-valor (bilateral) 3,53E-07 

 t crítico (α/2, gl) (bilateral) 2,03 
 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 7 - Teste t em par para dados sobre consumo de água antes e após medição individualizada 
da edificação A3. 

Teste - t: duas amostras em par 
para médias 

Antes do SMI Depois do SMI 

Média 580,39 429,39 

Variância 8929,67 3680,53 

Observações (n) 36 36 

Grau de liberdade (gl) 35 

 t 7,86 

 p-valor (bilateral) 3,09E-09 

 t crítico (α/2, gl) (bilateral) 2,03 
 

Fonte: O autor. 

 

 

4º PASSO: Análise dos resultados 

Os resultados podem ser analisados sobre dois pontos: com base na região crítica e 

através do p-valor, conforme descrito no referencial teórico.  
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(a) Critério 1 (região crítica): Se t > tcrítico ou t < -tcrítico rejeitamos H0. Caso 

contrário, não rejeitamos H0. 

 

Com base na região crítica, para um determinado nível de significância α, a hipótese nula é 

rejeitada se a estatística do teste t calculada for maior do que o valor tcrítico da cauda superior, da 

distribuição t, ou se a estatística do teste t calculada for menor do que o valor tcrítico da cauda 

inferior, da distribuição t, ou seja, rejeitar H0 se t> t crítico ou se t< -t crítico, caso contrário não 

rejeitar , região rosa da Figura 2. 

 

Figura 2 - Curva de t student (curva de rejeição). 

 

Fonte: Estatística em mão (2018). 

 

 

Considerando α=0,05 e tendo uma tamanho de amostra (n) igual a 36, tem-se na distribuição t de 

student um grau de liberdade (gl) igual a 35, com isso pode-se encontrar, de acordo com a tabela 

do apêndice A, t(α/2, gl)= t(0,05/2,35)=  tcrítico= 2,03. O valor tcrítico é o mesmo para todas as 

edificações, pois só depende do grau de significância escolhido e do grau de liberdade, que são 

os mesmos valores para todos os edifícios. O Quadro 2, é um quadro resumo com os valores do 

teste t das edificações com menor e maior perfis de consumo. De acordo com esse quadro, é 

possível notar que os valores do test t de todas as edificações são maiores que o valor do que o 

tcrítico (t > tcrítico), sendo assim, pode-se dizer que temos evidência para rejeitar a hipótese 

nula.  
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Quadro 2 - T crítico e resultados do teste estático t pareado. 

Moradia t crítico (α/2, gl)  Resultado do test t 

Edifício A1 2,03 13 

Edifício A2 2,03 12,56 

Edifício A3 2,03 18,96 

Edifício B1 2,03 14,34 

Edifício B2 2,03 6,26 

Edifício B3 2,03 7,86 

Fonte: O autor. 

 

Essa rejeição significa dizer que as médias entre os consumos de água antes e após a 

implantação do SMI não são iguais, ou seja, temos evidências de que a média de consumo de 

água antes da realização da medição individualizada são maiores do que as médias depois 

(Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Médias de consumo de água antes e após o SMI. 

Moradia antes do SMI depois do SMI 

Edifício A1 1169,81 728,92 

Edifício A2 988,17 819,75 

Edifício A3 580,39 429,39 

Edifício B1 251,56 170,92 

Edifício B2 251,56 177,28 

Edifício B3 132,89 85,11 

Fonte: O autor. 

 

 

Esses resultados demonstram que o sistema de medição o sistema de medição individualizada 

possui significância estatística, sendo assim pode-se assumir que ele é um dos fatores que 

influencia na redução no consumo de água das edificações. Com isso, pode-se comparar as 

médias do sistema de medição coletiva com o sistema de medição individualizada (Quadro 3). 

Nesse contexto é possível notar uma redução expressiva após a implantação do sistema de 

medição individualizada, resumida no Quadro 4. Para as edificações de maior perfil de consumo 

pode-se observar uma variação de 17,04% a 37,69% na redução de consumo de água com a 

mudança do sistema de medição. Já para as edificações com menor perfil de consumo existe uma 

variação de 29,53% a 35,95% de redução com a implantação do sistema de medição 

individualizada. 
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Quadro 4 - Tabela com percentagens de redução. 

Moradia Redução em % 

Edifício A1 37,69% 

Edifício A2 17,04% 

Edifício A3 26,02% 

Edifício B1 32,06% 

Edifício B2 29,53% 

Edifício B3 35,95% 

Fonte: O autor. 

 

(b) Critério 2 (p-valor): Rejeitar H0 se p-valor ≤ α. Caso contrário, não rejeitamos H0. 

Sendo os valores de p-valor < α = 0,05, a conclusão corresponde a rejeição da hipótese nula (H0). 

O valor de p-valor < α = 0,05 assume-se uma probabilidade de apenas 5% de que a diferença 

encontrada no estudo não seja verdadeira.  

O p-valor indica que se os valores dos dois tipos de medição possuem a mesma média em 

relação ao consumo de água da edificação, a probabilidade de que o consumo de água no 

sistema de medição coletiva supere o consumo sistema de medição individualizada é o p-valor de 

cada edificação. Conforme Quadro 5 o p-valor (encontrado anteriormente) é uma probabilidade 

muito pequena, o grau de convicção em relação a hipótese nula é mínimo, sendo assim pode-se 

ratificar que a hipótese alternativa é verdadeira. 

 

Quadro 5 - Valor-p de cada edificação. 

Moradia 
Nível de 

significância (α) 
Valor-p (%) 

Edifício A1 0,05 5,91E-15 

Edifício A2 0,05 1,61E-14 

Edifício A3 0,05 5,49E-20 

Edifício B1 0,05 3,18E-16 

Edifício B2 0,05 3,53E-07 

Edifício B3 0,05 3,09E-09 

Fonte: O autor. 

 

 

Correlação e regressão linear 

Nessa etapa estudou-se a relação entre duas variáveis quantitativas: (1) tempo de medição 

individualizada (variável independente disposta mensalmente) e (2) consumo de água nas 

edificações após a implantação da medição individualizada (variável dependente). Segundo Viali 
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(2015), quando não é possível perceber uma relação sistemática entre as variáveis é dito que as 

variáveis são não correlacionadas, são independentes ou ainda que são ortogonais. 

Para ter uma ideia inicial da correlação entre as variáveis é necessário a construção do diagrama 

de dispersão, Figuras 3 a 9. Onde variáveis (X) é representada no eixo horizontal (tempo) e a 

outra variável (Y) no eixo vertical (consumo de água durante o sistema de medição 

individualizada).  

 

(a) Edifícios com perfil de menor consumo (B1, B2 e B3) 
 

Figura 3 - Dispersão para a edificação B1 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 4 - Dispersão para a edificação B2 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 5 - Dispersão para a edificação B3 

 
Fonte: O autor. 

 

 

 

(b) Edifícios com perfil de maior consumo (A1, A2 e A3) 
 

 

Figura 6 - Dispersão para a edificação A1. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 7 - Dispersão para a edificação A2. 

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 8 - Dispersão para a edificação A3. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os diagramas de dispersão das edificações estudadas mostraram que não foi possível notar a 

existência de uma correlação entre as variáveis conforme estabelecido por Levine et al. (2012). 

Apesar dos diagramas de dispersão nos fornecerem uma ideia do tipo e extensão do 

relacionamento entre duas variáveis X e Y, para ratificar essa relação foi calculado o coeficiente 

de correlação de Pearson (r). Este foi o primeiro método de correlação, estudado por Francis 

Galton e seu aluno Karl Pearson, em 1897 (SCHULTZ e SCHULTZ, 1992). Esse coeficiente mede 

o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. É um índice adimensional com 

valores situados ente -1,0 e 1.0, e que reflete a intensidade de uma relação linear entre dois 

conjuntos de dados. Este coeficiente, normalmente representado pela letra "r", onde: 
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(a) r = 0.9 para mais ou para menos indica uma correlação muito forte. 

(b) r = 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indica uma correlação forte. 

(c) r = 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada. 

(d) r = 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca. 

(e) r = 0 a 0.3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível. 

 

De acordo com Minitab (2018), o cálculo do coeficiente de Pearson, para as variáveis x e y, é 

dado de acordo com a equação 1: 

𝒓 =  
∑ (𝑿𝒊− �̅�)(𝒀𝒊− �̅�)𝒏

𝒊=𝟏

(𝒏−𝟏)𝑺𝒙𝑺𝒚
          ((Equação 1) 

Onde: 

X̅ - Média da amostra para a primeira variável 

Sx - Desvio padrão para a primeira variável 

Y̅ - Média da amostra para a segunda variável 

Sy -  Desvio padrão para a segunda variável 

n- Número de amostras analisadas 

 

O Quadro 6 demostra os coeficientes de Pearson para cada edificação. 

 

Quadro 6 - Coeficiente de Pearson para todas as edificações estudadas. 

Moradias 
Correlação de 

Pearson (r)  

Edifício A1 -0,57 

Edifício A2 0,39 

Edifício A3 -0,18 

Edifício B1 -0,21 

Edifício B2 -0,59 

Edifício B3 -0,62 

Fonte: O autor.  

 

Foi possível notar que as correlações das edificações estudadas se encontram variando de 

moderada a fraca, ou seja, não existe uma correlação linear entre a variável “tempo e consumo de 

água” no sistema de medição individualizada. A não linearidade no consumo de água durante a 

medição individualizada pode ser influenciada por diversos fatores, entre eles temos a mudanças 

de estação durante os períodos do ano (verão, inverno, outono, primavera). Existem estações, 

como no verão, em que as pessoas tomam mais banhos devido ao calor (principalmente na região 

nordeste), havendo assim um consumo maior de água. Existe também fator como mudança de 

moradores nas edificações, o que influencia para uma variação desordenada no consumo de água 

devido à alteração do número de habitantes da residência. Além disso, têm-se mudanças nos 

aparelhos utilizados em cada economia, isso implica em uma demanda diferenciada de água.  
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CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos dados das edificações, pode-se perceber reduções variando entre 17,04 a 

39,69% do consumo total da edificação. Os resultados encontrados ratificam os estudos feitos por 

outros autores, exposto na referencial teórico dessa pesquisa. Por exemplo, no estudo realizado 

por Coqueiro (2017), o comparativo apresentou valores de redução variando entre 19 e 40% com 

a implantação do sistema de medição individualizada. Em média as edificações apresentaram 

resultados expressivos onde para as edificações com perfil de menor consumo a redução foi 

equivalente a 32,51% e as edificações com perfil de maior consumo correspondente a 26,92%. É 

importante ressaltar que na medição individualizada, ocorre uma redução no consumo devido à 

consciência de uso racional de água por parte dos usuários, o que gera uma redução de gastos 

para os mesmos. 

Para o teste de significância, de acordo com os dois critérios analisados, notou-se que ocorre a 

redução no consumo de água e que essa redução é significativa, sendo assim, pode-se assumir 

que o sistema de medição individualizada é variável determinante e, portanto, eficiente para 

economia de água. 

Observou-se também que, não existe uma correlação linear entre o tempo (mês) e o consumo de 

água e, por esse motivo, não foi possível a utilização de um modelo de regressão linear simples 

para descrever como se comporta do consumo de água durante esse período e, ainda, como irá 

se comportar em anos futuros. Podendo existir uma outra dependência que seja "não linear". 

Assim, os resultados devem ser investigados por outros meios estatísticos. 

Como sugestão para trabalhos futuros podem ser analisadas essas edificações para elaboração 

de um modelo estatístico “não linear”, com o objetivo de se obter uma equação que descreva 

como se comporta o consumo de água durante a medição individualizada com o tempo.  

 

 

REFERÊNCIAS 

CARVALHO W. F. (2010). Medição individualizada de água em apartamentos. (Especialização em 

Construção Civil) – Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 

COQUEIRO, D. F. S. (2017). Avaliação da eficiência do sistema de medição individualizada de 

água em edificações na cidade de Salvador – Bahia. Monografia (Trabalho de Conclusão do 

Curso) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

EMBASA. Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (2018). Implantação de sistema de 

medição individualizada em condomínios: padrões e orientações técnicas exigências para 

emissão de contas individuais. 2014. Disponível em: 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 980 

<http://contagotabahia.com.br/docs/Medicao-individualizada-EMBASA-Padroes-

Orientacoes.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018. 

LEVINE, D. M.; STEPHAN, D; BERENSON, M. L.; KREHBIEL, T. C. (2012). Estatística – Teoria e 

Aplicações Usando o Microsoft Excel em Português. 3 ed. Rio de Janeiro. 

LIMA, R. M. A. (2010). Gestão da água em edificações: utilização de aparelhos economizadores, 

aproveitamento de água pluvial e reuso de água cinza. Trabalho de conclusão de curso – 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

MINITAB. Coeficiente de correlação de Pearson (2018). Disponível em: 

<https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/how-

to/correlation/methods-and-formulas/methods-and-formulas/>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

SILVA. S. R. (2010). Avaliação do sistema de medição individualizada de água em prédios 

populares situados na cidade de Salvador - Bahia. Dissertação (Mestrado em gerenciamento e 

tecnologias ambientais no processo produtivo – ênfase a produção limpa - MEPLIM) – 

Universidade Federal da Bahia. Salvador. 

SHIGUTI W. (2016). Apostila de estatística. 

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. (1992). História da psicologia moderna. 16. ed. São Paulo: 

Cultrix, 439 p. 

VIALI, L. (2015). Estatística Básica. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 981 

COMPORTAMENTO METROLÓGICO DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 

INSTALADOS EM CAMPO E SUA CORRELAÇÃO COM OS ENSAIOS DE 

DESGASTE EM LABORATÓRIO 

 

 

Luiz Eduardo Mendes(1) 

Engenheiro Civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, Tecnólogo em Obras Hidráulicas 

pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Engenheiro da Gerência de Controle de 

Perdas no  SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - de Guarulhos. 

Thiago Garcia da Silva Santim (2) 

Engenheiro Civil e Mestre em Recursos Hídricos e Tecnologias Ambientais pela Unesp de Ilha 

Solteira. Gerente da  Gerência de Controle de Perdas do SAAE Guarulhos. 

Matheus dos Santos Costa 

Engenheiro Ambiental pela Universidade de Guarulhos – UNG, 2012 e especialista em Direito 

Ambiental pela Universidade de Araraquara – UNIARA. Atualmente trabalha na Coordenadoria de 

Micromedição e Uso Racional da Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos. 

Fernando Lemes da Silva(3) 

Técnico do laboratório de hidrometria, atualmente trabalha na Gerência de Controle de Perdas do 

SAAE Guarulhos. 

Endereço(1):Av. Emilio Ribas, 1247 – Bairro Gopouva – Guarulhos – São Paulo - CEP: 07024-170 

- Brasil -Tel: +55 (11) 97657-1662- e-mail luizmendes@saaeguarulhos.sp.gov.br. 

 

 

RESUMO  

 

A substituição dos medidores de água é uma ação fundamental para garantia da viabilidade 

econômica e financeira de controle do consumo das economias, sejam elas residenciais, 

comerciais ou industriais. Mas ainda o momento da troca dos medidores ainda não é uma ação 

bem resolvida. Ainda é prática comum das operadoras de saneamento ter como parâmetro a 

idade de instalação de 05 anos, adotado a partir de uma interpretação da antiga portaria 246/00 

do Inmetro, substituída pela portaria 295/2018, que estabelecia uma verificação periódica do 

medidor a cada cinco anos. 

O trabalho é uma continuação do estudo desenvolvido por Santim el al (2015), em que estudou a 

definição da troca a partir de uma curva de degaste dos medidores elaborada em laboratório. O 

trabalho apresenta uma comparação entre os resultados do IDM de medidores instalados em 
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campo há dois anos em dois DMCs de Guarulhos com 375 ligações, que passam por intermitência 

no abastecimento. 

 

Palavras-chave: micromedição, submedição, desempenho metrológico, perdas aparentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos componentes das perdas aparentes de água em um sistema de distribuição de água é a 

submedição, que é entendida como o volume que escoa pelo medidor de água e não é 

contabilizado pelo mesmo. O medidor com maior utilização no Brasil é o medidor do tipo turbina 

que utiliza o princípio de medição velocímetro, tal medidor possui um desempenho ruim quando 

submetido às vazões baixas, fato que ocorre em boa parte do tempo visto a utilização de 

reservatórios domiciliares nos nossos sistemas de distribuição de água. A sua edição foi 

agravada, sobretudo pela ocorrência da crise hídrica, que levou muitos usuários a dobrar ou até 

triplicar o volume de preservação, alterando desta forma o perfil de consumo a que os medidores 

passaram a ser submetidos, como mostrado por Monchiero (2017). Para mitigar a submedição o 

SAAE Guarulhos a partir de 2015 passou a utilizar em seu parque de micromedição medidores de 

água do tipo volumétrico. 

O trabalho desenvolvido tem por finalidade avaliar a evolução do comportamento do desempenho 

metrológico dos medidores volumétricos após dois anos de instalação no sistema de distribuição, 

com a utilização do Índice de Desempenho Metrológico (IDM), indicador que é utilizado pela NBR 

15.538/2014 para qualificar a capacidade de medição, e compará-los com os resultados de IDM 

obtidos por Santim (2016) em laboratório após os ensaios de desgaste para 200, 400 e 600 horas, 

do mesmo lote de medidores instalados no parque de medidores do Setor de Abastecimento 

Bonsucesso, o que permite verificar a existência ou não de correlação entre os valores de IDM 

dos medidores de campo e os ensaiados em laboratório, o que permitiria a princípio utilizar esse 

método para determinar o ponto de troca de hidrômetros. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para desenvolvimento do estudo foram utilizadas as seguintes ferramentas: 

 

Índice de  Desempenho da medição (IDM) 
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O ensaio de IDM tem seus critérios e método de execução estabelecido pela NBR 15538/2014, 

que trata da avaliação da eficiência dos medidores de água em medidores de água potável fria 

com vazão permanente (Q3) até 2,5 m³/h. Para o estudo foi utilizado à curva apresentada no 

gráfico 01 com os resultados obtidos no ensaio de desgaste quando do recebimento dos 

medidores. Para a determinação do IDM, é utilizado um perfil de consumo médio apresentado 

pela norma NBR 15538/2014, que foi elaborado para ligações de água com abastecimento 

indireto indicado por Costa et al. (2015).  

O ensaio de IDM tem seus critérios e procedimentos estabelecidos pela NBR 15538/2014, que 

trata da avaliação da eficiência dos medidores de água em medidores de água potável fria com 

vazão permanente (Q3) até 2,5 m³/h.  

Para a determinação do IDM, é utilizado um perfil de consumo médio apresentado pela norma 

NBR 15538/2014, que foi elaborado para ligações de água com abastecimento indireto. Na Figura 

1, é apresentado gráfico elaborado por Costa et al. (2015) com o perfil de consumo utilizado no 

estudo. Cada micromedidor foi ensaiado com três pesagens por cada uma das vazões indicadas, 

dado que o objetivo do ensaio é a determinação da submedição, e não o recebimento, não foi 

levado em consideração os erros máximos indicados pela norma. Todas as vazões foram 

passadas três vezes em cada micromedidor. 

 

Figura 1 - Histograma do perfil de consumo no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa et al. 2015 
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Quantificação da Amostra dos Medidores em Campo 

Para a quantificação da amostra foi utilizado um plano de amostragem dimensionado a partir da 

sistemática da amostragem aleatória simples. Nela a amostra de tamanho n é selecionada ao 

acaso dentre os N elementos da população amostral, seguindo os seguintes passos:  

 Um indivíduo é selecionado ao acaso dentre os N possíveis;  

 O segundo indivíduo é selecionado ao acaso dentre os (N – 1) restantes...  

 E assim por diante, até que todos os n indivíduos sejam sorteados.  

Esse procedimento tem a característica de ser “sem reposição”, o que significa que: cada 

indivíduo aparece uma única vez na amostra. Para o estudo foi dimensionada uma amostra de 16 

unidades em um universo de 375 medidores instalados no setor de estudo. 

 

Sistema de Auxilio ao Controle de Perdas (SACP) 

O SACP possui módulos específicos para tratamento das perdas reais e aparentes, uma das 

funcionalidades existentes para o gerenciamento do parque de micromedidores de água é o 

sorteio de amostras para ensaio. Na Figura 2 é apresentada a tela para seleção de hidrômetros 

para retirada do parque de medidores instados nas residências para ensaio em bancada no 

laboratório de hidrometria do SAAE Guarulhos e posterior determinação do Índice de 

Desempenho da Micromedição. 

A seleção é feita através da seleção de uma ou mais características dos hidrômetros tendo sido 

verificada a relevância estatística de cada uma delas no estudo que se pretenda desenvolver. 

 

Figura 2 - Tela do Módulo de Amostragem do SACP. 

 

Fonte- SAAE Guarulhos. 
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Após realizar as operações para determinação do tamanho das amostras chegou-se a 819 

amostras, estratificadas por marca, volume médio consumido mensal e idade do medidor.  

 

Bancada Volumétrica para ensaio dos hidrômetros 

Para o ensaio dos hidrômetros foi utilizada bancada do tipo volumétrica para controle das vazões 

da bancada são utilizados medidores de vazão do tipo eletromagnético que passam anualmente 

por calibração em laboratório acreditado. 

Os demais instrumentos de medição tais como: sensores de temperatura e pressão também são 

devidamente calibrados. Todos os certificados dos equipamentos tem expressado sua incerteza 

de medição cujos valores são utilizados para expressar a incerteza geral dos ensaios utilizando o 

método de estimativa constante das portarias do Inmetro/Cgcre. 

Na Figura 3 é mostrada foto do laboratório de hidrometria do SAAE Guarulhos mostrando a 

bancada de hidrômetros utilizada nos ensaios. 

 

Figura 3 - Laboratório de Hidrometria.  

 

Fonte - SAAE Guarulhos. 
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Procedimento de Estudo 

Para execução do estudo proposto foi executado no momento de recebimento do lote de 

medidores adquiridos para substituir os ensaios de degaste dos hidrômetros e a posterior 

determinação do IDM do lote. 

Após o ensaio de recebimento foi realizada uma nova amostragem, em conformidade com a 

ABNT NBR 5626/1985, que deram um total de 10 unidades, as amostras retiradas foram 

submetidas a três ciclos de fadiga sucessivos de 200 horas por ciclo, com vazão de ensaio igual à 

vazão máxima (Qmáx) dos medidores que no caso em estudo foi de 3m3/h, a cada ciclo foi 

realizado o ensaio para apuração do IDM resultante a desgastes sucessivos de 200 horas, 

descrito na NBR 15538/2014.  

Após um ano de instalação dos medidores do lote ensaiado em bancada foi feita amostragem em 

duas DMCs do sistema de distribuição de água de Guarulhos, que totalizam 398 ligações, sendo 

retiradas e ensaiadas no final de 2 anos vinte unidades de medidores, sendo 10 unidades a cada 

ano do estudo. Para a determinação desta quantidade de itens foi utilizada a mesma norma de 

inspeção de recebimento a ABNT NBR 5426/1985, foi adotado o grau de severidade S3, simples 

normal, que indica um tamanho de amostra de 8 unidades, tendo sido feitas 10 unidades no 

primeiro ano e 12 unidades no segundo ano.  

 

 

RESULTADOS 

 

Resultados dos Ensaios de Fadiga em Laboratório 
Com a realização dos ensaios de desgaste e cálculo posterior de IDM, em cada ciclo de 200 

horas, foram obtidos os seguintes resultados, na Tabela 1 são apresentados os valores finais dos 

ensaios dos medidores em bancada: 

 

Tabela 1 - Valores de IDM Obtidos no Ensaio de Fadiga. 

 
Fonte: dos autores. 

 

O volume totalizado é a média das leituras finais realizadas nos medidores volumétricos 

ensaiados. Na Figura 4 é mostrado gráfico ilustrando os valores mostrados na Tabela 1. 

IDM VOL TOT. (M3) IDM VOL TOT. (M3) IDM VOL TOT. (M3) IDM VOL TOT. (M3)

Valor máx 102,22 100,07 99,07 97,20

3º quartil 100,22 99,19 98,33 94,38

Média 97,38 98,88 96,99 93,11

Mediana 99,95 98,99 97,61 92,71

1º quartil 98,89 98,89 96,61 92,00

Valor mín 83,30 97,14 92,80 89,31

Antes da fadiga Após 200H Após 400H Após 600H

3,58 596,88 11667,25 1678,77
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Figura 4 - Valores de IDM Obtidos no Ensaio de Fadiga. 

 
Fonte: dos autores. 

 

É possível verificar uma redução dos valores de IDM, em função do aumento de tempo do teste 

de fadiga, que já era esperado. Na Figura 5 é possível ver que a redução do indicador de 

eficiência de medição se deve ao aumento do erro em pequenas vazões que vão de 2,5 a 10 L/h. 

O ensaio também mostrou existe ao final do primeiro ciclo de 200 horas uma pequena redução na 

submedição em baixas vazões. A causa provável é o ajuste das peças móveis dos medidores, 

trecho marcado em vermelho na Figura 5. 

 

Figura 5 - Evolução das Curvas de Erros dos Medidores Ensaiados em Laboratório.

 

Fonte: dos autores. 
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Resultados dos Ensaios de IDM dos Medidores de Campo 

A segunda fase do estudo foi se iniciou em dezembro de 2017 com a retirada dos medidores após 

sorteio aleatório realizado através do sistema SACP, a quantidade sorteada foi de 15 hidrômetros, 

já prevendo um excedente de 50% do tamanho da amostra para esta primeira, para o caso da 

impossibilidade de retirada dos medidores. Na terceira fase se optou por repetir a retirada de seis 

medidores já ensaiados na segunda fase e incluir outros seis novos medidores, portanto nas duas 

fases foi ensaiado um total de 12 medidores, garantindo as condições de verificação da ABNT 

NBR 5426/1985. 

Após a execução dos ensaios de IDM com as amostras retiradas em campo, foi possível verificar 

os erros médios de medição, no gráfico da Figura 6 são mostradas as curvas de erros dos 

medidores ensaiados em comparação com as curvas obtidas quando dos ensaios de recebimento 

de desgaste. 

Ao compararmos as curvas de erros geradas pelos ensaios das amostras de campo com as 

curvas geradas em bancada percebemos que os valores de erro de medição se aproximam muito 

da curva gerada nos ensaios de desgaste de 200 horas feitos em bancada, tal fato se refere 

sobretudo aos valores de erros nas baixas vazões situadas entre 2,5 a 22,5 L/h, visto que para 

vazões maiores as diferenças entre os erros são muito pequenas em qualquer situação que seja 

analisada. 

 

Figura 6 – Curvas de Erros médias das Amostras Ensaiadas 

 

Fonte: dos autores. 
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Uma segunda análise foi feita a partir dos valores de IDM de cada ciclo dos ensaios de bancada e 

comparado com os valores de IDM obtidos nos ensaios de campo, tendo os valores de ensaio de 

bancada ajustados para os volumes totalizados, cujos valores são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Comparativa de valores de IDM de Bancada Ajustado com os Valores de Campo. 

 

Fonte: dos autores. 

 

A seguir são apresentados na Figura 7 é mostrado gráfico Box plot os resultados dos ensaios de 

IDM das amostras de 2017 e 2018. 

 

Figura 7 – Gráfico Box plot com quartis, média, mediana e valores máximos e mínimos referentes 

aos ensaios de IDM dos 10 medidores. 

 

Fonte: dos autores. 

 

No Figura 8 é relacionado o valor médio do IDM das amostragens realizadas em 2017 e 2018, 

relacionada aos valores obtidos de IDM nos ensaios de desgaste realizados no Laboratório de 

hidrometria  do  SAAE Guarulhos. 

IDM (lab) IDM(am) VOL (M3) IDM (lab) IDM(am) VOL (M3) IDM (lab) IDM(am) VOL (M3) IDM (lab) IDM(am) VOL (M3)

1 97,35 103,28 162 97,35 98,18 224 9 97,35 101,84 182 315

2 97,35 103,24 131 97,35 99,56 174 10 97,35 100,3 156 205

3 97,34 101,26 40 97,34 100,19 48 11 324 97,37 98,79 522

4 97,34 102,35 33 97,34 99,73 45 12 97,35 97,43 102

5 97,35 100,51 164 97,35 100,07 242 13 97,37 99,43 575

6 97,35 100,32 233 285 14 97,34 100,51 15

7 97,37 100,02 434 563 15 97,37 100,57 474

8 97,36 100,89 360 477 16 97,39 100,93 758
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Figura 8 – IDMs de 2017 e 2018 e Ensaio Inicial. 

 

Fonte: dos autores. 

 

 

Na Figura 9 á apresentado gráfico com os valores individuais do IDM de cada um dos medidores 

retirados do campo e ensaiados, foi verificado que as amostras ensaiadas em 2017 e 2018 

tiveram seu IDM diminuído no ano 2018, fato já esperado, dado os medidores continuarem 

registrando volumes. Nota-se também em sua grande maioria os medidores continuam com IDMs 

superiores aos registrados antes do início do ensaio de bancada. 

É verificável também que a velocidade de degradação do IDM, aumentou consideravelmente nos 

ensaios de fadiga, que pode ser observado na figura 09. Apesar desta aceleração é possível 

concluir que os medidores de princípio de medição volumétrico possuem um bom desempenho 

mantendo-se inalterada e em algumas vazões até um melhora significativa de sua medição.  

Fato este que é corroborado pelos resultados apurados em dois anos de amostragem de 

medidores retirados do campo, em setores que trabalham com intermitência diária no 

abastecimento de água, cujo IDM médio foi de 101,3 no primeiro ano e de 100,5 ao final do 

segundo de ano de instalação. 
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Figura 9 – IDMs de 2017 e 2018 e dos Ensaios de Fadiga. 

 

Fonte: dos autores. 

 

A seguir são apresentados os resultados individuais de cada uma dos medidores ensaiados em 

relação às curvas construídas nos ensaios iniciais dos medidores. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos verificar com os resultados dos ensaios que os hidrômetros volumétricos ensaiados em 

sua maioria tiveram uma melhora no IDM, como mostram os resultados anotados no gráfico às 

Figura 9. Essa tendência de melhora já era mostrada no ensaio inicial de desgaste de 200 horas, 

linha verde no mesmo gráfico. 

A melhora apontada pode ser explicada pela melhora considerável nas vazões baixas, como pode 

ser visto no gráfico da figura 05 os erros médios das vazões baixas nos ensaios iniciais de 200, 

400 e 600 h, apresentou uma sue edição mínima de -15% e máxima de -70%, o que nas unidades 

instaladas em campo teve o pior resultado de -12% em 2017 e -5 % em 2018. 

Tal fato é causado pelo ajuste natural das partes móveis, que no momento do ensaio inicial de 

laboratório, eram medidores recém-saídos de fábrica. 

Quanto o segundo objetivo pode-se perceber que o houve um descolamento do IDM da curva 

levantada no trabalho de Santim et al. (2016), nos ensaios com 01 ano de instalação em campo e 

uma melhora quando considerados os ensaios de 2018. Ao realizarmos a análise individual de 

cada um dos medidores foi verificado valores médios em torno de 5,4% maior no valor do IDM 
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verificado nas amostras de campo em relação ao IDM esperado a partir dos ensaios iniciais de 

fadiga. 

Apesar da diferença apontada, a utilização de tal procedimento para elaboração dos planos de 

troca e controle da qualidade dos medidores fornecidos. Sugerimos também para posteriores 

trabalhos que para os ensaios iniciais e laboratório sejam feitos com a utilização dos perfis de 

consumo de cada local, visto que a utilização da vazão máxima para o ensaio de desgaste pode 

ter provado um queda prematura do IDM, daí a diferença, apesar de pequena, ter sido verificada. 

desta forma sugerimos realizar a análise a partir dos volumes registrados pelos medidores de 

campo comparados com os volumes totalizados pelos medidores nos ensaios de bancada, tal 

análise será feita na versão final do trabalho para verificar a correlação entre os valores de 

laboratório e campo. 
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RESUMO 

 

Este trabalho reúne informações históricas dos volumes de água disponibilizados para 

abastecimento da população de Guarulhos e as informações referentes à população do município 

no período compreendido entre os anos de 1975 a 2017. Essas duas informações foram 

analisadas em paralelo com as ações do programa de combate e controle de perdas implantando 

no SAAE a partir de 2007, sendo traçado um paralelo de como as ações do programa de combate 

e controle de perdas contribuíram para que o município continuasse a abastecer o incremento 

populacional com pouca variação no volume de água disponibilizado. Portanto, este trabalho 

apresenta os resultados da implantação deste programa de combate e controle de perdas na 

relação entre população e quantidade de água disponibilizada para abastecimento. 

 

Palavras-chave: Consumo per capita, perdas reais, perdas aparentes, balanço hídrico e 

densidade demográfica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O combate e o controle das perdas de água em um sistema de abastecimento são práticas que, 

dentre os inúmeros benefícios, resultam no aumento no volume de água disponível para o 

abastecimento, reduzindo assim a demanda por novas captações.  

Entretanto, o crescimento populacional é uma variável a qual tem atrelada a si o aumento natural 

da demanda por água, pois conforme exposto por KUSTERKO et al (2018): o crescimento 

populacional traz consigo a necessidade de melhorias e ampliações nos serviços de 

abastecimento de água, os quais precisam garantir o fornecimento de água com qualidade e 

quantidade para a população abastecida.  

Mas com a aplicação de um programa de combate e controle de perdas que possua metas 

definidas, indicadores estruturados e consolidados atrelados a um cronograma rigoroso quanto ao 

momento de implantação das ações, possibilita às concessionárias de saneamento aumentar a 

disponibilidade do volume de água a ser distribuído sem que necessitem buscar água em novas 

fontes ou explorar ainda mais as fontes existentes. Abordar o aumento de demanda unicamente 

como uma necessidade de novas fontes de água ou da ampliação do volume outorgado das 

captações existentes é uma conduta que preza pelo mau gerenciamento dos recursos existentes 

e fomenta o conflito pelo uso da água. 

Corroborando com a argumentação apresentada, têm-se as considerações de BRASIL (2014), 

nas quais se relata que para as concessionárias de saneamento satisfazerem a inequação 

produção/demanda é comum, por facilidade e sem levar em conta retorno dos investimentos, a 

elevação da oferta, ou seja, da produção, decisão esta sempre mais simples e rápida. 

Entretanto, nos períodos de crise hídrica não há como ampliar o potencial das captações, tendo 

em vista que a disponibilidade hídrica diminui, volumes outorgados passam a ser questionados e 

assim, o conflito pelo uso da água se intensifica.  

Porém, a solução para evitar a intensificação do conflito pelo uso da água e que resulte na 

preservação da disponibilidade hídrica, está na implantação de ações de combate e controle de 

perdas de água.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar o histórico de fornecimento de água para o 

sistema de abastecimento do SAAE Guarulhos de 1975 a 2017 e estabelecer uma relação entre 

este fornecimento e a população abastecida sendo feito também um paralelo com as ações de 

combate e controle de perdas que haviam sido implantadas no município ao longo destes anos, 

em especial no período de 2007 a 2014, quando o programa de combate e controle de perdas foi 

implantado no SAAE. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste trabalho, os materiais utilizados foram: 

 Dados históricos das vazões aduzidas para o sistema de abastecimento de água do SAAE 

Guarulhos, considerando a produção própria e a aquisição de terceiros; 

 Dados históricos da população de Guarulhos obtidos junto ao portal Cidades do IBGE 

(2018) e junto à Secretaria Municipal de Habitação; 

 Microsoft Excel 2010; 

 Artigos técnicos COSTA & TAMAI (2007) referente à implantação do programa de perdas. 

O método consistiu em reunir os dados históricos em planilhas do Microsoft Excel cruzando as 

informações de disponibilidade de água para abastecimento em cada ano com a população do 

município neste mesmo ano. A finalidade deste cruzamento de dados foi a de se calcular o 

consumo per capita considerando todas as perdas no sistema de abastecimento ano a ano, 

conforme a Equação 01 apresentada a seguir: 

 

Equação 01 

 

Em que: CP = Consumo per capita total, com perdas de água [litros/hab/dia]; VMa = Volume 

macromedido no ano de referência [m³/ano]; POP = População no ano de referência [hab]. 

Com o consumo per capita anual calculado, foi elaborado o gráfico de acompanhamento anual 

versus a disponibilidade. Por fim, foi proposto um indicador adimensional comparativo, 

denominado IC – índice de consumo, que é o quociente entre o per capita total que considera as 

perdas de água, dividido pelo per capita previsto por SAAE (2012) no PDSA – Plano Diretor de 

Saneamento Ambiental, conforme exposto pela Equação 02. 

 

Equação 02 

 

Em que: IC = Índice de consumo [adimensional]; CP = Consumo per capita total, com perdas de 

água [litros/hab/dia]; CP ideal = 180 litros / hab / dia; 

Sendo que, quanto mais próximo de 1,00 for o valor de IC, mais próximo do consumo per capita 

previsto pelo PDSA, no caso 180 litros/hab/dia está o consumo real. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Com base nos dados analisados dos históricos de água disponível, população e consumo per 

capita total, pode-se observar que enquanto a população cresceu a uma taxa média anual de 
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2,53% ao ano, o consumo per capita total cresceu a uma taxa média anual de 3,67%, enquanto 

que o fornecimento teve um incremento médio anual da ordem de 6,31%, sendo que o período de 

maior incremento no volume de abastecimento, chegando a 35,34% em um único ano, foi entre as 

décadas de 70 e 90. 

O Gráfico 1 relaciona as variáveis população versus ano e disponibilidade versus ano, já o Gráfico 

2 relaciona as variáveis consumo per capita total versus disponibilidade versus ano.  

 

Gráfico 1 - população X disponibilidade X ano. 

 

 

Gráfico 2 – consumo per capita total X disponibilidade X ano. 
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Por meio destes gráficos foi possível destacar alguns pontos para análise, como os períodos entre 

2000 a 2011, 2012 a 2013, 2014 a 1015 e 2016 a 2018, conforme segue: 

 2000 a 2011 – período em que o índice IC aumentou e o consumo per capita total atingiu 

cerca de 292,94 l/hab/dia no ano de 2008, ano no qual as ações do programa de perdas 

do SAAE começaram a ser implantadas, conforme exposto por COSTA & TAMAI (2007); 

 2012 a 2013 – período em que o volume disponibilizado e o consumo per capita total 

apresentaram redução; 

 2014 a 2015 – período da crise hídrica, situação em que o consumo per capita total foi 

compatível com os registros de 1984 e o volume disponibilizado compatível com os 

registros de 2000; 

 2016 a 2018 – período pós-crise hídrica no qual as boas práticas de combate e controle de 

perdas aplicadas durante a crise hídrica foram mantidas e resultando em um consumo per 

capita total cada vez menor mesmo com o aumento do macromedido. 

Segundo COSTA & TAMAI (2007), as principais ações do programa de perdas iniciadas em 2007 

foram: 

 Setorização do sistema de abastecimento em 92 (noventa e dois) distritos de medição e 

controle; 

 Aquisição e implantação de macromedidores; 

 Aquisição e implantação de equipamentos de telemetria/telecomando; 

 Aquisição e implantação de inversores de frequência nas estações de bombeamento; 

 Aquisição e implantação de válvulas redutoras de pressão - VRPs; 

 Calibrar periodicamente e manter as manutenções preventivas dos macromedidores; 

 Manutenção das calibrações preventivas e emergenciais nas VRPs; 

 Implantação da pesquisa de vazamentos preventiva através da análise da vazão mínima 

noturna; 

 Implantar e acompanhar os indicadores de perdas no SACP - Sistema de Apoio ao 

Controle de Perdas inserido no SIG; 

 Consolidar e disponibilizar as informações dos cadastros técnicos de redes e do cadastro 

comercial para a realização de simulações no ambiente SIG; 

 Apresentar as demandas do plano de redução de perdas físicas no SIG; 

 Estruturação de metodologia de acompanhamento e análise crítica dos indicadores de 

perdas; 

 Troca de ramais ou redes com base nos resultados observados na pesquisa de 

vazamentos preventiva; 

 Implantação de macromedidores em núcleos habitacionais; 
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 Adequar o funcionamento das estações elevatórias para reduzir as cargas de pressão 

durante os períodos em que a demanda era reduzida; 

 Controle de pressões no sistema de abastecimento; 

 Estruturar o CCO - Centro de Controle Operacional para o controle e gestão das pressões 

no sistema de abastecimento; 

 Revisão e relocação dos centros operacionais para equalizar as demandas de serviços e 

reduzir o tempo de atendimento para reparo de vazamentos; 

 Montar uma estrutura no departamento para apoio/análise gerencial das perdas no sistema 

de abastecimento de Guarulhos e apoio na especificação de equipamentos, materiais, 

serviços e treinamentos necessários à manutenção dos resultados alcançados. 

Voltando o escopo da análise para o ano e 1984, observa-se que neste ano o per capita total 

resultou em um IC de 1,01, ou seja, o mais próximo possível de 1,00, entretanto, nessa ocasião o 

índice de perdas total do sistema de abastecimento do SAAE Guarulhos era superior a 50%, 

conforme COSTA & TAMAI (2007). 

Durante a crise hídrica, no ano de 2015, o consumo per capita total ficou próximo ao registrado 

em 1984, resultando em um IC de 1,09 o qual estava atrelado a um índice de perdas de 29,64%, o 

que possibilitou que um volume disponível de água compatível com o do ano 2000 abastecesse 

uma população 27,7% maior. 

No período entre 2016 e 2018 o que se observou foi que o volume disponibilizado acrescido ao 

sistema de abastecimento garantiu que os clientes do SAAE recebessem mais água por mais 

tempo, amenizando as questões de intermitência no município, portanto a redução no consumo 

per capita total somente foi possível graças aos resultados do programa de controle de perdas.  

Ao longo do período de 2000 a 2018 observa-se um crescimento populacional quase que linear 

com a taxa média de 1,43% ao ano, entretanto, o volume disponibilizado para abastecimento 

apresentou uma taxa de crescimento média entre 2000 e 2011 de 3,12%, reduzindo de 2012 a 

2015. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Embora as ações de combate e controle de perdas tenham se iniciado em 2002 com a criação do 

Comitê Interno de Controle e Redução de Perdas (CIRP), conforme informado por COSTA & 

TAMAI (2007), os resultados de todo o trabalho implantado apenas puderam ser apurados em 

2012/2013 e especialmente no período pós-crise hídrica, no caso 2016, 2017 e 2018, anos nos 

quais o macromedido apresentou significativa evolução, porém o consumo per capita total não 

seguiu a mesma tendência, estabelecendo a partir de 2017 o patamar de 250 litros por habitante 
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dia, portanto um IC de aproximadamente 1,39, ou seja, 39% acima do consumo per capita 

pretendido pelo PDSA, no caso, 180 litros por habitante dia.  

Durante o período de 70 a 90 a disponibilidade de água para o município de Guarulhos era muito 

baixa, existindo no município bairros que ficavam sem abastecimento por cerca de 7 dias. 

Entretanto, a partir da década de 90, pode-se observar que o consumo per capita total aproximou-

se muito do volume tido como ideal no PDSA que era de 180 litros por habitante dia. Porém, 

apesar do consumo per capita total chegar próximo à demanda mensal de 180 litros por habitante 

dia no mês, o sistema de abastecimento apresentava índices de perdas de água da ordem de 

50%, conforme informado por COSTA & TAMAI (2007). 

A análise do indicador IC é meramente volumétrica, sem abordar outras variáveis, todavia, foi 

utilizada neste estudo comparativo para permitir uma análise os períodos anteriores a prática de 

construção do balanço hídrico, a qual foi iniciada em 2008. 

Tal índice foi acompanhado por um índice de perdas total médio de 29,34%, com base nos 

balanços hídricos de 2017 e 2018.  

Portanto, o aumento do macromedido não deve ser acompanhado do aumento do consumo per 

capita, pois, ao suprir as demandas de água da população, conforme previsto pelo plano diretor 

de saneamento ambiental, todo aumento de macromedido deve ser justificado unicamente pelo 

aumento populacional e o índice IC o mais próximo possível de 1,00. Entretanto, observar apenas 

o índice IC, não irá refletir a realidade do controle de perdas sem que haja o acompanhamento 

desta informação com os índices do balanço hídrico.  
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RESUMO  

 

Este trabalho descreve um estudo de caso implementado de forma inovadora que resultou em 

uma melhoria significativa no processo de distribuição de água tratada no booster Parque de 

Exposições na Companhia de Saneamento Municipal CESAMA no município de Juiz de Fora – 

MG. O principal objetivo é a comprovação da melhoria da eficiência energética em sistemas de 

bombeamento, considerando a possibilidade de colocar equipamentos operando em paralelo, afim 

de criar condições favoráveis para aplicação do método de modulação simultânea com emprego 

de sistemas de controle, automação e inversores de frequência. Partindo das necessidades 

operacionais como valores de vazão, pressão e tempo de funcionamento, definiu-se as 

estratégias e potenciais ganhos operacionais e energéticos. Por fim, comprovou-se ser mais 

econômico trabalhar com dois conjuntos motobombas em paralelo do que somente um operando 

com rotação nominal ou mesmo próxima a este valor. 
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Palavras-chave: Automação, inversores de frequência, Rendimento. Paralelismo de conjuntos 

motobombas. Equações de Similaridade. Eficiência Energética. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a energia elétrica representa, para a maioria das companhias de saneamento, a 

segunda maior despesa, ficando atrás somente da folha de pagamento de seus colaboradores. 

Sistemas de captação, tratamento, elevatórias, booters, todas estas etapas demandam um 

consumo considerável de energia elétrica e projetos com inovações ou modificações nas 

operações das cargas elétricas são extremamente necessários e pertinentes dentro deste 

contexto. 

Este trabalho relata um estudo de caso implementado na Companhia de Saneamento Municipal 

de Juiz de Fora – CESAMA, em outubro de 2017 e tem como objetivo comprovar a possibilidade 

de ganhos operacionais e energéticos com a aplicação da técnica de Controle Regulatório 

Simultâneo em conjuntos motobombas operando em paralelo. Descreve a implementação de um 

sistema inovador que resultou em uma melhoria significativa no processo de distribuição de água 

da cidade. 

Para comprovação dos valores, estabeleceu-se dois critérios, nos quais foram acompanhadas as 

informações de potência consumida pelo motor elétrico, vazão de recalque produzida, pressões 

de trabalho e as rotações dos conjuntos em funcionamento. Todos os dados foram analisados nas 

perspectivas: empírica e teórica, através de equipamentos de medições e cálculos utilizando as 

leis de similaridade hidráulica, segundo ALÉ (2011). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Um projeto de eficiência energética para saneamento básico deve sempre pautar a utilização de: 

motores de alto rendimento; automação; telemetria e telecomando e aplicação de inversores de 

frequência. O estudo de caso foi implantado em outubro de 2017 na unidade operacional Booster 

Parque de Exposições a qual é composta por três conjuntos motobombas, sendo um reserva, 

com potências de 600 cv e vazão de 1000 litros por segundo cada um. A figura 1 mostra o 

esquema simplificado de abastecimento contendo a estação onde foram implementadas as 

modificações, objeto deste trabalho.  
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Figura 1 - Sistema de Abastecimento de Juiz de Fora. 

 

Fonte: CESAMA (2019). 

 

O Booster Parque de Exposições funciona de acordo com a solicitação operacional, aplicando 

mais velocidade ao sistema até o reservatório Henrique de Novaes. Ocorre que apenas um 

conjunto já seria suficiente para atender a demanda máxima atual que é cerca de 1.000 l/s, o 

processo a comprovar seria o ganho energético com a aplicação do sistema de regulação 

reduzindo a rotação e mantendo a vazão dentro dos limites necessários. 

Segundo (ALBANEZE 2012 e GOMES 2010), além do grande potencial para a redução do 

consumo de energia, os resultados com aplicação de bombas, operando com variação da 

velocidade de rotação, vão bem além do ganho quantitativo de energia, podendo incluir aumento 

do desempenho e confiabilidade do sistema de distribuição de água. A figura 2 representa o 

diagrama de controle implementado com a regulação PID (Proporcional Integral e Derivativa). 

 

Figura 2 – Diagrama de controle de malha fechada. 
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Conforme SILVA JR (2004), a variação na velocidade de rotação pode ser controlada pelo 

inversor de frequência através da variação da frequência de operação, de acordo com a equação 

(1). Vê-se que uma redução na frequência provoca redução na velocidade de rotação, ao passo 

que o aumento da frequência implica num aumento de velocidade, não excedendo a frequência da 

rede elétrica, que tende o enfraquecimento do campo. 

 

 
ᶯ=

120.𝑓.(1−𝑆)

𝑝
 

(1) 

Onde,  

n – velocidade de rotação (rpm);  

f – frequência (Hz);  

s – escorregamento.   

p – número de pólos do motor.  

Desse modo, os inversores de frequência controlam a velocidade de rotação do motor elétrico, 

cujo eixo está acoplado ao rotor da bomba. Ao variar a rotação da bomba, suas curvas de 

funcionamento são alteradas, mudando o ponto de operação do sistema. As equações que 

relacionam a vazão, a altura manométrica total e a potência, com a velocidade de rotação da 

bomba, são conhecidas como Leis de Similaridade (GOMES, 2010). Com a alteração na rotação 

da bomba tem-se a variação da vazão (Q), dada pela equação (2), da potência absorvida, dada 

pela equação (3) e da altura manométrica (H), dada pela equação (4).  

● A vazão varia diretamente proporcional a variação da rotação, conforme apresentado na 

equação (2) 

 𝑄 = (
𝑛

𝑛1
) . 𝑄1 (2) 

● A potência absorvida tem relação cúbica com a variação da rotação conforme equação (3). 

 
𝑃 = (

𝑛

𝑛1
)

3

. 𝑃1 
(3) 

● A altura manométrica tem relação quadrática com a variação da rotação conforme equação (4). 

 
𝑃 = (

𝑄

𝑄1
)

2

. 𝑃1 
 (4) 

Onde,  

Q 1 – Vazão antiga (m3/h);  

Q – Vazão obtida com a nova rotação (m3/h);  

P 1 – Potência absorvida (W);  

P – Potência absorvida com a nova condição (W);  
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H 1 – Altura manométrica (mca);  

H – Nova altura manométrica (mca);  

n 1 – Rotação antiga (rpm);  

n – Nova rotação (rpm).  

 

Desta forma, trabalhando com dois conjuntos motobombas em paralelo, com rotações menores 

que a nominal, espera-se ter uma redução na potência necessária em cada conjunto para 

bombear o mesmo volume, em comparação com um conjunto funcionando em rotação nominal. A 

Figura 3 ilustra o conjunto motobomba em questão. 

 

Figura 3- Conjunto de eixo horizontal. 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Após as expectativas teóricas sobre uma possível economia na conta de energia elétrica, chegou 

a hora da comprovação dos valores. Como mencionado anteriormente, o projeto foi dividido em 

duas etapas ou, dois casos para as medições e comprovações. No primeiro caso trabalhou-se 

com uma bomba e sua rotação modulada para a vazão de aproximadamente 1.000 l/s. Em 

relação ao caso 2, colocou-se dois conjuntos em paralelo, sincronizando suas rotações para 

fornecer ao sistema aproximadamente a mesma vazão obtida no caso 1. Em ambos os casos 

serão observados os parâmetros: vazão, potência consumida, pressão e velocidade de rotação na 

analise gráfica do CCO (Centro de Controle Operacional) e na tela do supervisório. 
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Caso 1: Booster Parque de Exposições operando com um conjunto 

As fuguras 4 e 5 mostram as medições do sistema com uma bomba funcionando a uma rotação 

de 1790 rpm e uma vazão de 901,3 l/s sendo necessária uma potência média de 372,88 kW para 

trabalhar neste ponto de operação. 

 

Figura 4 - Gráfico do supervisório mostrando as variáveis vazão e potência para o caso 1. 

 

 

Figura 5 - Tela do supervisório mostrando as variáveis envolvidas na análise 
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Caso 2: Booster Parque de Exposições operando com dois conjuntos em paralelo 

Nesse caso, com duas bombas funcionando em paralelo, a rotação ficou em 1213 rpm, a vazão 

medida foi de 893,1 l/s, com as potências nos conjuntos I e II respectivamente de 140,95 kW e 

143,84 kW. Pode – se observar que a vazão na rede praticamente se manteve a mesma, porém a 

potência necessária somando os dois conjuntos ficou em 284,79 kW. As fuguras 6 e 7 comprovam 

as informações. 

 

Figura 6 - Valor em tempo real da vazão e do consumo para o caso 2. 

 
 

Figura 7 - Tela do supervisório mostrando as variáveis envolvidas na análise. 
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A Figura 8 mostra o gráfico de consumo no período de novembro de 2017 à setembro de 2018 

após a implementação da técnica com o funcionamento em paralelo e controle PID (Proporcional 

Integral Derivativo) e a Tabela 1 destaca os resultados obtidos. 

 

Figura 8 - Energia consumida no período de onze meses. 

 

 

Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos no estudo. 

Caso \ Parâmetros 
Identificação 

Do Motor 

Rotação 

rpm 

Vazão 

l/s 

Potência 

kW 

I 1 1790 901 372,88 

II 
1 1213 

893 
140,95 

2 1213 143,84 

ECONOMIA DE POTÊNCIA      23,62% 88,09 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com a aplicação da Técnica de Controle Regulatório, reduzindo a rotação em conjuntos 

motobombas operando em paralelo, torna-se possível manter a vazão de produção e ao mesmo 

tempo obter benefícios energéticos e operacionais visto que as máquinas elétricas trabalharão de 

forma mais suave. Este método é inovador sobre o aspecto operacional não só pela aplicação de 

inversores de frequência, mas principalmente na utilização prioritária de conjuntos trabalhando em 

paralelo. O uso de duas bombas ligadas em paralelo acionadas pelo inversor de frequência e com 
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controle de rotação mostrou-se viável tanto tecnicamente como economicamente ao comparar 

com uma bomba, apresentando uma economia de 23,6% na potência necessária. 

Mostrou ainda que esta técnica traz a bomba centrífuga para seu ponto ideal de trabalho, 

reduzindo as perdas e o desgaste mecânico, trabalhando no ponto de maior eficiência hidráulica e 

elétrica. Observou-se uma redução significativa no consumo de energia elétrica desta unidade 

operacional a partir das modificações implementadas em novembro de 2017 até novembro. 

Levando-se em conta os aspectos econômicos chega-se a uma redução de energia de 171.000 

kWh em outubro de 2017 para 75.600 kWh em setembro de 2018. No acumulado do período 

analisado, que representa 11 meses, a redução chegou a 1.144.800 kWh representando uma 

economia de aproximadamente R$ 680.000,00, (seiscentos e oitenta mil reais), sem ser preciso 

nenhum tipo de investimento, mas somente a mudança na forma de operar os conjuntos 

motobombas. 
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RESUMO  

 

Este artigo apresenta um estudo de caso relativo à aplicação de um modelo de sistema de apoio à 

decisão, baseado em Business Intelligence (BI), com o objetivo de oferecer aos gestores uma 

ferramenta eficaz à tomada de decisões na gestão do parque de hidrômetros. A abordagem 

metodológica da pesquisa se apoia em uma análise multicritério utilizando o módulo de BI do 

software comercial Sansys que fornece um cockpit específico para análise de eficiência do parque 

de hidrômetros da SAMAE de Jaraguá do Sul. 

Com uso da ferramenta foi possível determinar quais hidrômetros trariam melhores retornos à 

companhia. Para o ensaio foi selecionado um campo amostral de matrículas diversificadas, cujos 

hidrômetros foram previamente testados em bancada de aferição para verificar se a eficiência de 

medição estava próximo do que apontou o cockpit. Além de agilizar o processo de substituição de 

medidores, este projeto trouxe ganhos de produtividade, eficiência e controle do volume de água 

consumido, apresentou redução na submedição da amostragem coletada do parque de 

hidrômetros de Jaraguá do Sul. 

 

Palavras-chave: Submedição; Business Intelligence; Gestão de Hidrômetros, Perdas Aparentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo se propõe a apresentar um estudo de caso relativo à aplicação de um modelo de 

sistema de apoio à decisão, baseado em Business Intelligence (BI), com o objetivo de oferecer 

aos gestores uma ferramenta eficaz à tomada de decisões na gestão do parque de hidrômetros. 

A ideia fundamental consistiu em aplicar, no setor comercial, o conceito e a metodologia que 

envolve o BI aplicado à análise da troca de hidrômetros para redução da submedição. No Brasil, a 

parcela da perda aparente provocada pela submedição dos hidrômetros costuma ser muito 

significativa dentro das perdas totais na distribuição de água, desta forma torna-se muito 

importante sua determinação. Uma das maneiras de se reduzir as perdas aparentes é 

determinando a eficiência dos hidrômetros, auxiliando no planejamento dos investimentos 

necessários para a renovação do parque de hidrômetros, que são convertidos em aumento de 

faturamento para a companhia. 

Embora relevantes, as perdas aparentes normalmente não tem sido objeto das pesquisas sobre 

perdas de água, que estão voltadas principalmente para as perdas reais. No entando se observa 

na prática que se obtém um maior ganho em reduzir, na mesma quantidade, as perdas aparentes 

ao invés das perdas reais, pois o valor do m³ pago pelo consumidor é superior ao valor gasto pela 

companhia para tratar e distribuir a água. 

Portanto o objetivo principal do estudo é verificar a eficiência da aplicação de uma análise 

multicritério para tomada de decisão na renovação do parque de hidrômetros no SAMAE  de 

Jaraguá do Sul, fazendo uso de uma ferramenta de BI. Os sistemas de BI são reconhecidos como 

ferramentas estratégicas que atuam para auxiliar nesse processo de medição de desempenho. 

Assim, para esse estudo foi utilizado o módulo de BI do software comercial Sansys para melhorar 

a eficiência de medição. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As perdas reais e aparentes têm naturezas bastante diferentes. As perdas reais se caracterizam 

pela perda de água nos diversos processos, já as perdas aparentes correspondem ao volume de 

água consumido, mas não registrado pelos prestadores de serviços de saneamento, decorrente 

de erros de medição nos hidrômetros, fraudes, ligações clandestinas e falhas no cadastro 

comercial. Nesse caso, então, a água é efetivamente consumida, mas não é faturada. 

No manual técnico intitulado “Performance Indicators for Water Supply Services” publicado pela 

International Water Association (IWA), as perdas de água são definidas como a diferença entre a 

água que entra no sistema e o consumo autorizado conforme Tabela 1 (ALEGRE et al., 2000). 
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Neste manual, as perdas de água, subdivididas em perdas reais (físicas) e aparentes (não 

físicas), são assim descritas: 

• Perdas reais: perdas físicas de água do sistema em pressão, até o medidor do cliente, durante o 

período de referência. Engloba o volume de perdas oriundo de todos os tipos de fissuras, rupturas 

e extravasamentos. 

• Perdas aparentes: refere-se a todos os tipos de imprecisões associadas às medições de água 

produzida e da água consumida, e ainda ao consumo não autorizado (uso ilícito).  

 

Tabela 1 - Balanço hídrico englobando consumo autorizado e perdas de água. 

Á
g

u
a

 d
e

 e
n

tr
a

d
a

 d
o

 s
is

te
m

a
 Consumo 

autorizado 

Consumo autorizado 
faturado 

Consumo faturado medido 
(incluindo água exportada) Água faturada 

Consumo faturado não medido 

Consumo autorizado 
não faturado 

Consumo não faturado medido 

Água não faturada - 
perdas comerciais 

Consumo não faturado não 
medido 

Perdas de 
água 

Perdas aparentes 

Consumo não autorizado 

Perdas de água por erros de 
medição 

Perdas reais 

Vazamento nas tubulações de 
adução e/ou distribuição 

Vazamento e extravasamento nos 
reservatórios 

Vazamento nos ramais (a 
montante do ponto de medição) 

 

De acordo com o Guia Prático da AESBE (2015) as perdas aparentes são geralmente constituídas 

por dois componentes principais: (i) Consumos não autorizados e (ii) Submedição dos hidrômetros 

e erros no manuseio de dados. 

Nas perdas aparentes geralmente a submedição assume o papel principal pois, na maioria dos 

sistemas brasileiros, os hidrômetros domiciliares comumente instalados são do tipo velocimétrico, 

de classe B ou C, de capacidade nominal 0,75 m³/h, 1,5 m³/h ou 2,5 m³/h, dependendo do 

consumo do usuário. Estes hidrômetros possuem erros de leitura e limites de vazão conhecidos. 

Ocorre ainda que, com passar do tempo, e mesmo com o fato de não estarem instalados com 

perfeito nivelamento nos dois planos (horizontal e vertical) os medidores se desgastam, e a curva 

de erros sofre um abaixamento, aumentando consideravelmente os volumes de submedição. 

A eficiência da medição poderia ser melhorada, caso a tecnologia dos medidores fosse trocada 

(por exemplo, medidores volumétricos), mas estes equipamentos apresentam custo inicial muito 

mais alto e são mais sensíveis à presença de impurezas na água. Nos últimos anos, têm 

aparecido no mercado medidores eletrônicos para uso domiciliar, robustos e sem partes móveis, 

mas seu uso no Brasil ainda é, experimental. 
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A abordagem metodológica da pesquisa se apoia em uma análise multicritério utilizando o módulo 

de BI do software comercial Sansys. O objetivo principal de um sistema de BI é fornecer um 

ambiente informacional em que os dados operacionais obtidos a partir de diversos tipos de 

sistemas corporativos, ou de outras fontes externas, possam ser processados e analisados, com o 

objetivo de revelar dimensões estratégicas de negócios. Este ambiente, pode permitir às 

organizações responderem a questões chaves de negócios, fazerem previsões e agirem com 

base em dados em tempo real, para melhorarem a qualidade e velocidade da tomada de decisão 

(MCCORMACK; TRKMAN, 2015).  

Nesse contexto, para esse estudo foi utilizada a plataforma de BI do software comercial Sansys 

que fornece um cockpit específico para análise de eficiência do parque de hidrômetros que agrupa 

um conjunto de técnicas e conceitos para processamento de dados tendo como passos principais 

a coleta dos dados, organização e análise, elaboração de relatórios ou dashboards. Nesse cockpit 

utilizou-se informações arquivadas na base de dados do cadastro comercial do SAMAE de 

Jaraguá do Sul, tais como data de instalação do hidrômetro, marca e classe metrológica do 

medidor, diâmetro e capacidade do hidrômetro, realizou o cruzamento e refinamento das 

informações, gerando informações gráficas e de fácil informação como é possível observar na 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Resultado tela geral cockpit Análise Troca de Hidrômetro. 

 

 

Para priorização da troca de hidrômetros no SAMAE  de Jaraguá do Sul, com ênfase na redução 

de perdas e na recuperação de receita adotou-se o processo de análise multicritério que 

corresponde a uma metodologia eficiente na estruturação e resolução de problemas, como é o 

caso do estabelecimento da prioridade de troca de hidrômetros. 
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Atualmente as empresas de saneamento utilizam os bancos de dados como ferramentas 

auxiliares para armazenar informações e desenhá-las por meio de aplicativos de software, 

informações e análises de cenários utilizados na gestão empresarial. Analisar essa informação 

também se torna uma tarefa complexa e dispendiosa que requer conhecimento especializado, 

pois exige que os analistas manipulem múltiplos sistemas, consultem diferentes tipos de dados, 

arquivos e relatórios para depois compilar as informações, interpretá-las e fornecer resultados e 

relatórios que suportem a tomada de decisão. 

No caso de uma grande empresa, o volume de dados e a quantidade de sistemas é muito maior, e 

trabalhar essas informações (estruturadas e organizadas) torna-se um grande desafio. Entender o 

comportamento da organização é o primeiro passo para definir quais informações serão usadas 

como diretriz na tomada de decisões. Uma das formas de acessar e explorar as informações 

contidas em bancos de dados e através da arquitetura de Business Intelligence (BI), que é uma 

importante fonte de informação para empresas que necessitam de dados e informações de 

trabalho. 

Para a determinação da submedição foi utilizado o método de estimação da submedição 

baseando-se na metodologia preconizada pela Norma ABNT NBR 15.538 – Medidores de água 

potável – ensaios para avaliação de eficiência, que consiste em determinar a submedição de um 

parque de hidrômetros a partir de uma Curva de Desempenho da Medição, essa metodologia 

aparece na construção do gráfico Percentual de Precisão de Medição apresentado na tela geral 

do cockpit Análise Troca de Hidrômetro. Esta curva expressa a eficiência média da medição dos 

hidrômetros em função do tempo de instalação, de acordo com o exemplo da Figura 2. Desta 

forma, cada ano (tempo de instalação) está associado a um Índice de Desempenho da Medição, 

que representa a porcentagem da água consumida que o hidrômetro consegue medir. 

 

Figura 2 – Curva de desempenho da medição. 
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Outro critério utilizado no cruzamento das informações e para a escolha dos hidrômetros a serem 

substituídos foi a definição do tempo de uso máximo tendo como base, a portaria n° 246 de 17 de 

outubro de 2000 e o respectivo Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO [INMETRO, 

2000]. Em suma a portaria determina, que os hidrômetros que estão instalados em usuários 

residenciais devem ser substituídos ou pelo menos, avaliados quanto ao desempenho metrológico 

após 05 (cinco) anos da instalação, ou seja, que as verificações periódicas devem ser realizadas 

nos hidrômetros em serviço nestes intervalos. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A eficiência da micromedição é importante não apenas pelo aspecto técnico que permite 

quantificar o volume de água tratado, distribuído e faturado auxiliando o controle do processo, mas 

também para promover uma cobrança justa junto ao cliente. Conforme o Gráfico 1 – Percentual de 

Precisão de Medição apresentado abaixo, o parque possui 99,998% dos hidrômetros (40.034 

unidades) com percentual de Precisão de Medição maior que 80%; e 0,002% dos hidrômetros (1 

unidade) com percentual de Precisão de Medição abaixo dos 80%.  

 

Gráfico 1 – Percentual de Precisão de Medição. 

 

 

Faz-se importante ressaltar que desses hidrômetros, 66,54% dos hidrômetros possuem precisão 

de medição igual ou maior que 90%, ou seja, 26.640 medidores possuem ótimo desempenho de 

medição e uma submedição menor que 10% quando se utiliza o método de estimação da 

submedição preconizado pela Norma ABNT NBR 15.538. 
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Com relação à análise do critério tempo de uso do hidrômetro obteve-se o seguinte resultado: no 

parque de hidrômetros de Jaraguá do Sul 20,50% (8209 unidades) dos medidores possuem 

tempo de instalação superior à 5 anos, portanto 79,50% (31826 unidades) com tempo de 

instalação menor que 5 anos, como é possível observar no Gráfico 2 – Hidrômetros por Idade, que 

segue: 

 

Gráfico 2 – Hidrômetros por idade. 

 

Um outro fator levado em consideração para esta avaliação foi período de recuperação do 

investimento do custo para a troca do hidrômetro, ou seja, o Payback. O Payback é apresentado 

no cokpit de forma gráfica, dividindo a quantidade de hidrômetros pelo tempo de retorno. Se 

considerarmos um investimento de R$ 150,00 para a execução da substituição do hidrômetro, o 

gráfico para o parque de Jaraguá do Sul teria a confirguração apresentada no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Payback meses. 
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Após avaliação dos dados no cockpit Análise Troca de Hidrômeto, que apresentou as informações 

cruzadas e visualmente organizadas, foi possível determinar quais hidrômetros trariam melhores 

retornos à companhia. Para o ensaio foi selecionado um campo amostral de 10 matrículas 

bastante diversificadas, com escolas, creches, residências e condomínios; cujos hidrômetros 

foram previamente testados em bancada de aferição para verificar se a eficiência de medição 

estava próximo do que apontou o cockpit. Todos os hidrômetros testados confirmaram em 

bancada o índice de submedição apresentado pelo Sansys BI. 

 

Tabela 2 – Campo amostral definido (matrículas). 

Matrícula Categoria Bairro 
Data 

instalação HD 
antigo 

Consumo 
médio antes 

troca (m³) 

475-8 Condomínio CENTRO 10-06-2011 110,5 

23303-0 Condomínio JARAGUA ESQUERDO 24-05-2011 179,5 

24991-2 Residencia ILHA DA FIGUEIRA 23-08-2012 9,0 

22869-9 Condomínio CENTRO 26-03-2012 90,0 

8639-8 Creche VILA LENZI 21-04-2012 61,0 

8717-3 Condomínio BARRA DO RIO MOLHA 17-05-2012 118,5 

311-5 Comércio CENTRO 25-03-2012 57,0 

40406-3 Condomínio AMIZADE 13-09-2012 122,0 

16927-7 Residencia AMIZADE 16-08-2012 39,0 

40177-3 Residencia NOVA BRASÍLIA 08-08-2012 13,5 

 

O resultado após as substituições dos hidrômetros executadas é apresentado na Tabela 3 a 

seguir, onde percebe-se que as médias de consumo em m³ foram aumentadas em média 13,68% 

após as substituições de hidrômetros realizadas.  

 

Tabela 3 - Resultado após as substituições dos hidrômetros. 

Matrícula Média consumo antes (m³) Média consumo depois (m³) Aumento consumo(%) 

475-8 110,5 128,0 15,84 

23303-0 179,5 197,0 9,75 

24991-2 9,0 12,0 33,33 

22869-9 90,0 102,0 13,33 

8639-8 61,0 64,0 4,92 

8717-3 118,5 121,5 2,53 

311-5 57,0 68,5 20,18 

40406-3 122,0 132,0 8,20 

16927-7 39,0 43,0 10,26 

40177-3 13,5 16,0 18,52 
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CONCLUSÃO 

 

O pleno conhecimento do parque de hidrômetros é primordial para a definição de prioridades em 

seu manejo. O levantamento de dados sobre a composição e a constituição do parque de 

hidrômetros deve ser uma tarefa contínua, executada por meio de registros automáticos, e 

atualizados constantemente por meio das observações feitas em campo. 

A caracterização do parque do SAMAE de Jaraguá do Sul apresentou a sua composição 

detalhada por meio de tipos de medidor, marca, lote, idade, etc. Este inventário permitiu um 

diagnóstico do parque de medidores de água e forma uma base para a aplicação das ferramentas 

de gestão, devendo ser atualizado frequentemente, visto a mutabilidade do parque de 

hidrômetros. 

O uso do módulo de BI do software comercial Sansys facilitou a extração e o cruzamento dos 

dados, transformando-os em informações de fácil visualização e valiosas para a tomada de 

decisão mais assertiva, mostrando-se essa ferramenta importante para a redução e controle de 

perdas e de ações para minimizar a submedição de hidrômetros diminuindo, assim, o índice de 

perdas de faturamento.  

Além de agilizar o processo de substituição de medidores, mesmo que em uma pequena escala 

de teste, este projeto trouxe ganhos de produtividade, eficiência e controle do volume de água 

consumido, apresentou redução na submedição da amostragem coletada do parque de 

hidrômetros de Jaraguá do Sul, o que em longo prazo trará ganhos financeiros à companhia. 
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RESUMO 

 

Atualmente na Bahia ainda são poucos os municípios que tem seu Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) elaborado e aprovado conforme exige a Lei Nacional de Saneamento 

Básico (Lei no 11.445/2007). Desde a publicação da referida lei os municípios tiveram prazo 

estabelecido em decreto para a elaboração e conclusão do PMSB, face ao não cumprimento 

deste prazo, sucessivos decretos com prorrogações foram publicados. Várias são as formas de 

iniciativas para elaboração dos PMSB por parte dos municípios, alguns com recursos próprios e 

outros com recursos do poder público federal por meio de convênios a fundo perdido. Estas 

iniciativas, na sua maioria frustradas, levam a uma reflexão sobre as razões que proporcionaram à 

maioria dos municípios brasileiros o não cumprimento destes prazos. Assim a Funasa adotou um 

nova estratégia, de conveniar diretamente com instituições de ensino dando a estas a missão de 

capacitar os municípios para a elaboração dos seus PMSB e firmou com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) um Termo de Execução Descentralizada (TED) 

para desenvolver módulos para capacitação e apoio técnico à elaboração de minuta de PMSB, de 

50 municípios baianos, selecionados pela Funasa a partir de pesquisa de perfil e diagnóstico 

socioeconômico e sanitário municipal. Dessa forma, busca-se nesse trabalho publicizar a 
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metodologia de trabalho desenvolvida pelo IFBA que de forma positiva vem trazendo o resultado 

esperado, construir 50 PMSB. 

 

Palavras-chave: PMSB; Instituições de ensino; Saneamento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A política federal de saneamento básico estabelecida pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 

(BRASIL, 2007), regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 (BRASIL, 2010) 

determina que o município, titular dos serviços de saneamento básico, formulará a respectiva 

política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento 

básico e estes passam a ser condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico, além de serem requisitos para alocação de 

recursos públicos federais e financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou 

operados por órgãos ou entidades da União. 

Desde a publicação da referida lei os municípios tiveram prazo estabelecido em decreto para a 

elaboração e conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), face ao não 

cumprimento deste prazo, sucessivos decretos com prorrogações foram publicados até o atual, 

Decreto nº 9.254, de 31 de dezembro de 2017, que prorroga até 31/12/2019. 

Concomitantemente, foram várias as formas de iniciativas para elaboração dos PMSB por parte 

dos municípios, alguns com recursos próprios e outros com recursos do poder público federal por 

meio de convênios a fundo perdido, a exemplo dos estabelecidos com a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa). Estas iniciativas, na sua maioria frustradas, levam a uma reflexão sobre as 

razões que proporcionaram à maioria dos municípios brasileiros o não cumprimento destes 

prazos. Assim a Funasa (NASCIMENTO et al, 2017), adotou um nova estratégia, de conveniar 

diretamente com instituições de ensino dando a estas a missão de capacitar os municípios para a 

elaboração dos seus PMSB. 

Algumas pesquisas revelam causas que levaram municípios ao insucesso na elaboração de seus 

PMSB. Nascimento (2017), ao demonstrar o avanço e os desafios dos processos de elaboração 

de 21 PMSB a partir da atuação do Programa Cidades Saneadas e do esforço coletivo das 

instituições corresponsáveis, como a Funasa e empresas de consultorias 

contratadas/Universidade para a elaboração dos referidos planos, constatou, que as Prefeituras 

Municipais, ao passo que terceirizaram os serviços de elaboração dos PMSB, se eximiram de 

conduzir o processo, repassando integralmente a responsabilidade para as empresas 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1020 

terceirizadas, diferente do que ocorreu nos anos anteriores onde as ações eram individualizadas 

por município deixando extremamente frágil, o processo de mobilização e participação da 

população e inclusive dificultando o levantamento de informações. 

A partir do conhecimento de insucesso de várias experiências para a construção de PMSB, a 

Funasa/Bahia firmou com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 

um Termo de Execução Descentralizada (TED) para desenvolver módulos para capacitação e 

apoio técnico à elaboração de minuta de PMSB, de 50 municípios baianos, selecionados pela 

Funasa a partir de pesquisa de perfil e diagnóstico socioeconômico e sanitário municipal. 

O IFBA figura com educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta da educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades 

de ensino. Está presente em 24 municípios do Estado, o que permite uma maior ação da pesquisa 

e das atividades de extensão, dinamizando em muito o desenvolvimento do PISA. 

Tem-se como hipóteses que: i) a contratação da equipe de campo em quantidade que atenda ao 

número de municípios, proporcionará mais chances de sucesso na construção dos planos; ii) além 

disso, a permeabilidade que o IFBA possui por meio do 24 campus distribuídos em municípios que 

fazem parte da região de abrangencia do programa, favorece a atuação de profissionais da 

educação nas diversas etapas do processo. 

Dessa forma, busca-se nesse artigo publicizar a metodologia de trabalho desenvolvida pelo IFBA 

que de forma positiva vem trazendo o resultado esperado, construir 50 PMSB. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A partir do Termo de Execução Descentralizada n0 4, de 01 de novembro de 2017, o IFBA cria o 

Programa IFBA Saneando a Bahia (PISA), tendo como objetivo geral, a capacitação por meio de 

módulos construídos durante a execução do Programa, conforme Termo de Referência da Funasa 

(2012), para que os municípios selecionados possam elaborar os seus PMSB, com a participação 

de todos os atores: a sociedade civil com suas representações; os gestores com seu corpo 

técnico e funcionários efetivos e contratados; as entidades de classe; representantes dos órgãos 

públicos afins da esfera Federal e Estadual; representante do Ministério Público do Estado; 

instâncias de controle social (conselhos municipais) e prestadores de serviços de saneamento 

básico, proporcionando o fortalecimento da gestão, o desenvolvimento institucional e a 

implementação das ações de saneamento nos municípios do estado da Bahia, resultando na 

promoção da qualidade de vida, na sustentabilidade ambiental e na saúde pública da população. 

O PISA tem como objetivos específicos: a) Mobilizar, sensibilizar e capacitar gestores e técnicos 

municipais para a importância e a necessidade de elaboração dos PMSB; b) Dar suporte técnico 
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para a elaboração dos produtos definidos pela Funasa, resultando na minuta dos 50 PMSB, por 

meio de assistência técnica especializada presencial e remota; e c) Dar suporte técnico à 

elaboração da minuta da Lei Municipal (LM), que condiciona a validação e implementação do 

PMSB. 

O grande desafio desse programa, que passa a ser o problema estudado, é desenvolver 

simultaneamente nos 50 municipios baianos (Figura 1) a capacitação para a elaboração dos 

PMSB, a partir de uma metodologia única sabendo que cada municipio tem um conjunto de 

caracteristicas fisicas, sociais e políticas distintas. 

 

Figura 1 – Mapa do estado da Bahia com os 50 municípios selecionados pela Funasa. 

 

 

Uma fase preliminar foi necessária para o desenvolvimento posterior dos Produtos definidos no 

TR/2012: a) Reunião com os prefeitos para apresentação da proposta de trabalho e assinatura do 

“Termo de Compromisso”; b) Seleção da equipe do Programa composta por dois grupos: os 

profissionais de educação e os profissionais técnicos; c) Realização de Processos licitatórios para 

a contratação dos serviços necessários do Programa; d) Reuniões de planejamento 

IFBA/FUNASA; e) Capacitação da equipe do Programa. 

Os Produtos a serem construídos segundo o TR/2012 da Funasa são apresentadas, a seguir: 
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Quadro 1 – Produtos a serem construídos segundo o TR/2012 da Funasa. 

Produto Descrição 

Produto A 
Decreto ou Portaria de instituição dos Comitês de Coordenação e Executivo; trata-se da 

formação dos grupos de trabalho contemplando vários atores sociais. 

Produto B 

Plano de Mobilização Social (PMS); neste se prevê os meios necessários para a realização 

de eventos setoriais de mobilização social garantindo, no mínimo, que tais eventos 

alcancem as diferentes regiões administrativas e distritos afastados de todo o território do 

município. 

Produto C 

Diagnóstico Técnico-Participativo (DTP); abrange os quatro componentes de saneamento 

básico consolidando informações sobre as condições dos serviços, quadro epidemiológico 

e de saúde, indicadores socioeconômicos e ambientais bem como de setores que se 

integram ao saneamento do município, além da percepção dos técnicos no levantamento e 

consolidação de dados secundários e primários somados à percepção da sociedade por 

meio do diálogo nas reuniões setoriais previstas. 

Produtos 

D e E 

Prospectiva e Planejamento Estratégico (PPE) e Programas, Projetos e Ações (PPA); são 

elaboradas as estratégias de atuação para a melhoria das condições dos serviços de 

saneamento e criados programas específicos de governo municipal que contemplem 

soluções práticas (ações) e as obrigações do poder público na atuação em cada eixo que 

compõe o saneamento básico e no desempenho da gestão da prestação dos serviços, 

estabelecendo metodologia de priorização aos programas, e até mesmo às ações 

planejadas, construindo assim a hierarquização das medidas a serem adotadas para o 

planejamento de programas prioritários de governo. 

Produtos 

F e H 

Plano de Execução (PEX) e Indicadores de Desempenho (IND); visam contemplar a 

estimativa de custos e as principais fontes de recursos que poderão ser utilizadas para a 

implantação dos programas, projetos e ações definidas anteriormente, bem como os 

responsáveis por sua realização. 

Produto G 

Minuta do Projeto de Lei (MPL) aprovando o PMSB do município; será elaborada minuta de 

projeto de lei em conformidade com a técnica legislativa e sistematizada de forma a evitar 

contradições entre os dispositivos inseridos no PMSB com as demais normas vigentes, por 

meio de uma assessoria jurídica contratada. 

Produto I 

Capacitação para o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA); 

será realizada uma capacitação, para os técnicos da Prefeitura, para utilização do sistema 

nacional de informações de saneamento, tendo como principais objetivos apresentar as 

funcionalidades do sistema, seus objetivos, seu papel na política nacional de saneamento 

ambiental e o uso da ferramenta na alimentação de dados referentes ao município.  

Produto J 

Relatórios Simplificados Bimestrais (RSB) das atividades desenvolvidas no Programa; 

trata-se de relatório das atividades desenvolvidas no Programa, ao longo de um bimestre, 

para acompanhamento e avaliação por parte da FUNASA.   

Produto K 

Relatório Final do PMSB com as informações consolidadas e Audiência Pública de 

aprovação do PMSB; trata-se de um reltorio consolidado com todas as informações 

contidas nos produtos anteriormente aprovados por município. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os trabalhos tiveram início em janeiro/2018, no evento de assinatura do termo de Compromisso 

realizado na reitoria do IFBA. Estiveram presentes 34 prefeitos e os demais municipios foram 
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representados. A partir daí, foram agendadas as reuniões preparatórias e estas foram realizadas 

no mês de abril. Os formulários de levantamento de dados sociais e de saneamento foram 

entregues para preenchimento e envio ao IFBA em meio eletronico. A capacitação para a 

formação dos comitês de coordenaçao e executivo foi realizada e os nomes foram gradativamente 

apresentados à equipe social do PISA. 

Como forma de experimentar a metodologia proposta a adoção de um município como piloto foi 

aplicada e o engenheiro da equipe do programa juntamente com a técnica social, iniciaram as 

atividades de campo. Desse modo os PMS e DTP foram confeccionados e aprovados pela 

Funasa e a partir daí utilizado como modelo para a equipe de campo (técnicos sociais e 

engenheiros contratados), 

A atuação dos profissionais da educação deu-se inicialmente conforme previsto, no entanto 

observou-se que o IFBA em seus campus (Figura 2) distribuídos não possuía servidores com 

formação social e de engenharia suficientes para atuarem de forma abrangente. 

 

Figura 2 – Mapa do estado da Bahia com os 24 campus pertencentes ao IFBA. 

 

 

A contratação da equipe de campo foi comprometida por razões legais de contratação. O IFBA 

firmou convênio com uma fundação para a realização de diversas atividades administrativas, 

atendendo assim às regulamentações das atividades do setor público. No entanto, a fundação 
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limita as forma de contratação por empresas simples ou por microempreendedor, sendo esta 

ultima modalidade não contemplada para atribuições de engenharia. Dessa forma, na realização 

da licitação houve poucas participações e dos 50 municipios a serem trabalhados, apenas 5 

empresas de engenharia venceram a licitação e 7 da área social, cada uma contemplando apenas 

4 municípios. Tal situação gerou uma divisão de etapas de trabalho, onde na 1ª etapa os 

trabalhos foram iniciados com 30 municipios e para a segunda os 20 municipios restantes. 

Gerando a necessidade e negociar com a Funasa o repasse das próximas parcelas de recursos, 

bom como sua aprovação nesta divisão. 

Atualmente a situação do Programa esta com a aprovação 100% do Produto A e B pela Funasa e 

todos os módulos do Produto C em análise pela equipe do IFBA. Estes resultados refletem o 

sucesso da metodologia proposta e corrobora com a hipótese que uma equipe contratada em 

número suficiente permite, com uma coordenação direta da equipe, o desenvolvimento do 

trabalho. Embora cheio de obstáculos, a metodologia apresenta-se bastante dinâmica, superando 

inclusive as diferenças encontradas na resposta de alguns municípios sendo possível adaptá-la ás 

condições oferecidas e demandadas pelo municipio. 

A existência dos 24 campus distribuídos em municípios que fazem parte da região de abrangencia 

do programa, favoreceu a atuação de profissionais da educação atuantes na área de saneamento 

nas diversas etapas do processo, além da estrutura do IFBA possuir um conceito e credibilidade 

entre os municipios e população permitindo uma permeabilidade efetiva do programa. 

Assim, a proposta apresentada para este TED firmado entre a Funasa e o IFBA vem 

proporcionando fortalecimento da gestão, desenvolvimento institucional e implementação das 

ações de saneamento nos municípios do estado da Bahia, resultando na promoção da qualidade 

de vida, na sustentabilidade ambiental e na saúde pública da população. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta do PISA à elaboração da Minuta do PMSB de 50 municípios do Estado da Bahia 

selecionados pela Funasa está trazendo resultados positivos. Ve-se claramente uma contribuição 

com a organização dos serviços de saneamento básico, através do instrumento de planejamento 

para oportunizar sua efetiva regulamentação e fiscalização, definindo o plano de execução dos 

programas, projetos e ações para a universalização dos serviços. 

Dessa forma conclui-se diante dos resultados observados, que a metodologia proposta se aplica 

bem à elaboração dos PMSB e corrobora com a hipótese que uma equipe contratada em número 

suficiente permite, com uma coordenação direta da equipe, o desenvolvimento do trabalho. As 
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diferenças encontradas na resposta de alguns municípios são adaptáveis ás condições oferecidas 

e demandadas pelos mesmos. 

Os 24 campus distribuídos no estado da Bahia e localizados em municípios que fazem parte da 

região de abrangencia do programa, favoreceu a atuação de profissionais da educação atuantes 

na área de saneamento nas diversas etapas do processo, além da credibilidade e conceito 

positivo que o IFBA possui entre os municipios e população permitindo uma permeabilidade 

efetiva do programa. 

O método utilizado pode ser aplicado a outros programas de elaboração de PMSB, com a 

participação de instituições de ensino, desde que sejam mantidas as carcteristicas do mesmo com 

as adequaçoes necessárias às particularidades do municipio. 
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RESUMO  

 

O que motiva os gestores a elaborarem os seus Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSB)? O que leva um município de pequeno porte a recusar auxílio técnico e financeiro da 

União para elaborar seu PMSB? Esses foram questionamentos que surgiram após o não 

preenchimento de 48% das vagas ooferecidas para o TED nº 02 de 2015, firmado entre UFRGS e 

FUNASA para oferecer auxílio técnico e financeiro a municípios de até 50.000 habitantes do 

estado do Rio Grande do Sul para elaboração de PMSB. Em busca de respostas para esses 

questionamentos, foram aplicados questionários aos municípios, que foram divididos em 3 grupos: 

os que aderiram, os desclassificados e os que não aderiram ao TED. Os resultados apontam que 

o principal motivador dos gestores para elaboração de seus PMSB são a preocupação com o 
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planejamento do saneamento básico e o atendimento da lei 11.445/07. A omissão de quase 

totalidade dos municípios que não aderiram ao TED, aponta possível falha na comunicação e 

indica que há possibilidade dos municípios não terem sido informados sobre as convocatórias do 

processo seletivo, o que leva a concluir que é necessário criar uma plataforma de comunicação 

oficial e direta entre municípios e FUNASA. 

 

Palavras-chave: Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), Motivação, Baixa Adesão, 

Termo de Execução Descentralizada (TED) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, é o documento legal que possibilita a criação 

de mecanismos de gestão pública da infraestrutura relacionada aos quatro eixos do saneamento 

básico: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de 

águas pluviais. Esse deve ser elaborado, obrigatoriamente, pelo titular dos serviços municipais de 

saneamento básico e é instrumento fundamental para que os gestores públicos possam contratar 

ou conceder tais serviços (BRASIL, 2014a). 

O prazo limite para que os municípios brasileiros elaborem seus PMSB, adiado por três vezes, é 

atualmente definido pela publicação do Decreto 9.254/2017 que regulamenta a Lei 11.445/2007 – 

Lei Federal de Saneamento Básico. O Decreto define que “após 31 de dezembro de 2019, a 

existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para 

o acesso aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou 

administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a 

serviços de saneamento básico” (BRASIL, 2017). A restrição do acesso aos recursos para 

investimento na área do saneamento básico afeta principalmente os pequenos municípios, por 

estes dependerem quase que exclusivamente de investimentos não onerosos do orçamento da 

União para alcançar a universalização dos serviços. 

Constada tal situação, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) atua desde 2006 no sentido de 

fomentar a elaboração dos PMSB nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Para dar mais 

efetividade a essa ação, de modo a elevar a capacidade institucional dos municípios, a partir do 

exercício de 2013, a FUNASA vem buscando parcerias com universidades federais, pelas quais 

os municípios recebem capacitação técnica e contam com equipe de consultoria para apoiar no 

desenvolvimento e elaboração dos PMSB (BRASIL, 2016). 

No Rio Grande do Sul, essa colaboração teve início em 2015 por meio do Termo de Execução 

Descentralizada (TED) nº 02 de 2015, firmado entre a FUNASA e a Universidade Federal do Rio 
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Grande do Sul (UFRGS) e vem sendo executado pela equipe do Sistema de Apoio ao 

Saneamento Básico (SASB), com sede localizada no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da 

UFRGS no município de Porto Alegre.  

No total, foram ofertadas 100 vagas para os municípios participarem do TED. Nesse contexto, 

realizou-se uma investigação preliminar de taxa de adesão e notou-se que 48% das vagas 

oferecidas ficaram ociosas. A partir da problemática posta, o objetivo deste trabalho é apresentar 

os resultados da aderência dos municípios ao TED 02/2015 e analisar porque houve baixa adesão 

e quais os principais motivadores para os municípios que optaram por participar do processo 

seletivo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada com municípios do Rio Grande do Sul que, durante os processos 

seletivos do TED 02/2015, atendiam aos critérios de elegibilidade, a saber: população total 

(urbana e rural) de até 50.000 habitantes, com base nas informações do Censo de 2010 e que 

não possuíam PMSB (BRASIL, 2015). 

Inicialmente, estimou-se através de informações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul (TCE) e FUNASA, que 93 municípios enquadravam-se nos critérios de 

elegibilidade. Com base nesta informação, foram ofertadas 100 vagas para o processo seletivo, 

garantindo assim a abrangência de 100% dos municípios que necessitavam elaborar o PMSB no 

estado. Essa estimativa considerou apenas os municípios que declararam não possuir PMSB, não 

considerando se os que declararam possuir, apresentavam seus planos de acordo com as 

diretrizes definidas no Termo de Referência da FUNASA (BRASIL, 2014b), com as exigências 

mínimas para atendimento da Lei 11.445/2007. Os municípios que possuíam PMSB em 

desacordo com os requisitos obrigatórios, poderiam optar por revoga-lo para participar do TED. 

O processo seletivo foi realizado por meio de três convocatórias, com o intuito de preencher o 

maior número de vagas ofertadas. As convocatórias foram divulgadas através: de publicação no 

Diário Oficial da União (DOU); do envio de e-mail pelo Ministério Público Estadual (MPE), pelo 

Tribunal de Contas do Estado (TCE), pela Federação das Associações de Municípios do Rio 

Grande do Sul (FAMURS), pela Secretaria de Obras/RS e pela FUNASA, para todos os 

municípios aptos a participarem do processo seletivo; e ligação da FUNASA diretamente para os 

municípios registrados como ainda não possuindo PMSB no estado e aptos a participar do 

processo seletivo. 
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Para entender como ocorreu o processo de adesão ao TED 02/2015 e o que motivou a 

participação, assim como, a não adesão de municípios, dividiu-se os municípios em três grupos: 

municípios classificados, municípios desclassificados, e municípios que não aderiram ao TED. 

Elaborou-se 3 diferentes questionários, os quais foram enviados por meio de formulários virtuais 

via e-mail, para cada um dos grupos. Os contatos de e-mail dos municípios que aderiram ao TED 

e foram classificados, foram obtidos através do cadastro dos servidores municipais organizado 

pelo SASB. Os contatos de e-mail dos municípios que aderiram e foram desclassificados e os que 

não aderiram ao TED, foram obtidos por meio dos sites oficiais das prefeituras. 

Aos municípios aprovados no processo seletivo questionou-se sobre qual meio de divulgação 

esses foram informados da ocorrência da convocatória do TED 02/2015, e qual foi a motivação 

para a inscrição no processo seletivo. Para os 8 municípios desclassificados, acrescentou-se o 

questionamento sobre o motivo de suas desclassificações. 

Para os municípios que não aderiram ao TED, foram enviados questionários perguntando se 

esses foram informados da ocorrência da convocatória e, em caso de resposta afirmativa, por qual 

meio de divulgação, e qual a motivação para não aderirem ao TED. Também questionou-se a 

esses se estão cientes do prazo estabelecido para alaboração do PMSB e das consequências que 

a não elaboração acarretará. 

As perguntas relacionadas ao meio de divulgação do processo seletivo foram feitas com o intuito 

de analisar se houve falhas na comunicação entre FUNASA e municípios e entender qual meio 

utilizado foi mais eficaz. 

Realizou-se a organização e análise crítica dos dados, quantitativa e qualitativamente.  

 

 

RESULTADOS 

 

A situação geral dos processos seletivos da primeira e segunda fase de convocatória para o TED 

02/2015 é apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Situação geral da adesão dos municípios ao TED 02/2015. 

TED 02/2015 
Primeira Fase Segunda Fase 

Convocatória única 1.ª Convocatória 2.ª Convocatória 

Vagas oferecidas 100 72 54 

Municípios sem PMSB  93 65 47 

Municípios inscritos 33 21 6 

Municípios aprovados 28 18 6 

Municípios desclassificados 5 3 0 

Resultado final 28 18 6 

TOTAL APROVADOS 52 
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Na Figura 1 é apresentada a situação final da adesão dos municípios do estado com até 50.000 

habitantes às 100 vagas oferecidas para participação do TED 02/2015. 

 

Figura 1 - Situação da adesão dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul ao TED 02/2015. 

 
 

Com os dados obtidos através da aplicação dos questionários, realizou-se a sistematização dos 

resultados através da análise e organização das informações, afim de encontrar respostas para os 

questionamentos definidos como objetivo deste trabalho. Os resultados são apresentados a 

seguir: 

 

MUNICÍPIOS APROVADOS 

Dos 52 municípios aprovados para participar do TED 02/2015, 33 municípios responderam ao 

questionário. Os municípios podiam selecionar mais de uma opção como resposta para cada 

pergunta. As principais motivações para os municípios elaborarem seus PMSB são apresentadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Principais motivações para os municípios elaborarem seus PMSB. 

Qual(is) foi(ram) a(s) motivação(ções) para o município 

participar do TED? 
(f) (%) 

Preocupação com o planejamento do saneamento básico 30 30,9 

Atender à exigência da Lei Federal 11.445/07 29 29,9 

Garantir os recursos de repasse da União 24 24,7 

Atender à recomendação do Ministério Público 14 14,4 

TOTAL 97 100 

 

O resultado sobre quais meios de divulgação os municípios foram informados sobre o processo 

seletivo do TED 02/2015 são apresentados na Tabela 2. 

 

52% 48% 

Situação final de adesão ao TED 02/2015 

Vagas preenchidas

Vagas não preenchidas
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Tabela 2 - Análise de eficácia dos meios de divulgação do TED 02/2015. 

Por qual meio de divulgação o município foi informado do 

processo de seleção para o TED 02/2015? 
(f) (%) 

E-mail da FAMURS 12 33,3 

Publicação no Diário Oficial da União 10 27,8 

Ligação da FUNASA 7 19,4 

E-mail DA FUNASA 2 5,6 

Não possui conhecimento 2 5,6 

Indicação de outro município 1 2,8 

E-mail da Secretaria de Obras do estado 1 2,8 

Outros 1 2,8 

TOTAL 36 100 

 

MUNICÍPIOS DESCLASSIFICADOS 

Apenas 1 dos 8 municípios desclassificados respondeu ao questionário. Esse informou que o 

motivo da desclassificação foi por já possuir PMSB. Não houve respostas para os 

questionamentos sobre o meio de divulgação que o município foi informado do processo seletivo e 

sobre a motivaçõ da inscrição no processo.  

 

MUNICÍPIOS QUE NÃO ADERIRAM 

Apenas 3 municípios, de uma estimativa total de 33 municípios que se enquadravam nos critérios 

de elegibilidade do TED, porém não se increveram no processo seletivo, responderam ao 

questionário. As responstas são descritas a seguir: 

Município 1: respondeu que não foi informado sobre o processo seletivo e todavia ainda não 

possui PMSB. Também informou que estão elaborando o PMSB com bastante dificuldade, por 

contar apenas com o quadro técnico reduzido da prefeitura municipal.  

Município 2: respondeu que não foi informado sobre a convocatória do TED, porém já possui 

PMSB. 

Município 3: respondeu que foi informado do processo seletivo via e-mail da Funasa, mas não 

aderiu ao TED porque já possuia PMSB. 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados indicam que os principais motivadores para que os municípios 

elaborem seus PMSB são a preocupação com o planejamento do saneamento básico e o 

atendimento a lei 11.445, o que indica que os municípios tendem a atuar preventivamente, a fim 

de evitar autuações do Ministéio Público. Também os municípios buscam garantir os repasses de 

verbas da união, porém, esse não é o foco para elaboração de seus PMSB. 
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Os resultados referentes aos meios de divulgação utilizados para comunicar os municípios sobre 

o processo seletivo do TED, apontam que há uma maior eficácia de comunicação por meio de e-

mail enviado pela FAMURS, publicação no Diário oficial da União e contato telefônico. Porém, os 

resultados indicam que há uma tendência de dispersão das informações entre FUNASA e 

municípios, no sentido que não há um meio de comunicação oficial e direto, com cadastros de 

contatos atualizados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Compreender os fatores positivos e as falhas do processo da execução do TED, é importante no 

sentido de otimizar ações futuras de parcerias entre os órgãos federados, a exemplo da UFRGS, 

FUNASA e municípios. Tais considerações são úteis para órgãos federais e estaduais, em direção 

a estabelecer uma rotina de avaliação dos seus métodos de contatos com os municípios aos 

quais são oferecidos os programas de auxílio, firmando a continuação de exposição de editais, o 

que ressalta a necessidade de pessoal capacitado para esse trabalho e de uma base de dados de 

e-mails institucionais operante. 

Tais implicações servem do mesmo modo a gestores municipais, que podem observar na 

valorização de programas de gestão da informação e da comunicação interinstitucional a 

possibilidade de participação em mais projetos que permitam melhorias na infraestrutura 

municipal, e, conjuntamente, na qualidade de vida da população. 
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RESUMO  

 

Este estudo foi realizado a fim de analisar quais seriam as formas mais eficientes de mobilizar a 

população, tendo em vista a importância da participação e controle social na elaboração de um 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Através do Termo de Execução Descentralizada 

(TED/FUNASA) n° 02/2015, documento firmado entre a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). A equipe da Universidade vem 

prestando o serviço de assessoramento na elaboração do PMSB de alguns municípios de 

pequeno porte do Rio Grande do Sul. As formas escolhidas pelos municípios para engajar e reunir 

a população na participação da elaboração do plano, se concentrou em questionários e/ou 

mobilizações sociais, através de reuniões marcadas e divulgadas pela prefeitura. Os resultados 

apontam que a participação da população de forma massiva é de extrema importância. Tanto para 

que o diagnóstico dos municípios seja feito de forma mais fidedigna possível, quanto ao fato de 

que a pressão social, faz com que o andamento do trabalho se dê de forma mais rápida, com 

cumprimento de prazos e produção de bons materiais. 

Palavras-chave: Participação social, Mobilização Social, Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de atingir a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, onde 

estão inclusos o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos (BRASIL, 2007) e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbana (BRASIL, 2016), foi instituída a Lei Federal 

nº 11.445/2007 que traz o conceito de Plano de Saneamento Básico. 

Documento fundamental na elaboração, execução e gestão dos serviços de saneamento básico, o 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) atua como instrumento fundamental dentro da 

esfera dos municípios do país. Para a correta elaboração deste, o Termo de Referência (TR, 

2018) da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) oferece um referencial bastante completo para 

elaboração dos planos municipais, de modo a atender a todos os itens preconizados na legislação 

brasileira.  

A metodologia a ser seguida, segundo este mesmo termo, deve-se dar como promotora da 

integração com as demais políticas públicas, interativa e participativa (BRASIL, 2018). Como 

participativa, a metodologia deve buscar o controle social na elaboração das políticas públicas de 

saneamento.  

Assegurado na Lei nº 11.445 como princípio essencial na prestação de serviços públicos básicos 

de saneamento (BRASIL, 2007), o controle social é definido no Decreto nº 7.217 de 2010 como 

um “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” (BRASIL, 

2010). 

Além disso, desde 2001, na Lei nº 10.257, também denominada como Estatuto das Cidades, o 

controle social já está previsto como essencial nos instrumentos que demandam dispêndios do 

poder público municipal, como os planos de saneamento básico. O texto ainda ratifica esta 

importância, falando da garantia da participação da comunidade, movimentos e entidades da 

sociedade civil na elaboração e gestão dos planos (BRASIL, 2001). 

Heller, Rezende e Barbosa Heller (2007) chamam a atenção para o grande déficit do controle 

social nas políticas públicas de saneamento que advém das antigas políticas centralizadoras e 

pouco abertas à participação social que permeiam este assunto desde que começaram a ser 

implantadas. Ficando latente a necessidade da avaliação das atuais políticas que visem ao efetivo 

controle e participação social neste meio. 

Assim, este trabalho visa avaliar o processo de controle e participação social aplicado à 

elaboração de planos municipais de saneamento básico no Rio Grande de Sul, tendo como 

estudo de caso o Termo de Execução Descentralizada (TED/FUNASA) n° 02/2015, documento 
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firmado entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a FUNASA, buscando fornecer 

auxílio técnico na elaboração dos planos de saneamento a municípios de pequeno porte do 

Estado. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O procedimento metodológico adotado na pesquisa é ilustrado pela Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma da metodologia empregada na pesquisa. 

 
 

O fluxograma da Figura , apresenta os passos seguidos na construção deste trabalho. Após a 

identificação da área de estudo e dos municípios específicos dentro da esfera de trabalho, 

analisou-se o desenvolvimento das mobilizações sociais, dentro da elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico. Neste âmbito, procurou-se identificar as estratégias de mobilização da 

população, para que esta participasse de forma efetiva da elaboração do PMSB. Assim, buscou-

se quantificar os resultados que a aplicação de questionários à população trouxe nas 

participações sociais e a comparação com os municípios que não implementaram esta estratégia. 

 

 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo contempla alguns municípios integrantes do Termo de Execução 

Descentralizada – TED nº 02/2015 (2ª Fase) firmando entre a UFRGS, a FUNASA e 24 

Prefeituras Municipais, para capacitação, assessoramento e mobilização de gestores, técnicos, 

multiplicadores e sociedade civil dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com vistas à 

elaboração de seus Planos Municipais de Saneamento Básico de acordo com o estabelecido na 

Lei Federal nº 11.445/2007. 

Dentre os municípios integrantes do TED nº 02/2015 (2ª Fase) foram escolhidos Pinhal Grande, 

Salto do Jacuí, Quinze de Novembro e Herveiras, municípios localizados na região central do Rio 
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Grande do Sul, para discussão dos resultados das mobilizações sociais realizadas no processo de 

elaboração dos PMSB. 

 

● ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO 

Para compreensão da metodologia da pesquisa faz-se necessário entendimento do processo de 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico implementados de acordo com o Termo 

de Referência (TR) da FUNASA (2018). 

A elaboração do PMSB é composta por várias etapas, desde a formação da equipe executora até 

a aprovação do Plano em audiência pública. Essas etapas não são estanques e por vezes são 

desenvolvidas concomitantemente. Cada etapa é caracterizada por atividades específicas e 

devem culminar nos produtos a serem entregues à FUNASA para acompanhamento dos trabalhos 

(BRASIL, 2018). Dentre essas etapas, destaca-se a de Estratégia de Mobilização, Participação 

Social e Comunicação do PMSB na qual é elaborado um relatório que prevê todos os eventos 

participativos a serem realizados no município.  

Esse relatório estratégico deve contemplar as lideranças comunitárias e aos agentes sociais com 

representação nas instâncias colegiadas existentes e fomentadora do exercício do controle social 

e da participação popular durante todo o processo. Entre seus objetivos específicos, ademais de 

elencar os atores sociais, está o planejamento detalhado dos eventos de mobilização social que 

serão realizados nos municípios; além do desenvolvimento de mecanismos que permitam o 

levantamento de informações mais amplo dentro da esfera municipal; e ainda, a eleição das 

estratégias de divulgação das mobilizações sociais, para que estas incluam o maior número de 

habitantes possíveis. 

A fim de garantir a participação social, os PMSB assessorados pela UFRGS, na figura do Sistema 

de Apoio ao Saneamento Básico (SASB) prevêem a realização de eventos de mobilização social 

em 3 (três) momentos. Esses são: 

 

1. Primeira Mobilização - Fase do diagnóstico técnico-participativo: 

- Apresentação e exposição da importância da elaboração do PMSB e da participação 

popular para a população do município; 

- Realização de dinâmicas com os participantes dos eventos com a finalidade de conhecer 

(através da perspectiva dos moradores de cada região) as condições dos serviços públicos 

de saneamento básico, bem como, sugestões de ações para promover melhorias. 

2. Segunda Mobilização:  

- Apresentação dos resultados preliminares do diagnóstico técnico-participativo do PMSB e 

consulta popular; 
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- Priorização dos projetos propostos pela equipe SASB para melhoria dos problemas 

elencados no diagnóstico técnico-participativo, através de votação. 

3. Terceira Mobilização - Audiência pública: 

- Apresentação e aprovação da versão final do PMSB. 

 

Para realização dessas atividades de mobilizações, os municípios da área de estudo foram 

divididos em setores de mobilização para garantir a ampla participação social em todo o seu 

território. Cada município estabelece uma forma de interação com a comunidade, assim nos 

resultados deste estudo serão apresentadas e discutidas no que culminaram cada estratégia. Na 

divisão dos setores, geralmente à área urbana dos municípios concentra-se em um setor 

(principalmente por se tratar de municípios de pequeno porte) e as áreas rurais dividem-se 

conforme melhor localização espacial. Cabe ressaltar que comunidades indígenas, quilombolas e 

assentamentos, possuem setores específicos de mobilização, já que suas demandas são também 

específicas e por vezes diferem entre si. 

Nos resultados são apresentados setores de mobilização de cada município, número de 

participantes nas mobilizações e o número de participantes que responderam a questionários 

quando esse foi usado como estratégia participativa, relacionando esses números com o 

andamento das atividades de elaboração dos respectivos PMSB, a fim de obter as estratégias que 

melhor apresentaram resultados nessa fase.  

Os questionários utilizados nas mobilizações, buscam ser uma ferramenta de levantamento 

preliminar das informações sobre o saneamento básico nos municípios aqui estudados. Assim, 

são também aliados da equipe executora do PMSB para que a participação social se dê de forma 

efetiva.  

Os questionários requeriam informações gerais sobre as condições dos domicílios (próprios, 

financiados, alugados); informações sobre o eixo de abastecimento urbano, como a identificação 

da fonte de água de cada residência. Ainda, se o domicílio possui regulamentação junto ao órgão 

competente e medição da quantidade de água utilizada. Além das condições de tratamento da 

água, e se o domicílio possui reservação própria; informações sobre o eixo de esgotamento 

sanitário, elencando o tipo de sistema utilizado e também a existência do cadastramento deste 

sistema junto a prefeitura. 

Informações sobre o eixo de resíduos sólidos, requerendo aos entrevistados informações gerais 

sobre a disposição dos resíduos de cada residência. E por fim, informações também sobre o eixo 

de manejo das águas pluviais e drenagem urbana, onde os moradores deveriam responder 

perguntas voltadas à existência de problemas de erosão em locais próximos a suas residências.  
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Ainda, cada entrevistado podia relatar a existência de qualquer problema dentro dos eixos 

questionados que considerasse importante, além de elencar uma nota para o serviço que esta 

sendo realizado em cada eixo. 

Vale ressaltar que atualmente os municípios encontram-se na fase elaboração do Planejamento 

Estratégico (Relatório D) e dos Projetos, Programas e Ações (Relatório E); de forma que apenas a 

Primeira Mobilização ocorreu. As demais estão previstas para ocorrer durante o mês de 

maio/2019. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 a seguir estão organizadas algumas informações dos municípios da área de estudo 

como população, número de residências, quantidade de setores de mobilização e participação 

social através de diferentes estratégias de mobilização.  

 

Tabela 1 – População, número de residências, número de setores de mobilização dos municípios da 

área de estudo e participação social através de diferentes estratégias de mobilização. 

Parâmetro Herveiras 
Pinhal 

Grande 

Quinze de 

Novembro 

Salto do 

Jacuí 

População Total (hab)* 3.018 4.372 3.789 12.416 

Residências (número) 919 1.393 1.271 3.863 

Área (km²) 118,3 477,1 223,6 519,2 

Setores de Mobilização (número) 2 6 3 7 

Número de participantes nas mobilizações 96 247 120 133 

Número de participantes do questionário 1.218 2.756 0 0 

* previsão segundo o IBGE para o ano 2018 

 

Observando os dados apresentados na Tabela 1 tem-se que quanto maior a quantidade de 

habitantes, maior o número de setores de mobilização. Um ponto que deve ser analisado é o fato 

de que o município de Salto do Jacuí possui 3 áreas indígenas e 1 quilombo, e foram destinados 

um setor de mobilização para cada uma dessas áreas. Enquanto que Pinhal Grande possui 6 

setores de mobilização mesmo sem possuir em seu território áreas indígenas e/ou quilombolas. 

Quinze de Novembro e Herveiras também não possuem esses tipos de áreas. 

Os municípios de Herveiras e Pinhal Grande optaram por utilizar como estratégia de mobilização, 

a aplicação de questionários através dos agentes de saúde, além da realização das mobilizações 

nos setores de mobilização já pré-estabelecidos. Quinze de Novembro e Salto do Jacuí realizaram 
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somente as mobilizações, atingindo um número de participantes bem menor, que os outros dois 

municípios, como pode-se observar na Tabela 1. 

Através da Tabela 1, se tem a possibilidade de analisar a quantidade de participantes em cada 

município, sendo evidente a maior participação em Herveiras e Pinhal Grande, município este que 

chegou a ter mais da metade da população participando da primeira etapa da elaboração do 

plano. Infelizmente Salto do Jacuí e Quinze de Novembro, não obtiveram o mesmo resultado, 

mostrando que a estratégia utilizada não teve tanto êxito para divulgação e participação social.  

Através das Atas e Listas de Presença das mobilizações realizadas, foi feito um levantamento de 

como ocorreu o andamento dessas reuniões realizadas com a população. Pode-se observar que 

os municípios em sua maioria aplicaram dinâmicas de grupo, a fim de incentivar as pessoas a 

contribuírem com as informações necessárias para o diagnóstico técnico-participativo.  

 

Figura 2 - Notas estabelecidas nos questionários de Pinhal Grande para os Eixos elencados pelo 

PMSB. 

 

 

Exemplificando a aplicação dos questionários, a Figura 2 apresenta as notas de 1 a 10, dadas 

pelos moradores do município de Pinhal Grande que responderam aos questionários, para o 

funcionamento geral dos quatro grandes eixos analisados pelo Plano Municipal de Saneamento 

Básico.  

Nota-se que o Abastecimento de Água e o Esgotamento Sanitário receberam as maiores e 

melhores notas. Fato verificado pelo diagnóstico realizado no município, que demonstrou que 

ambos os sistemas geridos pela Prefeitura Municipal, tem um bom andamento.  
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O abastecimento de água sendo feito através de captação de água subterrânea, através de poços 

de bombeamento, com uma boa qualidade de água, onde se faz necessário apenas o tratamento 

simplificado e o sistema de esgotamento sanitário, que além de contar com quatro estações de 

tratamento de esgoto, possui também tratamento individual em cada domicílio. O eixo que 

recebeu as menores notas, foi o de resíduos sólidos, onde o relatório do PMSB, apontou a falta de 

coleta seletiva como principal problema. 

Neste cenário, nota-se que além de incentivar e efetivar a população na elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento, os questionários ainda são fonte de validação das informações 

captadas pelo diagnóstico realizado em cada município.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Como este estudo tem a finalidade de analisar estratégias de como incentivar a participação 

social, para a realização do Plano Municipal de Saneamento Básico, visto a importância de ter a 

população sendo ativa na produção do plano, faz-se necessário observar diferentes técnicas de 

abordagem.  

Através das informações reunidas neste artigo, foi feito uma análise entre os municípios de Pinhal 

Grande, Herveiras, Quinze de Novembro e Salto do Jacuí, quanto a forma mais eficaz de atingir a 

participação desejada por parte da população.  

Tendo em vista aos números consideravelmente inferiores de munícipes que participaram das 

mobilizações em comparação ao número de pessoas que preencheram o questionário, pode-se 

observar que as cidades que optaram por utilizar o questionário, tiveram maior êxito no quesito 

participação social.  

Este fato também reflete na continuidade dos trabalhos, onde os municípios de Pinhal Grande e 

Herveiras, que aplicaram o questionário, estão, no momento atual, bastante adiantados na 

elaboração de seus Planos Municipais de Saneamento em relação aos municípios de Salto do 

Jacuí e Quinze de Novembro. Sendo que estes dois últimos possuem sérios problemas na 

aquisição de informações junto à prefeitura e pouca pressão da população para que a elaboração 

seja prosseguida, já que esta não teve participação tão ativa no diagnóstico do município.  

Assim, fica latente que a participação da população de forma massiva é de extrema importância. 

Tanto para que o diagnóstico dos municípios seja feito de forma mais fidedigna possível, quanto 

ao fato de que a pressão social, faz com que o andamento do trabalho se dê de forma mais 

rápida, com cumprimento de prazos e produção de bons materiais. 
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RESUMO 

A Lei nº 11.445/07, marco regulatório do saneamento básico, sancionada em 5 de janeiro de 

2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de janeiro de 2010, trouxe nova disciplina para 

a prestação de serviços de saneamento básico, exigindo, tanto do titular quanto do prestador de 

serviços, novas atribuições, direitos e obrigações, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, contemplando o planejamento, regulação e 

fiscalização dos serviços prestados, sendo acompanhado em todas as suas fases pelo controle 

social. Convém destacar que, o planejamento, dentre as funções apresentadas é única em suas 

características que não permite que seja delegável, ao contrário das demais (regulação, 

fiscalização e prestação dos serviços) que podem ser delegadas a outras entidades ou órgãos. 

Desta forma, o titular dos serviços de saneamento, ou seja, o município, deve conforme orienta o 

art. 9º da Lei nº 11.445/07, formular a sua política pública de saneamento básico planejando as 

suas próprias ações. Como instrumento de planejamento instituído pela Lei nº11.445/07, o Plano 

Municipal de Saneamento Básico é um instrumento norteador desta política mostrando-se 

completamente integrado e harmonizado ao território municipal em sua totalidade, seja na área 

urbana ou na rural, com a identificação do universo de ações e princípios relativos aos serviços de 

saneamento básico ofertados pelo poder público, levando de forma transparente e participativa, a 

formação de um cidadão articulado com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 

habitação, proteção ambiental, promoção da saúde, controle e erradicação das doenças de 

veiculação hídrica e de tantos outros temas relevantes ao interesse social, sempre voltados à tão 
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almejada melhoria da qualidade de vida e inclusão social. O presente trabalho traz a experiência 

vivida na atualidade pela equipe do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da 

Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte, no acompanhamento dos convênios 

celebrados para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, demonstrando a 

estrutura do PMSB, assim como estratégias, marcos legais e os custos empregados, fazendo um 

comparativo entre os seus valores a fim auxiliar os demais estados federativos na escolha de seus 

caminhos diversos disponibilizados pela Funasa para auxiliar os municípios na missão de 

construção de seu instrumento de planejamento das ações de saneamento básico, fundamentais 

para a melhoria da qualidade de vidas das pessoas e preservação dos recursos naturais e meio 

ambiente. 

Palavras-chave: Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – Termo de Execução 

Descentralizada (TED) – Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O derradeiro censo do IBGE apontou que o Rio Grande do Norte possui uma população de 

3.168.027, com 167 municípios, sendo 8 com população acima de 50.000 habitantes, enquanto os 

demais 159 municípios que possuem população inferior a 50.000 habitantes, sendo a 

representação da faixa populacional assistida pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 

Ainda segundo o IBGE cerca de 95% dos domicílios possuem acesso à água potável. No entanto 

apenas 22% desses mesmos domicílios tem cobertura do serviço de esgotamento sanitário. Do 

total de 167 municípios somente 16 possuem instrumentos legais para regular o abastecimento de 

água, e apenas 01 possui Plano Diretor de Abastecimento de Água, 7 contam com algum 

instrumento legal regulador do serviço de esgotamento sanitário, sendo a maioria dos municípios 

apresentando o IDH entre 0,6 e 0,8. 

Acrescido a este quadro dos municípios com menos de 50.000 habitantes, poucos contam com 

gestores e técnicos capacitados e disponíveis  para elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico consistentes e que reflitam, de forma fidedigna e confiável, o verdadeiro 

cenário do saneamento municipal, tornando incerta a eficiência dos mesmos, a fim de assegurar a 

garantia de investimentos estrategicamente planejados que assegurem a melhoria na qualidade 

dos serviços oferecidos e aumentem os índices de cobertura nos quatro setores de saneamento, 

tudo isso para minimizar os problemas de saúde pública e desigualdade social.  
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A FUNASA, diante da necessidade da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

– PMSB e as dificuldades apresentadas pela maioria dos municípios na elaboração de seus 

planos, lançou editais para a celebração de convênios com os municípios, objetivando oportunizá-

los a possuírem os seus planos municipais de saneamento básico, com a devida qualidade 

visando a sua adequada aplicabilidade. 

Assim, a Fundação Nacional de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte vem realizando o 

acompanhamento da elaboração dos planos de saneamento básico de 112 municípios, dentre os 

167 existentes no estado. Com a conclusão do aditivo do TED este número chegará a 122 

municípios. 

O Programa de Cooperação no Apoio à Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento existente 

na Funasa, tem como objetivo propiciar aos estados, municípios e Distrito Federal, um conjunto de 

processos, ações, atividades e procedimentos para melhorar a gestão dos serviços de 

saneamento, buscando a sustentabilidade dos serviços e a promoção da saúde humana. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste cenário foi criado o Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT, instituído em todas 

as Superintendências Estaduais, sendo formado por servidores atuantes nas diversas áreas da 

Funasa, conforme Portaria nº 913, de 3 de dezembro de 2015, que traz em seus artigos, aqui 

destacados: 

 
“ Artigo 2º O Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica-NICT é vinculado 

ao gabinete do superintendente e composto por servidores ocupantes de cargos 
efetivos, temporários e/ou comissionados, em exercício nas superintendências 
estaduais da Funasa. 

 
Artigo 3º O NICT é responsável pelo desenvolvimento das 

atividades/ações estruturantes de interesse recíproco vinculadas à área de 
saneamento e saúde ambiental, em regime de mútua cooperação entre a 
Funasa e entidades integrantes da administração pública federal, estadual e/ou 
municipal (municípios de até 50 mil habitantes, prioritariamente), organizações 
não governamentais e entidades privadas sem fins lucrativos, inclusive, 
consórcios públicos legalmente constituídos na forma da Lei 11.107/05, de 
acordo com o disposto nesta portaria.” 

 
 

Propondo oferecer aos entes federados, especialmente aos municípios, as recomendações, 

orientações e diretrizes para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico, 

conforme preconiza a Lei nº 11.445/07, foi criado pela FUNASA o Termo de Referência para 

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico – Procedimentos Relativos ao Convênio 
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de Cooperação Técnica e Financeira da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS (TR), que 

possui como balizador a metodologia participativa, trazendo à tona a vivência do planejamento 

municipal, com informações e orientações, na busca da universalização dos serviços púbicos de 

saneamento básico, a inclusão social, assim como a sustentabilidade das ações empreendidas. 

Assim, o TR estabelece normas e requisitos mínimos que devem compor os produtos propostos 

para o PMSB, estabelecendo critérios amplos que possibilitem aos municípios a sua aplicação, 

respeitando as especificidades locais, permitindo a formalização de propostas de aplicação de 

recursos orçamentários e financeiros, por meio da celebração de convênios para a elaboração do 

PMSB. 

Diante desta demanda, o NICT/SUEST/RN vem atuando de forma exclusiva no acompanhamento 

desses convênios tendo em vista que os servidores, além de executarem as atividades inerentes 

aos seus setores, precisam dedicar grande parcela de seu tempo na análise dos produtos 

referentes ao PMSB, com o preenchimento do check list relativo a cada produto, implementado 

pela Funasa, por meio do Manual de Acompanhamento e Prestação de Contas Final de Planos 

Municipais de Saneamento Básico para os convênios celebrados entre a Funasa, municípios e 

consórcios. Este documento, atualizado e complementado a partir da contribuição de técnicos de 

todas as superintendências que trabalham na análise dos planos de saneamento elaborados 

pelos municípios traz em seu conteúdo, de acordo com o próprio manual, questões sobre os 

sistemas de informações utilizados na análise (SIGA e SICONV), acompanhamento das reuniões 

dos comitês de coordenação, acompanhamento das reuniões de mobilização social, análise e 

aprovação de todos os produtos constantes do PMSB, além de procedimentos para pagamento 

das parcelas dos convênios e prestação de contas final. Foram estabelecidos para compor o 

PMSB os seguintes produtos: 
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Quadro 1 - Produtos do PMSB. 

PRODUTO NOME DO PRODUTO CONTEÚDO DO PRODUTO 

Produto A 
Ato público do Poder Executivo com 
definição dos membros dos Comitês de 
coordenação e executivo 

Ato do poder executivo formalizando o grupo de trabalho (Comitê de Coordenação e Comitê Executivo). 

Produto B Plano de Mobilização Social 

Ocorre na fase inicial do processo, onde serão planejados todos os procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias 
que serão aplicados ao longo de todo período de elaboração do PMSB visando garantir a efetiva participação popular. Conforme 
a Lei 11.445/207 o Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB deve abranger toda a área do município, suas localidades 
urbanas e rurais, adensadas e dispersas. 

Produto C 
Relatório de Diagnóstico técnico-
participativo 

Base orientadora do PMSB, deve contemplar a percepção dos técnicos no levantamento e consolidação de dados secundários 
e primários somada à percepção da sociedade por meio do diálogo nas reuniões (ou debates, oficinas e seminários) avaliadas 
sob os mesmos aspectos. 

Produto D 
Relatório da Prospectiva e planejamento 
estratégico 

É nesta fase onde serão definidas as estratégias de atuação para melhoria das condições dos serviços saneamento básico. 
Com uma quantificação adequada do futuro desejado com base em simulações que expressam a plausibilidade da alteração da 
realidade atual na direção desejada, as metas serão a tradução destes resultados numéricos 

Produto E 
Relatório dos programas, projetos e 
ações 

Programas, projetos e ações necessários para alcançar os objetivos e metas devem ser compatíveis com os respectivos planos 
plurianuais, com outros planos governamentais correlacionados, com o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e 
com a igualdade social nos municípios. 

Produto F Plano de Execução 

Deve contemplar o caminho a ser adotado para execução dos programas, projetos e ações. A programação da implantação dos 
programas, projetos e ações deverá ser desenvolvida considerando metas em horizontes temporais distintos:  

a. Imediatos ou emergenciais – até 3 anos;  
b. Curto prazo – entre 4 a 8 anos;  
c. Médio prazo – entre 9 a 12 anos;  
d. Longo prazo – entre 13 a 20 anos.  

Produto G 
Minuta de projeto de Lei do Plano 
Municipal de Saneamento Básico 

O PMSB deverá ser apreciado e aprovado pelo Poder Legislativo do município. Será enviada à Funasa a Minuta do Projeto de 
Lei que institucionalizará os produtos finais do PMSB. O NICT deverá observar portanto, a compatibilidade das propostas 
apresentadas no PMSB com as definições da Política. 

Produto H 
Relatório sobre os indicadores de 
desempenho do Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

Instrumentos de gestão, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção 
de problemas, necessidades de mudança, entre outros. O conjunto de indicadores deverá proporcionar instrumentos chaves de 
monitoramento para apoio da salvaguarda dos interesses dos usuários,  e a verificação da conformidade com objetivos 
previamente estabelecidos. 

Produto I 
Sistema de informações para auxílio à 
tomada de decisão 

Levantamento periódico de dados que permitam calcular os indicadores para o acompanhamento da evolução da cobertura e da 
qualidade dos serviços é fundamental. Sendo assim, dentre os produtos previstos no Termo de Referência, está a estruturação 
e implantação de um sistema de informações municipais sobre saneamento. 

Produto J 
Relatórios Mensais Simplificados do 
andamento das atividades desenvolvidas 

Os relatórios mensais deverão ser apresentados na Funasa, e no SICONV, independentemente da apresentação de produtos. 
Estes serão verdadeiros “guias” para o acompanhamento e análise do PMSB, pois, no relatório mensal deverá constar o 
andamento de todas as atividades que o município realizou no mês para a elaboração do PMSB, sejam estudos e pesquisas ou 
reuniões de comitês, reuniões de mobilização e até mesmo dificuldades que possam atrasar o cronograma do PMSB. 

Produto K 
Relatório final do Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

Objetivo de transformar todos os produtos em uma versão apresentável à população. Trata-se da consolidação dos produtos já 
aprovados pelo Comitê de Coordenação e Funasa formatados conforme normas vigentes. 

Fonte: Manual de acompanhamento e Prestação de Contas Final do PMSB. 
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A análise dos produtos do PMSB é realizada pelos membros titulares do NICT que, em colegiado, 

assinam o parecer técnico emitido. Caso o mesmo seja de NÃO APROVAÇÃO, é enviado ao 

convenente para as devidas adequações e retorno ao NICT para reanálise, até a sua 

APROVAÇÃO TÉCNICA. Aprovados todos os produtos do PMSB, é elaborado pelo NICT um 

Relatório de Conclusão, atestando a sua finalização, sendo o referido Relatório inserido nos 

sistemas SIGA e SICONV. 

Das modalidades de repasse de recursos para a elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico, destaca-se o Termo de Execução Descentralizada – TED, firmado entre a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Fundação Nacional de Saúde no Estado do Rio 

Grande do Norte, que visa garantir aos municípios com menos de 50.000 habitantes o domínio de 

ferramentas de planejamento, no âmbito do novo arcabouço legal existente no país. Esse 

investimento potencializa o processo da gestão municipal, melhorando a qualidade dos serviços 

ofertados, bem como a promoção da saúde e sustentabilidade das ações programadas, para a 

elaboração do PMSB de 86 municípios, objeto deste trabalho que pretende compartilhar uma 

experiência em curso, de forma a demonstrar suas potencialidades, descobertas, dificuldades e 

perspectivas. 

Desta forma, mostrou-se com clareza a necessidade de capacitação de servidores do município, 

em saneamento e planejamento (preferencialmente do quadro permanente das prefeituras), para 

que fosse possível a elaboração do PMSB, considerando o caráter primordial da oferta de 

execução de serviços públicos. Ainda a necessidade de capacitar o corpo técnico municipal se dá 

pela lógica da continuidade das ações de saneamento empregadas, tendo em vista que os 

servidores capacitados se apoderam do conhecimento do plano ao participar de sua elaboração 

de forma intensiva, ficando mais fácil a sua revisão, prevista para acontecer em até quatro anos, 

como também considerando a rotatividade dos trabalhadores existentes nos municípios, sejam 

eles em serviços prestados ou em cargos comissionados. 

Assim, o Termo de Execução Descentralizada - TED nº 003/2015 foi formalizado entre a 

Fundação Nacional de Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

celebrado em 25 de novembro de 2015, para Capacitação e Apoio técnico na elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB de 86 (oitenta e seis) municípios do Estado do 

Rio Grande do Norte/RN, com o valor global de R$ 3.580.000,00 (três milhões, quinhentos e 

oitenta mil reais) a ser desembolsado em 04 parcelas (20%, 30%, 30% e 20%), havendo sido 

liberado o recurso financeiro total de R$ 3.580.000,00 (três milhões, quinhentos e oitenta mil 

reais), correspondente a todas as parcelas, objetivando assim, a melhor aplicação dos recursos 

destinados a este fim e, consequentemente, promovendo a saúde pública por meio do 

saneamento básico. 
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Diante do interesse da participação dos municípios, a Presidência da FUNASA aprovou os 

critérios de elegibilidade e priorização para seleção dos municípios por meio da Portaria nº 348, 

de 5 de outubro de 2015, publicado no D.O.U nº 214, de 10 de novembro de 2015. No dia 11 de 

dezembro de 2015 foi publicada no D.O.U nº 237, a Portaria nº 939, de 10 de dezembro de 2015, 

tornando pública a seleção de municípios, como base no estabelecido pela Portaria nº 348, com a 

classificação dos municípios selecionados. 

Foram selecionados 74 municípios, que acataram ao chamamento público e atenderam aos 

critérios de elegibilidade.  Para as 12 vagas restantes, foi realizada nova chamada pública, que 

através da Portaria nº 134 de 19 de abril de 2016 foram aprovados os critérios de elegibilidade e 

priorização. Neste processo foram selecionados 13 municípios, ficando um município na situação 

de espera. Ao iniciar o processo de capacitação foi informado que um dos municípios já possuía o 

seu PMSB, sendo chamado aquele que se encontrava aguardando a oportunidade de 

classificação. 

O TED traz em sua composição o objetivo geral de “Promover capacitação e apoio técnicos à 

elaboração de minuta de Plano de Planos Municipais de Saneamento Básico de municípios do 

estado do Rio Grande do Norte, conforme Termo de Referência da FUNASA, a partir de pesquisa 

de perfil e diagnóstico socioeconômico e sanitário municipal”  além de detalhamento de todas as 

fases da capacitação, como pré-requisitos para participação do público alvo, responsabilidades da 

UFRN, Funasa e municípios, cronograma, conteúdos programáticos, metodologia, despesas e 

metodologia de acompanhamento e avaliação. 

 

Figura 1 - Distribuição dos convênios para elaboração do PMSB no RN. 

 
Fonte: NICT/SUEST/RN. Elaboração: UFRN 
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A metodologia escolhida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi trabalhar em 

agrupamento. Assim, os municípios foram divididos em 10 grupos, com a coordenação de um 

professor e o apoio de dois bolsistas. Os grupos foram escolhidos pela localização geográfica, 

visando facilitar os momentos presenciais previstos. A equipe formada pela UFRN é composta por 

6 coordenadores gerais, 10 coordenadores de grupo, 23 bolsistas, 3 técnicos especializados e 1 

técnico de apoio. Os trabalhos foram iniciados com uma Conferência geral, seguida de 

conferências regionais e oficinas de capacitação, contemplando fases conforme Quadro 3. 

Quadro 3 - Fase da capacitação. 

Etapa/Fase Especificação 

Planejamento 
Encontros realizados por representantes da FUNASA e da UFRN para 
planejar a execução das atividades. 

Pesquisa do perfil 
socioeconômico e diagnóstico 
para elaboração de material 
didático a ser utilizado durante 
a realização das oficinas 

O conteúdo das capacitações deverá abranger aspectos legais do plano 
municipal de saneamento básico, metodologias de planejamento 
estratégico, comunicação e mobilização social, elaboração, aprovação, 
implantação e revisão do plano municipal. 
Deverá ser abordada também a necessidade da interação entre as 
demais políticas do município, bem como dos planos diretores, de 
habitação e outros. 
O Termo de Referência para elaboração de PMSB da FUNASA – versão 
2012 deverá ser utilizado como alicerce para confecção do material 
didático.  

Treinamento de nivelamentos 
dos profissionais selecionados 
que irão compor as equipes de 
coordenação e de execução do 
trabalho 

Os profissionais selecionados receberão orientações sobre a realização 
dos cursos, material didático e nivelamento do conteúdo programático, 
com objetivo de uniformizarem as capacitações. 

Oficinas de capacitação 

Capacitação de equipes de 86 municípios para elaboração dos 
produtos: Plano de Mobilização Social, Diagnóstico Técnico-
participativo, Prospectiva e Planejamento Estratégico, Programas, 
Projetos e Ações, Plano de Execução, Criação de Indicadores de 
Desempenho do PMSB, entre outros, inerentes à plena consecução do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Mobilização e divulgação dos 
eventos de capacitação para 
permitir ampla e qualificada 
participação do público alvo 

A divulgação das oficinas contará com produção, impressão e 
distribuição por correio de cartazes e folders; preparação de releases; 
produção de mural informativo com relação dos cursos por região para 
fixação em locais públicos; produção de homepage e balanço e 
cobertura dos cursos realizados para alimentação da mesma. 

Assistência técnica 
especializada e avaliação e 
divulgação dos resultados das 
oficinas de capacitação 

Assessoria programática, planejadas em conjunto com os técnicos 
municipais, em todas as fases de elaboração dos PMSBs e realização 
de avaliação dos resultados das oficinas de capacitação e da evolução 
da elaboração dos PMSBs. Em todas as oficinas um técnico da 
Coordenação de Assistência Técnica à gestão em Saneamento da 
FUNASA e da UFRN deverá preencher relatório de avaliação da oficina 
bem como distribuir e recolher, preenchidos, os relatórios de avaliação 
dos participantes. Serão realizadas duas reuniões de avaliação, uma 
intermediária e uma final. Um dos objetivos das reuniões será a 
consolidação de avaliação das oficinas 

Sistema de informação 
Estruturação de sistema de informação visando a gestão e o 
monitoramento real do saneamento municipal 

Fonte: Termo de Referência 2015-UFRN. 
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Os trabalhos de capacitação foram iniciados, no município de João Câmara, com o grupo 1, 

formado por 8 municípios. Este grupo foi denominado de “piloto” sendo nele realizados os ajustes 

necessários, diante das necessidades e realidades observadas. 

Sequencialmente foram realizadas as etapas de elaboração do Plano, divididas em 8 metas: 

Meta 1 – Planejamento; 

Meta 2 – Pesquisa do perfil socioeconômico e diagnóstico para elaboração de material didático a 

ser realizado durante a realização das oficinas; 

Meta 3 – Treinamento e nivelamento da equipe executora o projeto (UFRN); 

Meta 4 – Treinamento de nivelamento de profissionais selecionados que irão compor as equipes 

de coordenação e de execução do trabalho dos municípios; 

Meta 5 – Mobilização dos gestores e formação das equipes dos municípios; 

Meta 6 – Mobilização e divulgação dos eventos de capacitação para permitir ampla e qualificada 

participação do público alvo; 

Meta 7 – Oficinas de capacitação; 

Meta 8 – Assistência técnica especializada e avaliação e divulgação dos resultados das oficinas 

de capacitação. 

Diversos desafios foram surgidos ao longo do período de elaboração dos PMSB, dentre eles o 

período das eleições municipais que além de impor um tempo de paralização das atividades, 

trouxe grandes transtornos no andamento dos trabalhos com a mudança de vários componentes 

das equipes municipais que se encontravam em pleno treinamento, provocando um retrabalho 

com a necessidade de retomada desde o início da programação para os novos prefeitos e 

equipes.  

Outro item bastante presente, e de forma negativa, no andamento dos trabalhos foi a falta de 

interesse e valorização de alguns gestores, sendo necessária a intervenção da equipe da Funasa 

junto aos municípios, em ação de sensibilização e cobrança efetiva pelo compromisso assumido, 

conforme termo aditivo assinado por todos os prefeitos, tornando-se intervenientes no termo 

celebrado entre a FUNASA e a UFRN. Neste momento foi muito importante a parceria com o 

Ministério Público do Rio Grande do Norte – PMRN, que participou das conferências com prefeitos 

e equipes, corroborando com o processo de conscientização das responsabilidades de cada ente 

no Termo de Execução Descentralizada - TED.  

Outra dificuldade surgida foi a de que os servidores indicados pelas prefeituras, geralmente são 

sobrecarregados de atribuições demandadas do cargo que ocupam, além das necessidades 

diárias das prefeituras, sem citar aqueles servidores que atuam em dois ou mais municípios, ainda 

representando um grande dificultador tanto para os profissionais dos municípios quanto para a 

equipe da UFRN que necessita se desdobrar para conseguir com que os municípios atentem para 

o cumprimento dos compromissos relacionados a elaboração do PMSB. 
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A FUNASA/SUEST/RN, realiza de forma sistemática o acompanhamento, numa postura 

cooperativa e participativa, de todas as etapas da capacitação sempre participando das 

discussões e decisões sobre as estratégias e atitudes a serem tomadas diante das situações que 

se formam no decorrer da capacitação, demonstrando a existência de uma saudável convivência 

entre as equipes da UFRN e FUNASA. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Além do TED 003/2015, alguns municípios conseguiram firmar, e permanecem em andamento, 

convênios próprios com a Funasa para elaboração de seus planos (08), assim como outros foram 

contemplados no convênio firmado com o Consórcio Intermunicipal do Rio Grande do Norte – 

COPIRN (18). Atualmente o NICT acompanha os seguintes convênios para elaboração do PMSB. 

Quadro 2 - Convênios para elaboração do PMSB com a FUNASA/SUEST/RN 

Convênio Convenente Município (s) Valor R$ 

0156/2011 Angicos  Angicos 191.084,44 

0590/2010 Arez Arez 100.000,00 

0117/2012 COPIRN 

Acari, Afonso Bezerra, Bento Fernandes, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, 
Cruzeta, Fernando Pedrosa, Jardim de Angicos, Jardim do Seridó, Lagoa de 
Velhos, Lajes, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pureza, 
São Miguel do Gostoso e São Vicente. 

1.352.224,19 

0591/2010 Espirito Santo Espirito Santo  100.000,00 

0338/2009 Ipueira Ipueira  173.147,50 

0593/2010 Japi Japi  193.531,08 

0386/2010 
Olho D' Água 

do Borges 
Olho D' Água do Borges  190.086,90 

0097/2011 Parelhas Parelhas  100.000,00 

0512/2010 
Porto do 
Mangue 

Porto do Mangue 
 230.000,00 

0099/2011 Santa Cruz Santa Cruz  140.000,00 

0100/2011 
Santana do 

Matos 
Santana do Matos  176.470,66 

0102/2011 
Santana do 

Seridó 
Santana do Seridó  100.000,00 

TED 
003/2015 

UFRN 

Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Areia Branca, 
Campo Grande (ex-Augusto Severo), Baraúna, Bodó, Bom Jesus, Brejinho, 
Caiçara do Rio do Vento, Campo Redondo, Canguaretama, Caraúbas, Coronel 
Ezequiel, Currais Novos, Encanto, Equador, Extremoz, Florânia, Frutuoso 
Gomes, Goianinha, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Itajá, Jaçanã, 
Jandaíra, Janduís, Boa Saúde (ex-Januário Cicco), João Câmara, José Penha, 
Jucurutu, Jundiá, Lagoa d'Anta, Lagoa Nova, Lucrécia, Luís Gomes, Major 
Sales, Marcelino Vieira, Maxaranguape, Montanhas, Monte Alegre, Monte das 
Gameleiras, Nísia Floresta, Nova Cruz, Paraná, Paraú, Passa e Fica, 
Passagem, Patu, Pedro Velho, Pilões, Poço Branco, Serra Caida (ex-
Presidente Juscelino), Rafael Fernandes, Riacho de Santana, Riachuelo, Rio 
do Fogo, Ruy Barbosa, Santa Maria, Santo Antônio, São Bento do Trairí, São 
Fernando, São Francisco do Oeste, São João do Sabugi, São José do Mipibu, 
São José de Campestre, São Pedro, São Rafael, São Tomé, Senador Elói de 
Souza, Senador Georgino Avelino, Serra de São Bento, Serra do Mel, Serrinha 
dos Pintos, Serrinha, Sítio Novo, Taipu, Tangará, Tenente Laurentino Cruz, 
Tibau do Sul, Tibau, Timbaúba dos Batista, Touros, Várzea e Vera Cruz 
(somados a 10 municípios ainda não selecionados). 

5.285.000,00 

Fonte: NICT/SUEST/RN. 
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Atualmente tramita na Presidência da FUNASA, um termo aditivo para a inclusão de 10 novos 

municípios intervenientes, ampliando a meta inicialmente estabelecida de 86 para 96 municípios, 

suprindo a carência dos municípios no estado do Rio Grande do Norte no tocante à 

disponibilidade técnica e financeira para o desenvolvimento de seus planos municipais de 

Saneamento Básico; ainda a disponibilização de profissionais (engenheiros e profissionais 

especializados) para apoiar os novos municípios intervenientes, bem como aos municípios já 

contemplados possibilitando maior efetividade no apoio técnico da elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB). 

Até o mês de abril de 2019, dos 86 municípios, 19 encontram-se com os seus planos concluídos, 

01 e fase de conclusão (faltando somente a realização da Conferência Pública para aprovação do 

PMSB), 10 municípios na fase de elaboração do prognóstico (produto D), 46 municípios na fase 

de elaboração do diagnóstico (Produto C) e 10 municípios na fase de elaboração do plano de 

mobilização (Produto B). Essas etapas serão alavancadas com a contratação de novos 

Engenheiros, na continuidade do TED, com o Termo Aditivo nº 6 já aprovado. 

Assim, o Termo de Execução Descentralizada nº 003/2015 que previa inicialmente um repasse de 

R$ 3.580.000,00 (três milhões, quinhentos e oitenta mil reais) passa para o valor de R$ 

5.285.000,00 (cinco milhões e duzentos e oitenta e cinco mil reais), em função da inclusão de 

mais 10 municípios e a contratação de profissionais para aperfeiçoar o apoio a elaboração de 

PMSB dos municípios do nosso Estado. Este valor representa uma economia significante na 

elaboração dos planos, quando se realiza uma comparação aos demais convênios, tendo em vista 

o valor final de cada plano, conforme demonstrado no quadro 4 e no gráfico 1. 

 

Quadro 4 - Valor, por plano, nos convênios para elaboração do PMSB com a FUNASA/SUEST/RN. 

Convênio Convenente 
Quantidade de 

municípios 
Valor R$ 

Valor por plano R$ 

0156/2011 Angicos  1 191.084,44 191.084,44 

0590/2010 Arez 1 100.000,00 100.000,00 

0117/2012 COPIRN 18 1.352.224,19 75.123,56 

0591/2010 Espirito Santo 1  100.000,00  100.000,00 

0338/2009 Ipueira 1  173.147,50  173.147,50 

0593/2010 Japi 1  193.531,08  193.531,08 

0386/2010 
Olho D' Água do 

Borges 
1  190.086,90  190.086,90 

0097/2011 Parelhas 1  100.000,00  100.000,00 

0512/2010 Porto do Mangue 1  230.000,00  230.000,00 

0099/2011 Santa Cruz 1  140.000,00  140.000,00 

0100/2011 Santana do Matos 1  176.470,66  176.470,66 

0102/2011 Santana do Seridó 1  100.000,00  100.000,00 

TED 003/2015 UFRN 96 5.285.000,00 55.052,08 

Fonte: NICT/SUEST/RN. 
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Gráfico 1 - Comparativo dos valores por plano. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, mostra-se latente a importância para os municípios da elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, assim como a atuação da FUNASA, quando, mais uma vez, e 

atendendo a sua missão institucional de  promover o fomento à soluções de saneamento para 

prevenção e controle de doenças, bem como formular e implementar ações de promoção e 

proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de 

Vigilância em Saúde Ambiental, realiza, por meio do NICT/SUST/RN, o acompanhamento da 

elaboração dos PMSBs, de forma orientativa, cooperativa e interativa, com atitudes de 

proporcionar os serviços de saneamento básico da melhor forma possível às populações mais 

carentes do nosso estado, permitindo assim que os municípios tenham a oportunidade de captar 

recursos necessários a implementação dessas ações tão desejadas e necessárias, tendo em vista 

que os recursos destinados pelo governo federal devem estar com sua destinação prevista as 

necessidades e aplicabilidades incluídas no documento de planejamento municipal, refetindo 

desta forma a preocupação pela mais correta aplicação dos recursos públicos e a certeza que 

estes servirão aos munícipes de forma igualitária e democrática. 

Vale salientar, nas estratégias implementadas que facilitaram e otimizaram as possibilidades dos 

municípios do Rio Grande do Norte na elaboração de seus planos, como a dedicação exclusiva da 

equipe técnica do NICT e a capacitação dos servidores municipais, quando foi proporcionado aos 

mesmos o domínio da ferramenta de planejamento e monitoramento ao PMSB, como trilhas a 

serem seguidas para o bom desenvolvimento deste trabalho, tendo em vista ser mais proveitoso 
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para o município esta apropriação ao invés da contratação de empresas especializadas que, em 

se tratando de um contrato de serviços, não possuem o compromisso de revisão, nem tampouco a 

equipe possui a convivência nas cidades e comunidades trabalhadas, desconhecendo assim a 

sua verdadeira realidade.  

Este fato, também nos remete à importância das mobilizações sociais quando são oportunizadas 

às populações locais a devida interferência e participação nas decisões tomadas no planejamento 

municipal, tornando o Plano Municipal de Saneamento Básico um instrumento desenvolvido por 

pessoas da terra que trabalham para a sua própria evolução. 
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RESUMO  

 

O planeta Terra é constituído na sua maioria por água, mas a maior parte dessa água é oceânica, 

portanto, imprópria para o consumo. O Brasil tem uma grande reserva de água doce, contudo a 

distribuição é desigual. O sertão nordestino apresenta as menores incidências de chuvas do país 

e é pobre na oferta de recursos hídricos, gerando uma grande crise para a população. Por outro 

lado, a região do Cariri, no sul do estado do Ceará se notabiliza pela existência de características 

que favorecem o acúmulo de recursos hídricos no subsolo, mas o uso indiscriminado e sem 

planejamento pode ocasionar sérios problemas para as gerações futuras. O objetivo principal 

desse trabalho está relacionado ao estudo da capacidade e disponibilidade de pagamento do 

cliente pelo consumo de água no município do Crato – CE.  Esse estudo faz uma aplicação do 

método de análise de contingência para a estimativa da disponibilidade a pagar pela água, através 

do modelo logit, utilizando dados obtidos durante aplicação de questionários, realizada no período 

de 29/09/17 a 27/10/17, e pôde-se inferir que mais da metade dos consumidores têm 

disponibilidade a pagar a mais pela água.  Assim, as chances a favor de ter disponibilidade a 

pagar a mais pela água são maiores para as variáveis: volume de água, idade do chefe do 

domicílio, escolaridade do chefe do domicílio, e tarifa de energia elétrica. 

 

Palavras-chave: Água; Disponibilidade a Pagar; Análise de Contingência. 
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INTRODUÇÃO 

 

A região Nordeste é muito carente em recursos hídricos, por conta da baixa pluviosidade, que é 

recorrente ao longo dos anos, e que no último quinquênio vem se agravando, com precipitação 

pluviométrica inferior à média histórica.  O estado do Ceará vem apresentando políticas públicas 

paliativas para a mitigação dessa problemática, mas assim como nos demais estados da região, a 

população vem sofrendo com a escassez de água. Por outro lado, a região do Cariri se notabiliza 

pela existência de características conspícuas, que favorecem o acúmulo de recursos hídricos no 

subsolo, mas o uso indiscriminado e sem planejamento pode ocasionar sérios problemas para as 

gerações futuras. 

Outrossim, a despeito de a natureza ser pródiga com a região do Cariri, que proporciona uma 

modesta vazão de recursos hídricos em suas nascentes, é notória a redução do número de 

nascentes e consequente diminuição da disponibilidade de recursos hídricos na Chapada do 

Araripe ao longo do tempo, em decorrência da devastação florestal, construções indiscriminadas 

próximo às nascentes, seca, mau uso da água etc., que abastece a população da região do Cariri.    

Na região sul do estado do Ceará situa-se a Região do Cariri que possui uma importante 

localização geológica, que favorece o acúmulo de recursos hídricos no subsolo, estando inserida 

dentro de uma das mais importantes bacias hidrográficas do Nordeste. Nessa área, encontram-se 

os melhores aquíferos do estado do Ceará, com as maiores reservas de água subterrânea. A 

Bacia do Araripe que está localizada nos limites dos Estados do Ceará, Pernambuco e Piauí e tem 

uma área total de 11.000 km2. 

Dentro do escudo oriental é a bacia que apresenta o maior potencial hidrogeológico; abastece 

com água subterrânea, dentre outros, os municípios de Crato, Juazeiro e Barbalha; pode ser 

dividida, morfologicamente em duas partes bem distintas: Chapada do Araripe e Vale do Cariri 

(FEITOSA; FEITOSA, 2011). Essas características são de fundamental importância, pois esta 

região está localizada em uma região de sertão e clima semiárido, sua formação é rochosa de 

embasamento pré-cambriano e rochas sedimentares e cristalinas formadas a partir do mesozoico, 

favorecendo que o subsolo guarde grandes reservas de água, caracterizando a mesma como um 

“Oásis no meio do Sertão”. 

O ponto culminante desse trabalho está relacionado ao estudo da capacidade e disponibilidade de 

pagamento do cliente por faixa de consumo de água no município do Crato – CE.  Esse estudo faz 

uma aplicação do método MQO para a estimativa da disponibilidade a pagar pela água, de acordo 

com dados das características e variáveis econômicas extraídos das informações obtidas durante 

a aplicação dos questionários. Esta etapa foi realizada no período de 29/09/17 a 27/10/17, e pôde-

se inferir que mais da metade dos consumidores têm disponibilidade a pagar a mais pela água.   
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Existem custos inarredáveis para a exploração e para o abastecimento de água no município do 

Crato, que são administrados pela Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato – CE 

(SAAEC), um monopólio natural concedido pela Prefeitura Municipal do Crato.  Ademais, valores 

cobrados nas contas de água dos domicílios estão defasados e bem inferiores aos cobrados pelos 

municípios circunvizinhos. 

Posto isto, é condição sine qua non atribuir um preço adequado para a água, malgrado não se 

tratar de uma commodity e a disponibilidade a pagar pela água.  Destarte, a importância e 

justificativa do estudo da precificação da água decorrem da necessidade em estabelecer uma 

valoração justa para a água consumida pelos munícipes do Crato – CE, de tal forma que 

possibilite cobrir os custos, e proporcionar melhores benefícios para a população. 

Portanto, o principal objetivo dessa pesquisa é estimar a disponibilidade a pagar pela água e 

capacidade de pagamento do consumidor no município do Crato – CE. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

A cidade do Crato está localizada no interior do Ceará, situado no sopé da Chapada do Araripe, 

extremo sul do Estado e na Microrregião do Cariri, e na chamada Região Metropolitana do Cariri. 

Dados do IBGE (2015) demonstram que esse município tem uma área territorial de 1.176,467 Km² 

e densidade demográfica de 103,21 hab/km². 

O Crato é considerado o segundo município mais importante do Cariri, perdendo economicamente 

somente para a cidade de Juazeiro do Norte-CE. Segundo dados do IBGE (2015), a população 

estimada para 2016 é de aproximadamente 129.662 habitantes. 

Os indicadores socioeconômicos mostram que, dentre os municípios que têm SAAE, o município 

do Crato – CE apresenta o segundo maior PIB (R$846.191.660,00), perdendo apenas para Sobral 

– CE; o maior IDH (0,71); PIB per capita (R$6.968,67 a. a.) bem superior à média;  Mas ainda 

apresenta uma alta concentração de renda, um Índice de Gini de 0,57 (IPECE, 2017). 

 

Métodos analíticos 

Regressão múltipla e análise de contingência  

Enquanto o modelo de regressão linear é aplicado para uma relação (função) entre duas variáveis 

(uma dependente – y – e outra independente – x ), que expressa uma relação de dependência 

entre a variável y em respeito a x, o modelo de regressão múltipla é empregado a uma relação 

(função) entre mais de duas variáveis (uma dependente – y – e n variáveis independentes – xi ∇ i = 

1, 2 3, ..., n), expressando uma relação de dependência entre a variável y em relação a x1 , x2, x3 , 
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..., xn.  Desta forma o modelo de regressão linear aplicado ao caso em estudo pode ser 

representado da seguinte forma: 

𝑃𝑎𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑉𝑎𝑖 + 𝑢𝑖                                                               (1) 

ou seja,  𝑃𝑎𝑖 = 𝑓(𝑉𝑎𝑖) 

Sendo sua estimativa, 

𝑃𝑎𝑖  = �̂�1 + �̂�2 𝑉𝑎𝑖+ 𝑢𝑖                                                                   (2)  

𝑃�̂�i  = �̂�1 + �̂�2 𝑉𝑎𝑖                                                                         (3)   

  

em que: Pai representa o preço da conta de água no domicílio i; 𝑃�̂�i = preço estimado da conta de 

água no domicílio i; Vai representa o volume de água consumida no domicílio i e 𝑢𝑖 os resíduos ou 

erros de estimação. 

Essa estimativa é feita através do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), que satisfaz 

os pressupostos do teorema de Gauss Markov, ou seja, melhor estimador linear não tendencioso 

(GUJARATI, 2006). 

Por outro lado, o modelo de regressão múltipla vem a seguir: 

𝑃𝑎𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑉𝑎𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑒𝑖 + 𝛽4 𝐴𝑡𝑖+ . . . + 𝛽𝑛 𝐻𝑑𝑖 + 𝑢𝑖         (4) 

ou seja,  𝑃𝑎𝑖 = 𝑓(𝑉𝑎𝑖 , 𝑃𝑒𝑖 , 𝐴𝑡𝑖, . . . , 𝐻𝑑𝑖) 

Sendo sua estimativa, 

𝑃𝑎𝑖  = �̂�1 + �̂�2 𝑉𝑎𝑖 + �̂�3 𝑃𝑒𝑖 + �̂�4 𝐴𝑡𝑖+ . . . + �̂�𝑛 𝐻𝑑𝑖+𝑢𝑖               (5)                                                              

𝑃�̂�i  = �̂�1 + �̂�2 𝑉𝑎𝑖 + �̂�3 𝑃𝑒𝑖 + �̂�4 𝐴𝑡𝑖+ . . . + �̂�𝑛 𝐻𝑑𝑖                    (6)                   

  

em que: Pei representa o preço da conta de energia no domicílio i; 𝐴𝑡i = área total do domicílio i; 

𝐻𝑑𝑖 é uma variável categórica (dummy), que assume o valor 1 se o domicílio i tem hidrômetro e 0, 

em caso contrário; dentre outras variáveis que determinam a demanda de água. 

Nesse contexto a Economia Ambiental lança mão desse aparato econométrico para estimar a 

disposição a pagar por bens, como por exemplo, a água, cujo modelo que será utilizado nesse 

ensaio é equacionado da seguinte forma: 

 

𝐷𝐴𝑃1𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑉𝑎𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑒𝑖 + 𝛽4 𝐴𝑡𝑖+ . . . + 𝛽𝑛 𝐻𝑑𝑖 + 𝑢𝑖         (7) 

ou seja,  𝐷𝐴𝑃1𝑖 = 𝑓(𝑃𝑎𝑖, 𝑉𝑎𝑖, 𝑃𝑒𝑖 , 𝐴𝑡𝑖, . . . , 𝐻𝑑𝑖) 

ou          

𝐷𝐴𝑃2𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑉𝑎𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑒𝑖 + 𝛽4 𝐴𝑡𝑖+ . . . + 𝛽𝑛 𝐻𝑑𝑖 + 𝑢𝑖          (8) 

ou por outra,  𝐷𝐴𝑃2𝑖 = 𝑓(𝑃𝑎𝑖, 𝑉𝑎𝑖, 𝑃𝑒𝑖 , 𝐴𝑡𝑖, . . . , 𝐻𝑑𝑖) 
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em que: 𝐷𝐴𝑃1𝑖  é uma variável dummy, que assume  valor 1 se o proprietário do domicílio i está 

disposto a pagar a mais pela água e 0, em caso contrário; 𝐷𝐴𝑃2𝑖 representa em termos 

monetários o quanto o proprietário do domicílio i está disposto a pagar a mais pela água. 

Contudo, será utilizado um modelo logit para estimar a 𝐷𝐴𝑃1𝑖, haja vista que seu valor está 

compreendido no intervalo de 0 a 1, portanto, pode-se mensurar a propensão ou probabilidade do 

proprietário do domicílio a pagar pela água em decorrência da variação das variáveis 

independentes. 

 

Fonte dos dados, tamanho da amostra e variáveis utilizadas na pesquisa. 

Fonte dos dados 

Utilizaram-se neste trabalho dados de origem primária e secundária.  Os dados de origem 

secundária foram fornecidos pela SAAEC, a partir do banco de dados da contabilidade e das 

contas de água dos domicílios no município de Crato.  Já os dados de origem primária foram 

obtidos, através de aplicação de questionários nos diversos bairros do município do Crato.  

 

Tamanho da amostra 

De acordo com Fonseca e Martins (1996), para mensurar o tamanho da amostra, no caso de a 

variável escolhida ser nominal ou ordinal e a população finita, através da amostragem aleatória 

simples, deve-se utilizar a seguinte fórmula:  

             qpZNd

NqpZ
n

ˆ.ˆ.)1.(

.ˆ.ˆ.
22

2


       (9) 

 

em que: N é o tamanho da população; Z é a abscissa da normal padrão; p̂  = 0.2, proporção de 

domicílios hidrometrados; �̂� = 0.8, proporção de domicílios não hidrometrados; e d é o erro de 

estimação.  Portanto, para o grupo de tratamento, que tem 8.000 domicílios hidrometrados, 

admitiu-se um erro de 5,58% (d = 0,0558); abscissa da normal padrão ao nível de confiança de 

95% (z = 1,96); p̂  = 0.2; �̂� = 0.8, obteve-se uma amostra de 193 domicílios.  Enquanto, para o 

grupo de controle, que tem 32.000 domicílios não hidrometrados, admitiu-se um erro de 4,36% (d 

= 0,0436); abscissa da normal padrão ao nível de confiança de 95% (z = 1,96); p̂  = 0.2; �̂� = 0.8, 

obteve-se uma amostra 321 domicílios.        

 

Variáveis utilizadas na pesquisa 

Como vem sendo discutido, um dos objetivos desta pesquisa é verificar a disponibilidade a pagar 

pela água nos domicílios do Crato. Portanto, além das variáveis dependentes foi utilizado um vetor 

de variáveis de controle e efeitos fixos.  A seguir, serão apresentadas todas essas variáveis e a 
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forma como elas foram representadas: PAGUA: preço da conta de água (em R$) no domicílio do 

entrevistado; VAGUA: volume de água consumido (em m³), de acordo com a conta de água 

emitida pela SAAEC,  no domicílio do entrevistado; DAP1: variável categórica (dummy), que 

assume o valor 1 se o entrevistado tem disponibilidade a pagar um preço maior pela água, e 0, 

caso contrário; DAP2: disponibilidade a pagar pelo consumo de água (em R$/m³) no domicílio do 

entrevistado; SEXO: variável categórica (dummy), que assume o valor 1 se o entrevistado for do 

sexo masculino e 0, caso contrário; IDADE: idade do entrevistado; ESCOLAR: representa o total 

de anos de estudo do entrevistado; PESSOA: número de pessoas que residem no domicílio do 

entrevistado; RENDA: renda total familiar em reais (R$); PENERG: preço da conta de energia em 

reais (R$); COMODO: número de cômodos no domicílio do entrevistado; BANHO: número de 

banheiros no domicílio do entrevistado; TORNE: número de torneiras no domicílio do entrevistado; 

AREATOT: área total (em m²) do domicílio do entrevistado; AREACON: área construída (em m²) 

do domicílio do entrevistado; RESERVA: volume total de água armazenada (em l) no domicílio do 

entrevistado; JARDIM: variável categórica (dummy), que assume o valor 1 se o domicílio do 

entrevistado tem jardim e 0, caso contrário; PISCINA: variável categórica (dummy), que assume o 

valor 1 se o domicílio do entrevistado tem piscina e 0, caso contrário; BICA: variável categórica 

(dummy), que assume o valor 1 se o domicílio do entrevistado tem bica e 0, caso contrário; 

LAVAND: variável categórica (dummy), que assume o valor 1 se o domicílio do entrevistado tem 

lavanderia e 0, caso contrário; TERRA: variável categórica (dummy), que assume o valor 1 se o 

domicílio do entrevistado tem terraço e 0, caso contrário; HIDRO: variável categórica (dummy), 

que assume o valor 1 se o domicílio do entrevistado tem hidrômetro e 0, caso contrário. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Estatísticas descritivas das principais variáveis que determinam a disponibilidade a pagar 

pela no município do Crato – CE  

Nesta seção analisar-se-ão as estatísticas descritivas das principais variáveis que determinam a 

precificação e consumo de água nos domicílios do município do Crato – CE, quais sejam: preço 

pago pela água (pagua), volume de água consumida (vagua), disponibilidade a pagar a mais (ou 

não) pela água – dummy (DAP1) e disponibilidade a pagar pela água (DAP2), apresentadas nas 

Tabelas 1, 2 e 3, a seguir: 

Em princípio, fazendo-se uma análise preliminar do preço da água, observa-se que a diferença 

das médias da variável pagua nos domicílios com hidrômetro (R$38,83) e sem hidrômetro 

(R$26,31) é de R$12,52, representando um percentual de 47,59% em relação aos domicílios sem 

hidrômetros (TABELAS 2 e 3).  Como existem 32.000 domicílios sem hidrômetro no município do 
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Crato, a SAAEC tem uma perda média anual de aproximadamente R$4.807.680,00. Contudo, 

como deve ser considerado o viés de seleção para se ter uma análise mais precisa da diferença 

entre os grupos de tratamento e controle, nas próximas seções será utilizada a metodologia do 

escore de propensão para uma análise mais acurada e consistente.  

Da mesma forma, observando-se a variável volume de água (vagua), observa-se que a diferença 

das médias dessa variável nos domicílios com hidrômetro (15,43m³) e sem hidrômetro (10,82m³) é 

de 4,61m³, representando um percentual de 42,61% em relação aos domicílios sem hidrômetros 

(TABELAS 2 e 3).  Como existem 32.000 domicílios sem hidrômetro no município do Crato, a 

SAAEC tem uma perda média anual de 1.770.240m³ de água, ou seja, quase 2 bilhões de litros de 

água que não são cobrados, isso sem contar com as perdas decorrentes por vazamentos de água 

antes de chegar ao domicílio, além do desperdício, uso indiscriminado e abundante de água nos 

domicílios sem hidrômetro, haja vista que se paga um preço fixo pelo uso da água, em 

determinada categoria. 

Concernente à disponibilidade a pagar pela água (DAP2), a diferença das médias dessa variável 

nos domicílios com hidrômetro (R$41,21) e sem hidrômetro (R$28,97) é de R$12,24, 

representando um percentual de 42,25% em relação aos domicílios sem hidrômetros (TABELAS 2 

e 3).  Como existem 32.000 domicílios sem hidrômetro no município do Crato, a SAAEC tem uma 

perda média anual, medida pela DAP2 de R$4.700.160, sendo um valor muito próximo da 

diferença das médias do preço pago pela água (R$4.807.680,00).  

 
Tabela 1 –  Estatísticas descritivas das principais variáveis que afetam o consumo de água no 

domicílio do entrevistado no município do Crato – CE, 2017. 

Variável Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Pagua 505 31,01939 38,74181 3,5 660 

Vagua 487 12,51745 9,304586 0 110 

DAP1 514 0,571984 0,495273 0 1 

DAP2 505 33,57737 38,77711 6 660 

Fonte: Dados da pesquisa URCA/SAAEC. 

 
 

Tabela 2 –  Estatísticas descritivas das principais variáveis que afetam o consumo de água no 

domicílio do entrevistado no município do Crato – CE, 2017  

– COM HIDRÔMETRO – 

Variável Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Pagua 190 38,82705 56,27988 3,5 660 

Vagua 179 15,43017 11,36026 0 110 

DAP1 193 0,492228 0,50124 0 1 

DAP2 190 41,21032 56,24862 7 660 

 Fonte: Dados da pesquisa URCA/SAAEC. 
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Tabela 3 –  Estatísticas descritivas das principais variáveis que afetam o consumo de água no 

domicílio do entrevistado no município do Crato – CE, 2017 

– SEM HIDRÔMETRO – 

Variável Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Pagua 315 26,31 21,05919 4,02 200 

Vagua 308 10,82468 7,376018 0 46 

DAP1 321 0,619938 0,48616 0 1 

DAP2 315 28,97337 21,27478 6 200 

Fonte: Dados da pesquisa URCA/SAAEC. 

 

De acordo com as Tabelas 4 e 5, a maioria dos domicílios sem hidrômetro apresenta consumo de 

água mensal menor ou igual a 10m³, com preço pago pela água em média de R$22,05 e 

disponibilidade a pagar pela água de R$24,80 (52,34%), sendo um reflexo da impossibilidade de 

classificar esses domicílios eficientemente nas suas efetivas classes, daí o motivo pelo qual, o 

consumo de água ser indiscriminado para esse grupo.  Em contrapartida, para o grupo de 

domicílios hidrometrados (grupo de tratamento), nota-se que a classificação dos domicílios é 

eficiente, porque se paga pelo real consumo de água, fazendo com que haja economia de água 

nesses imóveis. Destarte, para este grupo, a faixa de consumo de água mais frequente é superior 

a 10m³ até 20m³, com preço pago pela água em média de R$29,37 e disponibilidade a pagar pela 

água de R$30,87 (44,56%).  Também, nota-se nas Tabelas 4 e 5, que a disponibilidade a pagar a 

mais pela água é superior ao preço pago pela água em todas as faixas de consumo.  

 
Tabela 4 – Frequência absoluta e relativa do volume e disponibilidade a pagar pela água dos 

domicílios do entrevistado no município do Crato – CE, 2017. 

Disponibilidade Com hidrômetro  Sem hidrômetro Total 

a pagar (R$) Quantid.  % Média Quantid.  % Média Quantid.  % Média 

≤ 10 60 31,09 24,24 168 52,34 24,8 228 44,36 24,65 

(10, 20] 86 44,56 30,87 119 37,07 32,32 205 39,88 31,71 

(20, 30] 16 8,29 57,59 13 4,05 41,42 29 5,64 50,34 

(30, 40] 11 5,7 75,16 3 0,93 34,84 14 2,73 65,52 

> 40 17 8,81 116,04 12 3,74 39,32 29 5,64 84,29 

s/d 3 1,55 - 6 1,87 - 9 1,75 - 

Total 193 100 41,21 321 100 28,97 514 100 33,58 

Fonte: Dados da pesquisa URCA/SAAEC. 
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Tabela 5 – Frequência absoluta e relativa volume e preço pago pela água dos domicílios do 

entrevistado no município do Crato – CE, 2017. 

Preço Com hidrômetro  Sem hidrômetro Total 

pago (R$) Quantid.  % Média Quantid.  % Média Quantid.  % Média 

≤ 10 60 31,09 21,68 168 52,34 22,05 228 44,36 21,95 

(10, 20] 86 44,56 29,37 119 37,07 29,79 205 39,88 29,61 

(20, 30] 16 8,29 51,63 13 4,05 37,86 29 5,64 45,23 

(30, 40] 11 5,7 71,53 3 0,93 30,33 14 2,73 62,7 

> 40 17 8,81 113,94 12 3,74 38,5 29 5,64 82,72 

s/d 3 1,55 - 6 1,87 - 9 1,75 31,02 

Total 193 100 38,83 321 100 26,31 514 100 33,58 

Fonte: Dados da pesquisa URCA/SAAEC. 
 

 
Disponibilidade a pagar pela água no município do Crato – CE  

Não obstante essa pesquisa contar com 22 variáveis, a análise da precificação da água vai 

considerar as variáveis mais importantes e significantes do ponto de vista estatístico, através do 

método (algoritmo) stepwise para a eliminação das variáveis não significantes estatisticamente. 

Deve-se ficar claro que todos os modelos aqui discutidos passaram antes pelo processo stepwise 

para eliminação de variáveis não significantes estatisticamente ao nível de 20% ou mais. Assim, 

inicialmente, rodou-se um modelo com base no método dos mínimos quadrados ordinários 

(MQO), considerando a variável PAGUA logaritmizada como dependente e as variáveis 

independentes (LnRENDA, LnVAGUA, LnDAP2 e HIDRO).  

  

Tabela 6 – Resultados da regressão para a variável lnpagua 

 –  Oferta e consumo de água –  

VARIÁVEL Coeficiente Desvio padrão robusto 

LnRENDA -0,0265*** 0,008672 

LnVAGUA 0,1045*** 0,02104 

LnDAP2 1,0033*** 0,021086 

HIDRO 0,0374** 0,016321 

CONSTANTE -0,2129*** 0,077906 

Número de Observações: 422 

R² = 0,9314   

F(4, 417) = 1.087,51   

Prob > F = 0,0000   

Nota: Coeficientes significantes estatisticamente ao nível de 1% (***) e 5% (**)  
Fonte: Resultados da pesquisa URCA/SAAEC 

 

Assim, com base nos dados e variáveis disponíveis, o modelo log-linear apresentado na Tabela 6 

é o que melhor expressa a determinação do preço da água.  Note que as variáveis independentes 

determinam 93,14% a variação da variável dependente (LnPAGUA), sendo todos os coeficientes 
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estatisticamente significantes pelo menos a 5%.  Pode-se depreender dos resultados da Tabela 6, 

que no imóvel que tem hidrômetro o preço da água é 3,74% maior do que aquele não 

hidrometrado; um aumento de 10% na disponibilidade a pagar a mais pela água, equivale a um 

aumento de 10% no preço da água (elasticidade unitária); se o volume de água consumido 

aumentar 10%, o preço da água aumenta em  1,04% e que um aumento na renda de 10% diminui 

o preço da água em 0,26%, mostrando que quem tem maior nível de renda paga 

proporcionalmente menos pelo preço da água.  

Complementarmente, a Tabelas 6A mostra a relação entre preço e volume de água, através de 

uma regressão linear simples.  Inicialmente, observa-se que a relação é direta, ou seja, para o 

total de domicílios, se o consumo de água aumentar 1m³, o preço da água aumenta em R$3,82.  

Por outro lado, para os domicílios hidrometrados essa variação é maior (R$4,04) em relação aos 

não hidrometrados (R$3,15), mostrando, que, em média, os domicílios com hidrômetro pagam 

R$0,89 a mais do que os que não têm hidrômetro, por unidade adicional de 1m³ de volume de 

água.  Ademais, a variável volume explica 88,49% do preço da água. 

 
Tabela 6A – Resultados da regressão para a variável pagua 

 –  Oferta e consumo de água –  

PAGUA  
Com hidrômetro Sem hidrômetro Total 

Coefic.* Desv. Pad. Coefic.* Desv. Pad. Coefic.* Desv. Pad. 

VOLUME 4,0418 0,1662 3,1539 0,3167 3,8236 0,1832 

CONSTANTE -25,27 2,3802 -22,90 4,5257 -30,04 2,6214 

Observações 8.333  25.707  34.040  

R
2 

0,9375  0,7448  0,8849  

F 591,7  99,17  435,85  

Prob.> F  0,0000  0,0000  0,0000  

Nota: *Todos os coeficientes são estatisticamente significantes ao nível de 1%. 
Fonte: Dados da pesquisa URCA/SAEEC 

 

Da mesma forma que o modelo anterior, estimou-se uma equação para a DAP2 em função de 

sete variáveis independentes (TABELA 7), que determinam 99,10% da disponibilidade a pagar 

pela água no município do Crato – CE.   

Assim, a DAP2 AUMENTA em R$1,03, no domicílio que tem jardim; em R$4,30 naqueles 

domicílios que têm disponibilidade a pagar a mais pela água; em R$1,00 se a variável PAGUA 

aumenta em R$1,00; em R$0,15 com um ano adicional de estudo e em R$0,76 se o entrevistado 

for do sexo masculino (TABELA 7). 
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Tabela 7 – Resultados da regressão para a variável DAP2 

VARIÁVEL Coeficiente Desvio padrão robusto 

SEXO 0,7629** 0,3839 

ARTOT -0,0007
ns 

0,0005 

ESCOLAR 0,1517 *** 0,0394 

PAGUA 0,9994*** 0,0029 

DAP1 4,2978*** 0,2754 

PENERG 0,0035
ns 

0,0029 

JARDIM 1,0256** 0,6256 

CONSTANTE -2,1017*** 0,4077 

Número de Observações: 502 

R² = 0,9910   

F(7, 494) = 33.423,48   

Prob > F = 0,0000   

 Nota: Coeficientes significantes estatisticamente ao nível de 1% (***), 5% (**) e não     
         significante (ns) 
Fonte: Resultados da pesquisa URCA/SAAEC. 

 

Para as variáveis binárias (dummies) DAP1 e HIDRO utilizou-se o modelo logit para verificar as 

chances a favor e servir de base para o escore de propensão, a fim de mensurar o efeito 

tratamento médio.   

 

Tabela 8 – Resultados do modelo logit para a variável DAP1 

VARIÁVEL Coeficiente Odds ratio
15

 Probabilidade Desvio padrão  

VAGUA 0,0321** 1,0326 50,80 0,0142 

IDADE 0,0140** 1,0141 50,35 0,0067 

ESCOL 0,0554** 1,0570 51,39 0,0278 

RESERV 0,0003** 1,0003 50,01 0,0001 

HIDRO -0,4172* 0,6590 39,72 0,2140 

PENERG 0,0028** 1,0028 50,07 0,0012 

JARDIM -0,3804
ns 

0,6836
 

- 0,2962 

PAGUA -0,0456*** 0,9554 48,86 0,0086 

CONSTANTE -0,2846
ns 

0,7523
 

- 0,4824 

Número de Observações: 462    

Pseudo R² = 0,0985     

LR chi2(8)      =      61,69     

Prob > chi2     =     0,0000     

Nota: Coeficientes significantes estatisticamente ao nível de 1% (***), 5% (**) e 10%(*) 
Fonte: Resultados da pesquisa URCA/SAAEC. 
 

Conforme a Tabela 8, analisando a terceira coluna (odds ratio), as chances a favor de ter 

disponibilidade a pagar a mais pela água são maiores que 1 para as variáveis vagua, idade, escol 
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 Chance a favor 
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e penerg, enquanto pagua apresenta odds inferior à unidade, sugerindo que: um AUMENTO de 

1m³ no volume de água aumenta a CHANCE de ter disponibilidade a pagar a mais pela água 

(DAP1) em 3,26%; de um ano na idade, aumenta a chance da DAP1 em 1,41%; de um ano na 

escola, aumenta a DAP1 em 5,70%; de 1000 litros de água (1m³) nos reservatórios domiciliares, 

aumenta a DAP1 em 3% e de 10% na conta de energia, aumenta a DAP1 em 2,80%, enquanto 

um AUMENTO de 10% no preço da conta de água, diminui a chance da DAP1 em 4,46%. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Região do Cariri está localizada no sul do estado do Ceará, e possui uma importante localização 

geológica, que favorece o acúmulo de recursos hídricos no subsolo, com os melhores aquíferos 

do estado do Ceará, com as maiores reservas de água subterrânea.  

Contudo, com as mudanças climáticas, degradação do meio ambiente e, principalmente a redução 

da pluviosidade nos últimos anos, a preocupação com as reservas aquíferas vem se tornando 

cada vez mais evidente.  Portanto, é mister desenvolver mecanismos que diminuam o consumo 

excessivo dos recursos hídricos, penalizando aqueles que consomem em demasia ou 

desperdiçam-nos 

Desta forma, o ponto culminante desse trabalho está relacionado ao estudo da capacidade e 

disponibilidade de pagamento do cliente por faixa de consumo de água no município do Crato – 

CE.  Esse estudo faz uma aplicação do método MQO e análise de contingência para a estimativa 

da disponibilidade a pagar pela água. Portanto, o principal objetivo dessa pesquisa foi estimar a 

disponibilidade a pagar pela água e capacidade de pagamento do consumidor no município do 

Crato – CE.  

Posto isto, pode-se inferir que a maioria dos entrevistados aufere uma renda familiar inferior a um 

salário mínimo;  a maioria dos domicílios dos entrevistados paga até R$100,00 de energia por 

mês; a maioria dos domicílios pesquisados é do tipo residencial; a maioria dos imóveis dos 

entrevistados  tem de 3 a 6 cômodos, com um banheiro e até 4 torneiras e área total do imóvel de 

até 100m²; a maioria tem reservatório de água de até 500 litros, mas um número considerável não 

tem sequer caixa d’água.  Todavia, somente 14 dos domicílios têm hidrômetro instalado, que gera 

desperdício de água, principalmente, nos domicílios sem hidrômetro. Concernente às variáveis 

dicotômicas, a grande maioria dos imóveis tem lavanderia e terraço, mas a minoria tem bica, 

jardim e piscina, quem compõem as variáveis relevantes para mensurar e estimar a 

disponibilidade a pagar pela água.  

No tocante às variáveis que determinam a disponibilidade a pagar pela água no município do 

Crato – CE, pode-se inferir que, fazendo-se uma análise preliminar do preço da água, observa-se 
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que a diferença das médias dessa variável nos domicílios com e sem hidrômetro é de quase 50% 

em relação aos domicílios sem hidrômetros, ou seja, uma perda média anual de aproximadamente 

R$5 milhões; da mesma forma, observando-se a variável volume de água, observa-se que a 

diferença das médias dessa variável nos domicílios com e sem hidrômetro é superior a 40%, 

representando uma perda média anual de 1,77 milhões de m³ de água, ou seja, quase 2 bilhões 

de litros de água que não são cobrados, isso sem contar com as perdas decorrentes por 

vazamentos de água antes de chegar ao domicílio, além do desperdício, uso indiscriminado e 

abundante de água nos domicílios sem hidrômetro, haja vista que se paga um preço fixo pelo uso 

da água, em determinada categoria; para a variável disponibilidade a pagar pela água, pode 

concluir que a diferença média entre os domicílios com e sem hidrômetro é maior que 40%, 

representando uma perda média anual de aproximadamente R$5 milhões; finalmente,  a 

esmagadora maioria dos domicílios tem disponibilidade a pagar a mais pela água.   

No que concerne à variável binária disponibilidade a pagar pela água (sim = 1, não =0), utilizou-se 

o modelo logit para verificar as chances a favor e servir de base para o escore de propensão.  

Desta forma pose-se inferir que as chances a favor de ter disponibilidade a pagar a mais pela 

água são maiores que 1 para as variáveis volume de água, idade do chefe do domicílio, 

escolaridade do chefe do domicílio, e tarifa de energia elétrica, enquanto tarifa de água apresenta 

odds inferior à unidade, sugerindo que: um AUMENTO de 1m³ no volume de água aumenta a 

CHANCE de ter disponibilidade a pagar a mais pela água em 3,26%; de um ano na idade, 

aumenta a chance da disponibilidade a pagar a mais pela água em 1,41%; de um ano na escola, 

aumenta a disponibilidade a pagar a mais pela água em 5,70%; de 1000 litros de água (1m³) nos 

reservatórios domiciliares, aumenta a disponibilidade a pagar a mais pela água em 3% e de 10% 

na conta de energia, aumenta a disponibilidade a pagar a mais pela água em 2,80%, enquanto um 

AUMENTO de 10% no preço da conta de água, diminui a chance da disponibilidade a pagar a 

mais pela água em 4,46%. 
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RESUMO  

 

A água é componente indispensável para a existência de vida, portanto é bem valioso que deve 

ser preservado. Antigamente era considerada recurso inesgotável, porém sua disponibilidade nos 

dias atuais é alvo de discussões ambientais e políticas que envolvem o mundo todo. Falar de 

água é falar de sobrevivência, e com esse pensamento que o presente trabalho se desenvolveu. 

Com a intenção de não privar a população da utilização desse bem tão precioso e reduzir a 

inadimplência frente à autarquia, a proposta do Corte Social se instalou na cidade de Tangará da 

Serra/MT. Proposta essa que tem como consequência o aumento da receita, o corte nos gastos 

de mão de obra e a elevação da produtividade do funcionário que vai a rua executar este serviço. 

 

Palavras-chave: água, fornecimento, inadimplência, corte social, conceito 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atual conjuntura econômica do país, caracterizada pela crescente inadimplência dos 

consumidores, tem levado às Instituições de Saneamento, à busca de soluções criativas para as 
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ações de cobrança de suas faturas em atraso, de forma a permitir a diminuição das pendências, 

possibilitar o equilíbrio econômico/financeiro e a consequente melhoria do serviço. 

Tangará da Serra é um município que possui, conforme o IBGE  (2018),  população estimada de 

101.764 habitantes com índice de atendimento total de água de 99,51%. Seu serviço de 

saneamento é gerenciado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da 

Serra/MT (SAMAE), onde a mesma é uma autarquia que foi criada pela Lei nº 2100, de 29 de 

Dezembro de 2003, dotada de autonomia administrativa e financeira e que atualmente conta com 

mais de 32 mil unidades consumidoras. 

No 2º trimestre de 2016 houve a necessidade de buscar uma solução para a redução da 

inadimplência, pois, como a atual realidade do pais, o município também apresentava dificuldade 

para efetivar a cobrança. Foram identificadas unidades consumidoras que estavam há 5 meses 

inadimplentes e sem a efetivação do corte. 

Por esse motivo, houve a necessidade do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Tangará da Serra/MT (SAMAE), buscar estratégias para diminuir os impactos da inadimplência. 

Com isso, foi desenvolvido o conceito denominado, Corte Social, um projeto que visa a prestação 

de um serviço de corte diferenciado, menos oneroso, mais rápido, onde é possível informar o 

consumidor de uma maneira mais sutil da sua inadimplência buscando evitar possíveis 

constrangimentos pelo usuário. Pois conforme Azevedo (2007) é importante que os usários 

tenham conhecimento e mantenham-se informados sobre os motivos que levaram ao não 

cumprimento de sua obrigação. 

Desse modo, dando mais uma oportunidade de regularização e melhorando a efetividade do 

serviço.  De acordo com Azevedo (2007, p. 99). "[...] o consumidor inadimplente não pode ser 

beneficiado com a continuidade na prestação do serviço público".  

Assim, esta estratégia teve como objetivos, reduzir a inadimplência, baixar custos, devenvolver 

eficiência e produtividade dos servidores e permitir que o consumidor não fosse privado da 

continuidade do fornecimento da água. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O corte social, aplicado no município de Tangará da Serra/MT, se estabeleceu no ano de 2017, 

um projeto, que visava uma prestação de serviço diferenciada. Tendo como foco desenvolver uma 

forma de avisar o consumidor de seus débitos de maneira menos agressiva do que o corte efetivo 

e assim, gerar o aumento e equilibrar a receita. 

Haviam aproximadamente 2000 unidades que encontravam-se em situação de corte, porém não 

haviam servidores suficientes para atenderem esta demanda. 
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Além do SAMAE não possuir quantidade de servidores necessárias para a ação do corte efetivo, 

esta atividade tornava-se mais custosa devido a utilização de vários materiais, como, 2 (dois) 

lacres, 1 (um) obstrutor ou hóstia e ainda demandava tempo muito maior do servidor. 

Então, buscou-se uma maneira de unir todas as necessidades em uma única ação de adaptação 

no corte de água, o corte social.  

Para efetivação desta ação foram confeccionados adesivos (Figura 1) no tamanho 08x30cm, 

apresentando as seguintes informações: “Não tenha um pingo de preocupação. Regularize seus 

débitos”. Suspensão prevista para 10 (dez) dias”. Bem como a indicação de todos os meios de 

contato com o SAMAE. 

 

Figura 1 - Adesivo Corte Social 

 

Fonte: Samae, 2019. 

 

Com esse artifício o consumidor é notificado pelos fiscais de corte que sua unidade possui débito 

com a autarquia. 

O embasamento para esta ação são relatórios diários que apresentam as unidades que possuem 

faturas com 30 (trinta) dias em atraso. O trabalho do fiscal de corte, é receber o relatório, definir a 

rota e em campo efetivar a ação. O processo do corte social consiste em fechar o registro do 

cavalete e colar o adesivo (Figura 2) informando que a unidade possui débitos, desta forma 

gerando a sensação momentânea de falta de água, porém não efetiva, pois o próprio consumidor 

poderá romper o adesivo e reabrir o registro para voltar o fornecimento normalmente.  

 

Figura 2 - Cavalete com adesivo 

 
Fonte: Samae, 2019 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A aceitação do projeto Corte Social foi surpreendente, durante o processo de execução do corte 

social, foi verificado que muitos dos consumidores que recebiam a notificação, buscavam a 

autarquia para regularizar seus débitos, mostrando que o período de carência de 10 (dez) dias, 

era suficiente para o consumidor regularizar a sua situação. 

Foi possivel identificar que houve uma redução da necessidade do corte efetivo em uma média de 

66,95% (sessenta e seis inteiros e noventa e cinco por cento)  durante o ano de 2017, conforme 

apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comparativo Corte Social x Corte Efetivo 2017. 

 Corte Efetivo Corte Social  Redução do Corte Efetivo 

Janeiro 463 1940 76,13% 

Fevereiro 570 1524 62,60% 

Março 817 2771 70,52% 

Abril 1080 1265 14,62% 

Maio 758 2277 66,71% 

Junho 493 2043 75,87% 

Julho 544 2053 73,50% 

Agosto 757 2817 73,13% 

Setembro 868 3030 71,35% 

Outubro 586 2261 74,08% 

Novembro 443 2007 77,93% 

Dezembro 0 2183 0% 

Total 7379 26171 66,95% 

 

Com relação os custos da atividade desenvolvida foi verificado uma queda de expressiva devido a 

aplicação do adesivo. Analisando os custos dos cortes mais comuns para o SAMAE, pode-se 

observar que o corte social tem o custo de aproximadamente 7 (sete) vezes mais barato que a 

média dos outros tipos de corte, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Comparação Custo por Tipo de Corte. 

 
Corte Social Corte com Hóstia Corte com Obstrutor 

Adesivo R$ 0,14 
  

Hóstia 
 

R$ 0,26 R$ 0,26 

Lacre 
 

R$ 0,58 
 

Obstrutor 
  

R$ 0,34 

Anel de Vedação  
 

R$ 0,08 R$ 0,08 

Total sem mão de obra R$ 0,14 R$ 0,92 R$ 1,26 
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Assim, foi identificado que a ação além de conciliadora, estava atendendo ao principal objetivo, 

diminuir a inadimplência e diminuir custos com o corte efetivo, que além de ser um corte mais 

oneroso, que utiliza vários materiais de consumo, como hóstias, obstrutor, cape, plugue, também 

exige uma logística mais elaborada e demanda maior tempo dos servidores, pois, o corte social 

leva em torno de 30 segundos a 1 minuto, enquanto o corte efetivo pode levar até 15 minutos, 

dependendo de várias situação (consumidor, posicionamento de cavalete, etc.) 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto corte social está em operação desde o ano de 2017 pelo SAMAE de Tangará da 

Serra/MT, apresentando resultados bastante satisfatórios. 

Por oportuno, convém registrar que a inadimplência ainda existe, porém em números aceitaves 

quando comparados com antos anteriores. Hoje, busca investir em inovações tecnológicas, 

melhoria continuada de serviços, capacitação de servidores e trabalhar com maneiras mais 

conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente, no município. 

O corte social, é uma ação inovadora e não punitiva. A água é um bem essencial para a vida, 

nessa obra, buscamos valorizar a necessidade desse bem primário aos nossos consumidores, 

evitando que seja suspensa a água imediatamente, sem aviso, por falta de pagamento e também 

equilibrar as nossas receitas e manter uma boa relação com a sociedade. 
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RESUMO  

 

O marco regulatório introduzido pela Lei nº 11.445/2007, ainda não obteve os êxitos esperados 

por toda a complexidade que envolve o setor de saneamento básico. Dos 5.570 Municípios 

brasileiros cerca de 30% obtiveram algum avanço na consecução dos instrumentos porém sem 

resultados significativos na melhoria das condições dos mananciais ou na cobertura de 

atendimento as demandas. Face ao panorama atual este trabalho se propõe a analisar a 

viabilidade do emprego da gestão adaptativa na implementação das agências reguladoras de 

saneamento básico, adotando a bacia hidrográfica como unidade de gestão como forma de 

suplantar questões de ordem organizacional otimizando recursos humanos e matérias. Ao 

empregar as técnicas da gestão adaptativa vislumbra-se a possibilidade de aproveitar e 

aperfeiçoar estrturas existentes, e a partir destas atribuir funções regulatórias nas três esferas 

governamentais: a regulação social ficaria na esfera municipal, devido a proximidade com o 

consumidor; a regulação técnica operacional seria exercida pela Agência Reguladora de Bacia e; 

a regulação econômica através da Agência Reguladora Estadual. A questão da normatização e 

uniformidade de ações seria estabelecida através da criação de um ente Federal aos moldes do 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o reponsável pela normatização 

ambiental no Brasil. 

 

Palavras-chave: Gestão adaptativa, saneamento básico, regulação de saneamento, agências 

reguladoras. 
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INTRODUÇÃO 

 

O setor de saneamento básico no Brasil é caracterizado por alto grau de complexidade tanto nas 

suas relações intersetoriais e interinstitucionais de políticas públicas, como nas questões técnicas, 

econômicas e operacionais. Há cerca de uma década havia pouco avanço na sua implementação, 

com vários problemas, tais como: cobertura precária, gestão inadequada, falta de viabilidade 

técnica-econômica, entre outros. Visando atender essas demandas foi editado o marco regulatório 

do setor, através da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais e a política federal 

preconizando que o titular (Município) do serviço terá que formular uma política de saneamento, 

definir o ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços, fixar os deveres e os direitos 

dos usuários, entre outras atribuições. Seus instrumentos consistem no planejamento através da 

elaboração dos planos de saneamento básico, nas três esferas governamentais; regulação e 

fiscalização, controle e participação social, através da regulação técnica, econômica e social 

operacionalizadas por agências reguladoras; e, o sistema de informações. 

A regulação dos serviços de saneamento básico é uma matéria recente e ainda pouco conhecida 

pelos administradores públicos. Não há uma agência nacional, nos moldes de outros setores tais 

como telecomunicações ou energia elétrica, responsável pela definição de diretrizes gerais, 

necessária para uniformizar procedimentos. Tomando como exemplo a legislação ambiental, onde 

o Conselho Nacional de Meio Ambiente regulamenta a nível nacional e cada região e/ou Estado a 

detalha ou restringe, de acordo com suas características regionais.  

De acordo com pesquisadores da área GALVÃO JUNIOR e PAGANINI (2009) “a regulação local é 

inviável na maioria dos municípios brasileiros, seja pela inexistência de profissionais qualificados, 

seja pela ausência de recursos financeiros para sua criação e manutenção”. 

Outra questão a considerar é a obrigatoriedade, introduzida pela Lei nº 11.445/2007, dos 

municípios elaborarem o Plano Municipal de Saneamento Básico, que tem como objetivo balizar a 

regulação e indispensável para validar os contratos de concessão. Esses planos ainda não foram 

realizados por uma grande maioria dos 5.570 municípios brasileiros, principalmente os com 

população inferior a 20.000 habitantes, e onde foram realizados apresentam lacunas técnicas 

consideráveis, tais como metas inatingíveis. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A dimensão continental do Brasil, aliada as diversidades regionais requer uma avaliação mais 

detida sobre a forma de aplicação dos instrumentos preconizados na lei do saneamento básico, é 

indiscutível a importância e a propriedade dos mesmos. Porém, existem lacunas a preencher, 

como criar condições para sua implementação, acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia das 
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ações. É ineficaz apenas definir instrumentos e não submetê-los a uma avaliação técnica 

adequada, onde se fazem necessárias proposições realistas e exequíveis.  

Outro aspecto a considerar é o recorte territorial de aplicação, para os recursos hídricos a unidade 

de gestão é a bacia hidrográfica e para o saneamento básico é o limite municipal. O saneamento 

básico é um gerador de externalidades positivas que extrapolam os limites municipais, portanto, é 

necessária a verificação da propriedade dos limites de gestão para o saneamento básico, sem 

necessariamente demover o município da titularidade. 

Portanto, este trabalho pretende apresentar uma proposta de gestão adaptativa para as estruturas 

existentes e, delinear um modelo de estrutura mínima com o intuito de viabilizar a implementação 

da atividade reguladora, respeitando as diversidades regionais e beneficiando uma parcela 

significativa que ainda não realizaram o seu planejamento e não possuam economia de escala 

para implementar seus programas. 

 

OBJETIVO GERAL  

Analisar a viabilidade de propor o emprego da gestão adaptativa na implementação das agências 

reguladoras de saneamento básico, adotando a bacia hidrográfica como unidade de gestão  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para recomendar o emprego da gestão adaptativa na implementação das agências reguladoras 

de saneamento básico é necessário aprofundar o conhecimento na legislação a que estão 

submetidas e o que de fato está operacionalizado. Estas análises são imprescindíveis para 

delinear uma proposição consistente através dos seguintes objetivos específicos: 

- Apresentar o referencial teórico e arcabouço legal que se inter-relaciona com a regulação do 

saneamento básico; o estado de arte da regulação no Brasil; 

- Apresentar a gestão adaptativa; 

- Discutir a viabilidade de recomendar um modelo de agência reguladora através da adaptação de 

estruturas pré-existentes. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Conhecer a gestão adaptativa e as possíveis formas de implantá-la, buscando adequar aos 

mecanismos regulatórios e as heterogeneidades territoriais, é indispensável à sua aplicação. 

A atividade regulatória pode ser exercida por diversas entidades públicas através de leis, 

resoluções, instruções normativas, atos, entre outros. Pelo modelo brasileiro de federalismo as 
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normas podem ser expedidas nas três esferas governamentais e as competências regulatórias 

podem pertencer a mais de um órgão ou entidade.  

De acordo com RIBEIRO (2017), “a competência regulatória exercida por diversos entes pode ser 

uma solução intermediária, em primeiro estágio, até que se consiga implementar com mais 

propriedade a cultura regulatória organizada por uma agência federal que estabeleça e 

regulamente o perfil e o modus operandi para agências reguladoras do setor de saneamento 

básico, em segundo estágio”. 

“A gestão adaptativa é baseada em um processo de administração circular, mais que linear, que 

permite que as informações relativas ao passado possam retro-alimentar e melhorar a gestão, na 

maneira como esta seria conduzida no futuro. A avaliação ajuda a administração a se adaptar e a 

melhorar através de um processo de aprendizagem” (HOCKING, STOLTON e DUDLEY, 2000). 

A partir dessas premissas o presente trabalho foi desenvolvido com as seguintes etapas 

metodológicas: a revisão de literatura; estruturação e desenvolvimento; delimitação e 

aplicabilidade da proposta.  

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura que de acordo com CLARCK (2001), tem a 

finalidade de “identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e coletar e 

analisar dados de estudos incluídos na revisão”. A revisão sistemática foi realizada através da 

pesquisa documental e pesquisa bibliográfica para verificar: - o referencial teórico metodológico e 

o arcabouço legal que se inter-relaciona com a regulação do saneamento básico; - o estado da 

arte da regulação no Brasi e; - no que consiste a gestão adaptativa.  

O desenvolvimento de todo o texto expositivo-argumentativo deve conter não só argumento(s), 

mas também contra-argumentos(s), elementos essenciais para a defesa da tese do seu autor. É 

essa a parte expositiva do texto, em que se “desenvolve um raciocínio com o fim de defender ou 

repudiar uma tese ou ponto de vista para convencer um oponente, um interlocutor circunstancial 

ou a nós próprios” (CEIA, 2009).  

A estruturação e desenvolvimento foram gerados a partir da fundamentação teórica para a 

pesquisa adotando como eixo de discussão o marco regulatório do saneamento básico, instituído 

a partir de sua lei e a análise do estado da arte da regulação. Para tanto, foi utilizado o discurso 

expositivo argumentativo, visando delinear o panorama atual das agências reguladoras. Expor às 

impressões formadas ao longo da pesquisa e identificar às dificuldades inerentes a atual 

conjuntura. A partir da detecção das problemáticas se buscou estruturar a proposição de ações 

que possam ser viáveis de operacionalizar. E ao final através do discurso expositivo 

argumentativo propor uma alternativa de gestão adaptativa, onde se visa aproveitar a vocação das 

estruturas existentes e integrá-las a um novo arranjo. 

A delimitação da aplicabilidade da proposta teve como recorte territorial a bacia hidrográfica 

podendo a mesma ser subdividida de acordo com as dimensões das bacias que serão submetidas 
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à estruturação, deverá ser levado em consideração o número de municípios a integrar bem como 

a sustentabilidade econômica da agência. 

 

A REGULAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DE ACORDO COM A LEI N° 11.445/2007 

O marco regulatório da Política Nacional de Saneamento Básico, foi instituído a partir da Lei nº 

11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o setor, com princípio fundamental a 

universalização e integralidade no acesso aos serviços. Amplia o conceito de saneamento básico 

e define os princípios da prestação dos serviços. Considera serviços de saneamento básico: 

“conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

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

águas pluviais” (Art. 3º). 

Em síntese a Lei nº 11.445/2007 preconiza a necessidade de: 

- elaboração dos Planos de Saneamento Básico nas três esferas governamentais; 

- submeter os prestadores dos serviços de saneamento básico a regulação; e 

- estabelecer o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA. 

De acordo com GALVÃO JUNIOR e PAGANINI (2009). “O conceito de regulação é entendido 

como a intervenção do Estado nas ordens econômica e social com a finalidade de se alcançar 

eficiência e equidade, traduzidas como universalização na provisão de bens e serviços públicos 

de natureza essencial por parte de prestadores de serviço estatais e privados”. 

A regulação dos serviços de saneamento básico envolve grande complexidade técnica e, 

justamente por isso, a Lei nº 11.445/2007 procurou assegurar que o ente de regulação exerça 

suas atribuições com independência em relação ao poder concedente e à empresa 

concessionária, a fim de garantir que as decisões estejam pautadas em critérios essencialmente 

técnicos e não políticos (ANDRADE e MAGALHÃES, 2016). 

Para o exercício das atividades regulatórias, exige-se a criação de agências reguladoras 

independentes e autônomas que detenham expertise para monitorar as obrigações e metas dos 

contratos de concessão e do marco legal. Em face dos enormes desafios regulatórios, é 

fundamental serem as agências dotadas de estabilidade dos dirigentes, pessoal especializado, 

transparência das ações, clara atribuição de funções, e de mecanismos de cooperação com 

órgãos que tenham interface com as atividades reguladas (PIRES e PICCININI, 1999). 

Cabe às agências regularem preços e seus mecanismos de atualização; quantidades ofertadas 

(grau de cobertura do serviço nas áreas urbanas e rurais), qualidade do produto ou serviço 

prestado. 

Segundo WALD e MORAES (1999) “As competências conferidas aos entes regulatórios 

apresentam certas peculiaridades quanto à sua natureza e à sua extensão. A eles são conferidas 

as atribuições administrativas relacionadas à fiscalização dos serviços e ao cumprimento das 
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condições ditadas pelos contratos de concessão, abrangendo desde o controle sobre a fixação de 

tarifas até as sanções de natureza disciplinar. Além das que têm por objeto a instituição de 

condutas competitivas, como mecanismo de estímulo à eficiência e forma de evitar os abusos do 

poder econômico. O quadro das competências atribuídas nos marcos regulatórios oferece uma 

ampla gama de poderes regulamentares, tanto em matéria de segurança e de procedimentos 

técnicos, medição e faturamento dos consumos, controle e uso de medidores, acesso a imóveis 

de terceiros e qualidade dos serviços prestados, quanto em matéria de aplicação de sanções”.  

 

O ESTADO DA ARTE DA REGULAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

Os níveis territoriais metodológicos da regulação encontrados podem ser: regulador nacional, 

reguladores regionais / estaduais ou reguladores municipais. 

Os modelos de regulação previstos pela Lei nº 11.445/2007 são: a regulação por entes estaduais, 

por entes municipais e por consórcios de regulação.  

De acordo com o PLANSAB (2014) “a definição da entidade de regulação, assim como dos 

procedimentos e normas para sua atuação, pode ser considerada incipiente e desigual segundo 

as macrorregiões do País e os diferentes portes dos municípios brasileiros. Neste cenário, os 

dados e as informações existentes sobre como a atividade de regulação vem sendo exercida no 

Brasil também não oferecem segurança quanto à conformidade com a realidade do país, além de 

apresentarem distorções significativas quando comparadas diferentes fontes”. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR existe cerca 50 

reguladores (filiados a ABAR) dos serviços públicos de saneamento básico, que atendem 3119 

Municípios, distribuídos em reguladores estaduais, municipais, consorciados e distritais. Esta 

estatística é aproximada uma vez que os dados são referentes às afiliadas a ABAR, e dentre elas, 

as que respondem os questionários que são enviados anualmente.  

Atualmente a regulação é exercida nas esferas estadual e municipal ou ainda regionalizada 

através de consórcios intermunicipais. Não há uma agência encarregada das diretrizes 

regulatórias para setor de saneamento básico a nível nacional.  

As agências reguladoras estaduais atuam em múltiplos setores da economia, com algumas 

exceções de exclusividade no setor de saneamento, como é o caso da ARSAE de Minas Gerais e 

da AGERSA da Bahia.  

A criação da maioria das agências reguladoras são anteriores a Lei nº 11.445/2007, que se 

adaptaram as novas funções, operando ainda de forma deficiente na regulação técnica-

operacional devido às limitações de seus quadros técnicos. 

A ênfase na atuação das agências estaduais está na regulação econômica das tarifas e a 

regulação social através da ouvidoria, que opera na forma de registrar reclamações do público e 
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acionar os prestadores de serviço. Estes trabalhos são pontuais de acordo com a demanda, sem 

uma programação prévia, na maioria das situações. 

Dos 26 Estados - membro da federação apenas os Estados do Amapá (AP) e Roraima (RR) não 

possuem Agências Reguladoras Estaduais, dos que possuem alguns não regulam o setor de 

saneamento básico que é o caso do Rio Grande do Norte (RN) e Goiás (GO). 

Do exposto, notadamente verifica-se as agências reguladoras multisetoriais não foram 

estruturadas para regular os serviços de saneamento básico, havendo uma adaptação posterior 

conservando a sua cultura da ênfase na regulação econômica e social. 

 

GESTÃO ADAPTATIVA 

A gestão adaptativa aplicada a regulação do saneamento básico consiste no aproveitamento das 

ações estruturais e estruturantes existentes ou em curso verificando a interface e sobreposição de 

ações com o objetivo de otimizar recursos humanos e materiais.  

A Gestão Adaptativa consiste em uma abordagem gerencial desenvolvida para dotar os sistemas 

organizacionais com maior grau de adaptabilidade, buscando oferecer meios para aumentar a 

velocidade de resposta às pressões ambientais e melhorar a qualidade dessa resposta. Para isso 

propõe-se que tanto o planejamento quanto a gestão de pessoas e de processos sejam 

conduzidos segundo uma mesma lógica, de acordo com princípios comuns, para assegurar a 

coerência do empreendimento e, consequentemente, seu bom desempenho (MELO e 

AGOSTINHO, 2004). 

O planejamento é percebido como processo de aprendizado participativo, que se realiza por meio 

de ação reflexiva. Recomenda-se uma postura de pesquisa-ação, a fim de dotar a organização 

com a flexibilidade requerida para atuar em ambiente complexo e incerto, possibilitando a 

constante avaliação de redefinição de trajetórias e objetivos (MELO, 1977). Preconiza-se uma 

adaptação ativa, pela qual a organização busca influenciar o comportamento do ambiente de 

modo que lhe seja favorável, e não apenas moldar-se a esse ambiente. Procura-se introduzir 

mudanças em focos geradores de mudanças, ou nódulos transformadores que se constituem em 

pontos de 'alavancagem', estabelecendo uma reação em cadeia que visa à transformação do 

sistema (MELO, 1985). Com isso, ocorrem 'eventos determinantes', que condicionam a seleção 

dos próximos estágios a serem atingidos.  

A Gestão Adaptativa, portanto, alia à busca da otimização conjunta dos sistemas social e técnico 

a elementos que contribuem para uma compreensão mais profunda da dinâmica sistêmica. Ao 

aplicá-la na adaptação e criação de novas agência reguladoras de saneamento básico foram 

desenvolvidas 3 hipóteses simplificadas para a discussão da problemática: - Hipótese 1: Uma 

estrutura de agência totalmente nova com abrangência regional no âmbito de sua bacia 

hidrográfica correspondente, utilizando uma equipe técnica e estrutura física, administrativa e 
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jurídica para a sua operacionalização; - Hipótese 2: Uma estrutura de agência híbrida 

aproveitando a expertise dos órgãos ambientais, da vigilância sanitária das agências estaduais, 

regionais e municipais existentes, estabelecendo um fluxo de procedimentos e atividades 

coordenados pela agência híbrida; - Hipótese 3: Distribuir atribuições entre as esferas estaduais, 

regionais e municipais de acordo com a sua vocação ficando na esfera estadual a regulação 

econômica, na regional a regulação técnica e operacional e na municipal a regulação social. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Ao longo da pesquisa sobre a regulação do setor de saneamento no Brasil, desde a sua origem 

na década de 30, até os dias atuais. Podem ser identificadas práticas arraigadas que vigoram e 

que podem se constituir em empecilhos na consecução das metas da Política Nacional de 

Saneamento Básico para atingir a universalização até o ano 2030. 

“A alta pulverização do setor e o elevado número de agentes envolvidos tornam ainda mais 

desafiador o desenvolvimento e a execução de políticas públicas. As mudanças estruturais 

precisam atingir e sensibilizar, por exemplo, os mais de cinco mil municípios brasileiros. Os 

municípios encontram, ainda, maiores dificuldades de capacitação e atração de pessoal técnico 

qualificado, dificultando um salto de qualidade e inovação nos serviços de saneamento” (CNI, 

2015). 

De acordo com a Lei nº 11.445/07 é exigido que o prestador dos serviços de saneamento básico 

se submeta à regulação, sendo indispensável para validar os contratos de concessão que os 

municípios possuam o Plano Municipal de Saneamento Básico, com objetivo é balizar a atividade 

regulatória. Decorre daí o primeiro ponto frágil a considerar que corresponde a questão da 

qualidade técnica desses planos, a partir dos quais será feita a regulação, comprometendo uma 

regulação eficaz nas questões técnicas-operacionais. 

De acordo com pesquisadores da área (GALVÃO JUNIOR e PAGANINI, 2009) “a regulação local 

é inviável na maioria dos municípios brasileiros, seja pela inexistência de profissionais 

qualificados, seja pela ausência de recursos financeiros para sua criação e manutenção”. 

Quanto à estrutura regulatória existente teve sua origem a partir de agências reguladoras 

estaduais com características multisetoriais, grande parte já existentes, que assumiram o setor de 

saneamento, ou seja, não foram estruturadas especificamente para a nova função. 

Na forma de atuar das agências reguladoras tanto estaduais, consorciadas ou municipais 

percebe-se um forte enfoque econômico, na questão da regulação tarifária (que vem ao encontro 

dos interesses das operadoras) e ouvidoria. Isso ocorre porque as matérias econômica e social 

são mais conhecidas pelos administradores públicos e em se tratando de agências multisetoriais, 
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são temas comuns aos demais setores. Em detrimento dos aspectos técnico-operacionais, 

dificuldade compreensível pelas características dos serviços de saneamento que requerem um 

alto grau de conhecimento técnico, para não comprometer a fiscalização.  

Em alguns Estados esse serviço é terceirizado e sua atuação é baseada em check list do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, havendo uma lacuna nas questões operacionais, de qualidade 

dos próprios planos, de adequabilidade das obras, entre outros. Mesmo os municípios que 

possuem suas agências reguladoras ou as agências intermunicipais, exclusivas para o setor de 

saneamento, sua forma de atuação é similar às agências estaduais apresentando os mesmos 

problemas. 

Outro aspecto importante refere-se ao fato que a maioria dos Municípios brasileiros são atendidos 

por Companhias Estaduais de Saneamento Básico, submetidas a agências reguladoras estaduais, 

correm o risco de ter sua independência comprometida pela figura jurídica conhecida como risco 

de captura. Talvez aí se justifique o principal enfoque na regulação estar concentrada na questão 

tarifária. 

“Efetivamente, a regulação é mais complexa quando as duas partes, regulado e regulador, 

pertencem ao mesmo ente federado. Diante disso, podem acontecer conflitos de interesse, sendo 

necessário, além da garantia de atendimento aos princípios de independência e autonomia, que o 

desenho regulatório preveja mecanismos de transparência, prestação de contas e controle social, 

entre outros, sob riscos de inviabilizar o atendimento aos objetivos regulatórios (...)” (GALVÃO 

JÚNIOR e PAGANINI, 2009). 

Ao se propor um modelo unificado, com estrutura adaptável, vislumbra-se a possibilidade de 

viabilizar a introdução da regulação do setor de saneamento, mesmo considerando as dificuldades 

e questionamentos necessários para adotar um modelo de agência, tais como a natureza da 

entidade se de caráter privada, mista ou pública, o modelo jurídico, o grau de autonomia, custos 

de implementação e operação, fontes de recursos para dar sustentabilidade, corpo técnico 

adequado para atender as diversas competências (meio ambiente, economia, comunicação, 

finanças, hidrologia, monitoramento, etc.), localização ideal, a mobilidade, entre outros. 

O modelo preconizado visa criar uma agência de bacia, de acordo com as atribuições previstas na 

Lei de Saneamento Básico (Lei nº 11.455/07), com estrutura física, financeira, administrativa e 

jurídica e uma equipe técnica mínima responsável pelas atividades de regulação. A estrutura 

mínima preconizada para as agências reguladoras consiste em ouvidoria, regulação tarifária e 

fiscalização operacional e sistema de informação e documentação. 

Foram previstas três etapas de implantação, aplicando os princípios da gestão adaptativa, que 

consistem em: - 1ª etapa: movimentação mínima de estrutura e pessoal, aplicando uma 

uniformização de procedimentos nas Agências Estaduais a partir da coordenação federal e 

definição do porte e localização das Agências Reguladoras - AR; - 2ª etapa: avaliação das 
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estruturas existentes, introduzir redesenho padrão sempre com o aproveitamento das estruturas 

existentes e iniciar a implantação das AR; - 3ª etapa: avaliar os avanços e aperfeiçoar metas e 

procedimentos com as estruturas uniformizadas, reforçar as equipes técnicas, implantar banco 

alimentador de sistema de informação. 

De acordo com RIBEIRO (2017), “a competência regulatória exercida por diversos entes pode ser 

uma solução intermediária, em primeiro estágio, até que se consiga implementar com mais 

propriedade a cultura regulatória organizada por uma agência federal que estabeleça e 

regulamente o perfil e o modus operandi para agências reguladoras do setor de saneamento 

básico, em segundo estágio”.  

O desafio consiste em propor um desenho de agência visando envolver todos os setores que 

atualmente atuam de alguma forma na regulação do saneamento, integrá-los e conquistar a 

receptividade, nos respectivos segmentos, para viabilizar as adaptações necessárias nas 

estruturas existentes, e progredir nos índices de atendimento de forma gradual e realista até 

atingir a meta da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE no ano 

de 2030 de universalização dos serviços.  

Ao criar ou adaptar as Agências Reguladoras – AR é indispensável respeitar as atribuições 

vigentes, bem como todo o arcabouço legal correlato. Utilizar como recorte territorial a bacia 

hidrográfica proporciona uma maior efetividade e eficácia no planejamento, além da otimização de 

recursos ao viabilizar um maior número de sistemas integrados, uma vez que os serviços de 

saneamento básico possuem externalidades positivas cujos reflexos ultrapassam os limites 

municipais. 

Em síntese na figura nº 01 está o organograma da estrutura simplificada proposta do Sistema 

Integrado de Regulação de Saneamento Básico. 
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Figura 1 - Organograma da Estrutura Simplificada Proposta de Regulação de Saneamento Básico. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O estado da arte da regulação do setor de saneamento básico no Brasil apresenta um panorama 

de dificuldades e entraves, primeiro por se tratar de uma atividade ainda pouco conhecida e em 

fase de implantação; ocasionado por práticas arraigadas; falta de independência, com visível 

influência entre reguladores e regulados. Segundo, pela forma como vem sendo conduzida 
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através de agências multisetoriais com ênfase na regulação econômica e social, em detrimento da 

regulação técnica operacional. As agências multisetoriais originalmente não atuavam no setor de 

saneamento e foram se adaptando para tal, porém com quadro técnico insuficiente e com um grau 

de conhecimento aquém do exigível para uma regulação adequada. 

A questão da titularidade municipal para municípios de pequeno porte, se não forem criadas 

alternativas os mesmos não terão condições para exercer as funções que lhes foram atribuídas, 

pois lhes faltam recursos e capacidade técnica, sendo a escala municipal inadequada para a 

viabilização e implantação de agências reguladoras municipais. 

Outra fragilidade da regulação técnica-operacional é a sua dependência em relação aos Planos 

Municipais de Saneamento Básico, que muitas vezes não correspondem às necessidades que 

demandaram a sua elaboração. 

Destaca-se que a obrigatoriedade da existência do Plano Municipal de Saneamento Básico para 

submeter os serviços de saneamento a regulação, em primeiro momento deveria ser dispensado, 

uma vez que a atividade regulatória pode propiciar um diagnóstico mais preciso dos serviços e 

servir de instrumento de planejamento quando da elaboração do plano. 

Ao avaliar a metodologia regulatória conclui-se que a mesma não apresenta entraves técnicos 

para a sua consecução, mas sim um desafio a ser suplantado. A regulação é importante 

instrumento para a avaliação dos serviços, especialmente quanto à sua eficiência e eficácia. A 

boa atuação do regulador aumenta a economicidade e a eficácia do gasto federal em 

saneamento. Destaca-se que a regulação forte é um inibidor de empresas sem a devida 

qualificação para atuar no setor, ou seja, a partir de uma regulação séria e bem estruturada estará 

se propiciando serviços de acordo com os preceitos do marco regulatório, sejam eles públicos ou 

privados. 

A partir da análise do panorama atual da regulação do saneamento básico no Brasil conclui-se 

pela necessidade de planos compartilhados e gestão adaptativa utilizando a bacia hidrográfica 

como unidade de gestão. Ou seja, criar agências consorciadas compostas de Municípios 

integrantes da mesma bacia hidrográfica, ou derivados para tentar equacionar a questão de 

economia de escala, essas agências devem ter sua estrutura física implantada na sua região de 

atuação. Com função precípua de regulação técnica/operacional além da atribuição de 

supervisionar e alimentar os dados para o sistema nacional de de informações SNIS ou SINISA. 

A regulação social através de ouvidorias ficaria sob a responsabilidade da estrutura municipal, 

devido a proximidade com o consumidor possui essa vocação, que encaminharia as demandas ou 

para Agência Reguladora se o teor for de ordem técnica/operacional ou para a Agência 

Reguladora Estadual que por seu aparelhamento e experiência seria a encarrgada da regulação 

econômica dando suporte administrativo e legal as Agências Reguladoras de Bacia. 
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A questão da normatização e uniformidade de ações seria estabelecida através da criação de um 

ente Federal aos moldes do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o 

reponsável pela normatização ambiental no Brasil. 

Não há como alavancar as políticas públicas de saneamento sem buscar uma otimização de 

ações através de atuação conjunta no planejamento e gestão, com elaboração de planos 

compartilhados e eliminando sobreposição de pauta. Verifica-se a necessidade de propor a 

mudança de paradigma visando uma gestão compartilhada e adaptativa para o setor de 

saneamento básico, adotando como unidade de gestão a bacia hidrográfica. 

Para municípios com população inferior a 20.000 habitantes verificar a possibilidade de gestão 

compartilhada dos setores transversais, através da elaboração de um único Plano Compartilhado 

de Bacia Hidrográfica. A gestão compartilhada por bacia hidrográfica poderia ser instituída por 

cooperação entre municípios através de consórcios públicos possibilitando novas perspectivas 

para a gestão e regulação dos recursos hídricos e saneamento básico. Aliada a legislação que 

através da Lei nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios) proporciona segurança político-institucional 

para o estabelecimento de estruturas de cooperação intermunicipal. 

A lacuna nas questões técnicas e operacionais reflete diretamente nas questões tarifárias e na 

satisfação/atendimento populacional. A implantação de Agências de Bacia Reguladoras com perfil 

técnico-operacional permitirá um aprimoramento e otimização dos esforços conjuntos eliminando 

duplicidade de ações e contribuindo para a melhor efetividade da cobertura do saneamento 

básico. 
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RESUMO 

 

A fixação das tarifas é um elemento determinante para que a regulação propicie a viabilidade dos 

sistemas de saneamento e necessita da sistemática atualização monetária das despesas 

incorridas pelos prestadores de serviços mediante índices de preços. Nesse sentido, foi criado o 

Índice de Saneamento como um índice de preços próprio para o setor como um mecanismo que 

abranja a singularidade do saneamento básico conjuntamente com a promoção da difusão do 

acesso para transformação do atual quadro de carência do segmento. O estudo foi realizado 

através de uma pesquisa quantitativa, aplicada e explicativa na qual foram utilizados dados de 

estudos tarifários realizados pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de 

Minas Gerais (ARISB-MG). O objetivo foi avaliar os resultados da criação e implantação do Índice 

de Saneamento nos municípios regulados através da simulação e comparação de resultados com 

a metodologia utilizada anteriormente (correção inflacionária através do índice de preços do INPC) 

para avaliar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro na cobertura das despesas e 

capacidade de investimento, além da modicidade tarifária para os usuários. A realização do 

presente trabalho demonstrou que o índice próprio criado para o setor de saneamento é mais 

adequado para a realização de reajustes e revisões tarifárias, sendo inclusive um mecanismo 

facilitador para a realização e cumprimento da atividade regulatória e ainda, para a disseminação 

da metodologia para os atores envolvidos. 

 

Palavras-chave: regulação; saneamento básico; regulação econômica; revisão tarifária; reajuste 

tarifário 
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INTRODUÇÃO 

 

A fixação de tarifas no saneamento básico é elemento determinante para propiciar a viabilidade 

dos sistemas e necessita da periódica atualização monetária das despesas incorridas pelos 

prestadores de serviços mediante índices de preços, seja por meio de reajustes ou revisões 

tarifárias. 

O índice de preços pode ser definido com um número que permite acompanhar o comportamento 

do preço de um determinado produto (ou cesta de produtos) no tempo, já que os valores relativos 

de produtos e serviços sofrem variações, podendo ocorrer seu aumento (caracterizado como 

inflação) ou diminuição (denominada deflação) (SULINVEST, 2003). Seu cálculo no Brasil teve 

início em 1947 (FGV, 2003), porém, a exacerbação do processo inflacionário, a partir de 1983, 

tornou a determinação da inflação uma questão mais complexa (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2016). Nesse sentido, diversos índices de preços, com diferentes finalidades, foram construídos 

ao longo do tempo, como é o caso do IPC-Fipe que foi criado pela Prefeitura de São Paulo para 

reajustar os salários dos servidores municipais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016). 

Sendo assim, é necessário ponderar, sobre a prestação dos serviços de saneamento, sua 

submissão à inevitável falha de mercado que é o monopólio natural (SAMPAIO, 2009), e portanto, 

a necessidade da sua regulação econômica. A fixação das tarifas constitui-se elemento 

determinante para que essa regulação propicie a viabilidade dos sistemas de saneamento 

mediante a expansão e melhoria dos serviços prestados tendo como resultado externalidades 

positivas de maior inclusão e coesão social aliadas ao desenvolvimento econômico sustentável 

(SAMPAIO, 2009). 

Em vista disso, este trabalho objetiva avaliar os resultados da criação e implantação do Índice de 

Saneamento nos municípios regulados por uma agência reguladora de saneamento de Minas 

Gerais e sua influência nos usuários desses serviços. Reforça-se a realização do presente estudo, 

que trata da criação de um novo índice de preços, a divulgação de um mecanismo que abranja a 

singularidade conjuntamente com a promoção da difusão do acesso, o que permitirá a 

transformação do atual quadro de carência do saneamento no país. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na pesquisa foram utilizados dados de estudos tarifários realizados por uma agência reguladora 

de saneamento que abarca diversos municípios de Minas Gerais. Compuseram a pesquisa vinte e 

três estudos tarifários elaborados no período de 11 de maio de 2017 a 13 de setembro de 2018. 
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Para análise dos efeitos da implantação do Índice de Saneamento, os dados desses estudos 

foram objeto de uma simulação na qual os seus resultados foram recalculados com a correção 

inflacionária do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) vigente no período de realização 

do estudo para comparação dos valores obtidos – metodologia empregada anteriormente e 

tradicionalmente adotada por grande parte das demais agências reguladoras do setor. Para que 

se pudesse avaliar a diferença entre os resultados da implantação do Índice de Saneamento e a 

aplicação do INPC, o resultado de ambos os estudos foi comparado, avaliando inclusive a 

possível redução da capacidade de investimentos do prestador de serviços de saneamento. 

Os dados utilizados pertencem à base de estudos tarifários realizados pela agência reguladora de 

saneamento, os quais são encaminhados pelos municípios para realização desses estudos, 

conforme normativo próprio, cujos dados estão disponíveis nas Notas Técnicas publicadas na sua 

página da Internet. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O Índice de Saneamento é um índice de preços composto, criado pela ARISB-MG, para projetar a 

atualização monetária das despesas correntes no momento de um reajuste ou revisão tarifária de 

um prestador de serviços de saneamento. 

Foi criado em abril de 2017 mediante a necessidade de se estabelecer critérios diferenciados para 

atualização monetária das despesas e definição do valor de ajuste necessário ao equilíbrio 

econômico e financeiro dos prestadores de serviços de saneamento. Nessa época, a equipe da 

Agência Reguladora buscou um mecanismo que permitisse projetar as variações das despesas de 

exploração com um maior nível de assertividade e segurança. 

A primeira utilização ocorreu na Nota Técnica nº 20/2017, publicada em 11 de maio de 2017, 

tendo sido nominado no documento como “Mix de Índices” (a alteração do nome ocorreu 

posteriormente, sem alteração da lógica da metodologia). Desde o momento de sua concepção, o 

valor do Índice de Saneamento era obtido através da composição de índices inflacionários e atos 

normativos relacionados às despesas da prestação dos serviços. Para a realização desse primeiro 

estudo, foi realizado um levantamento dos índices de preços utilizados por agências reguladoras 

para correção inflacionária, tendo sido realizada a divisão dos grupos de despesa e correlação 

dos índices a serem utilizados para majoração dos valores conforme a definição da tabela a 

seguir. 
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Tabela 1 – Índices empregados no primeiro estudo que utilizou o Índice de Saneamento (Nota 
Técnica 20/2017). 

Item Despesa Índice para majoração 

1 Despesas com pessoal Decreto Municipal que estabeleceu o reajuste 
de vencimentos dos servidores do município 

2 Despesas com serviços de terceiros IGP-M 

3 Despesas com energia elétrica Reajuste ANEEL 

4 Despesas com materiais IGP-DI 

5 Outras despesas IGP-M 

Fonte: ARISB-MG (2019). 

 

Desse modo, o valor obtido para o Índice de Saneamento foi utilizado para projeção das despesas 

para os doze meses subsequentes ao estudo de reajuste tarifário e seu cálculo levou em 

consideração a estrutura de custos do prestador, sendo, portanto, um índice composto, uma vez 

que utilizou índices de preços e atos normativos (como resoluções de reajuste de energia elétrica 

e leis de reajuste de vencimentos de servidores) para reajustar grupos específicos de despesas. A 

ARISB-MG dividiu as despesas dos prestadores em seis grupos: Custos de pessoal, Custos de 

serviços de terceiros, Custos de energia elétrica, Custos de materiais, Custos legais de serviços 

de saneamento e Custos com outras despesas; cada um destes grupos com seus valores 

atualizados de acordo com o índice que mais se aproxime da sua dinâmica de aumento, o qual é 

definido e justificado nas Notas Técnicas de reajuste e revisão tarifária. A partir do cálculo da 

média ponderada desses itens pelo peso do grupo de despesa no total das Despesas de 

Exploração, têm-se o valor do Índice de Saneamento. 

O Índice de Saneamento foi idealizado como um índice de preços próprio do setor, cujo valor 

difere em cada prestador de serviços de saneamento, ou seja, ele leva em consideração a 

estrutura de custos a qual o prestador está sujeito. 

A metodologia foi modificada na Nota Técnica nº 042/2018, de 19 de fevereiro de 2018, passando 

a utilizar os índices inflacionários projetados, ao invés daqueles passados, para garantir maior 

aderência à realidade no exercício de estimação das despesas do prestador. Dado que os 

estudos tarifários da agência reguladora abrangem prestadores públicos, sem fins lucrativos, 

considerou-se prudente utilizar índices de reajustes mais próximos aos custos (utilizando 

projeções inflacionárias ao invés da inflação passada, que apenas reporia as perdas monetárias 

dos gastos realizados). Dessa forma, os índices utilizados na composição do Índice de 

Saneamento passaram a ter como referência as estimativas compiladas pelo Departamento de 

Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais do Banco Central do Brasil com referência 

a dados do Boletim Focus. 

A partir da Nota Técnica nº 045/2018, de 03 de maio de 2018, a metodologia foi renomeada de 

“Mix de Índices” para Índice de Saneamento, sendo esta uma nomenclatura mais apropriada para 
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demonstrar o procedimento técnico que visa o estabelecimento de uma majoração de despesas 

específica que atenda às necessidades do setor de saneamento. 

Nos últimos estudos realizados, conforme o período adotado nesse artigo, ocorreu a evolução da 

metodologia através do estudo da composição e influência dos índices de preços e atos 

normativos utilizados na composição do Índice de Saneamento, tendo sido utilizados os seguintes 

índices: INPC, IGP-M, revisão tarifária da ANEEL, IPCA, regulamentos setoriais e legislação 

municipal, cuja correlação com os elementos dos grupos de despesas dos prestadores de 

serviços de saneamento pode ser visualizada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Índices utilizados nos estudos mais recentes para cálculo do Índice de Saneamento. 

Item Despesa Índice para majoração 

1 Despesas com pessoal Média ponderada (calculada de acordo com a vigência 
do período de projeção das despesas) da legislação 
municipal que concedeu o reajuste dos servidores 
municipais com o INPC 

2 Despesas com serviços de 
terceiros 

IGP-M 

3 Despesas com energia elétrica Revisão tarifária da ANEEL 

4 Despesas com materiais IPCA 

5 Custos legais de saneamento Regulamentos setoriais 

6 Outras despesas IGP-M 

Fonte: ARISB-MG (2019). 

 

Conforme a Tabela 2, foi criada uma nova categoria de classificação de despesas: os custos 

legais de saneamento. Essas despesas se referem aos custos regulatórios e de outorga para uso 

de recursos hídricos, cuja dinâmica apresenta características específicas que dependem dos 

regulamentos que os instituem. Assim, cada um dos gastos é reajustado tendo como base tais 

regulamentos, bem como previsões acerca da evolução da base de cálculo destes custos. 

 

O Índice de Saneamento é calculado através da fórmula a seguir: 

 

 

 

Onde: 

- IS: Índice de Saneamento; 

- DEX: Despesas de exploração; 

- CP: Custos de pessoal; 
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- cp: Índice de reajuste aplicado aos custos de pessoal; 

- CST: Custos de serviços de terceiros; 

- cst: Índice de reajuste aplicado aos custos de serviços de terceiros; 

- CEE: Custos de energia elétrica; 

- cee: Índice de reajuste aplicado aos custos de energia elétrica; 

- CM: Custos de materiais; 

- cm: Índice de reajuste aplicado aos custos de materiais; 

- CLS: Custos legais de serviços de saneamento; 

- cls: Índice de reajuste aplicado aos custos legais de serviços de saneamento; 

- COD: Custos com outras despesas; 

- cod: Índice de reajuste aplicado aos custos com outras despesas; 

- t: Período de 12 meses após o estudo tarifário; 

- t-1: Período de 12 meses prévio ao estudo tarifário. 

 

A Tabela 3 mostra os valores obtidos nos cálculos dos estudos tarifários realizados através da 

metodologia do Índice de Saneamento, em comparação ao valor do INPC vigente na data da 

realização desses mesmos estudos. 

 

Tabela 3 – Índices de Saneamento obtidos nos estudos tarifários da ARISB-MG e valor apurado do 
INPC. 

Nota Técnica Índice de Saneamento Valor apurado do INPC 

20/2017 6,65% 4,69% 

21/2017 3,61% 4,69% 

23/2017 3,23% 4,69% 

24/2017 3,16% 3,99% 

25/2017 5,11% 3,35% 

26/2017 5,29% 2,56% 

28/2017 0,88% 2,08% 

29/2017 2,34% 1,73% 

31/2017 3,47% 1,63% 

35/2017 4,85% 1,63% 

36/2017 4,07% 1,63% 

34/2017 2,39% 1,83% 

42/2018 3,41% 2,07% 

43/2018 4,41% 2,07% 

46/2018 5,26% 1,81% 

45/2018 5,26% 1,81% 

48/2018 8,84% 1,56% 

54/2018 4,54% 1,69% 

53/2018 6,10% 1,69% 

57/2018 5,26% 1,76% 

58/2018 7,09% 3,53% 

59/2018 6,49% 1,76% 

61/2018 10,85% 3,53% 

Fonte: ARISB-MG (2019), PORTAL BRASIL (2018). 
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Analisando as informações da Tabela 3, observa-se que nos vinte e três estudos analisados, o 

valor do INPC estava abaixo do Índice de Saneamento em dezenove casos (82,61%), enquanto 

que, em quatro estudos (17,39%), o índice inflacionário estava acima do valor em que as 

despesas foram majoradas. 

Como o Índice de Saneamento utiliza os índices inflacionários e atos normativos que influenciarão 

o resultado das despesas nos doze meses subsequentes ao estudo tarifário, observou-se que as 

variações ocorridas nos índices utilizados para majoração das despesas com energia elétrica 

influenciaram significativamente os resultados apurados na Tabela 3. 

Em maio de 2017, a Resolução Homologatória nº 2.248 da ANEEL estabeleceu um percentual de 

desconto médio (ao invés de reajuste) para as tarifas de energia elétrica aplicadas pela CEMIG 

(concessionária de energia elétrica de Minas Gerais) de 10,66%. Para o cálculo da projeção desse 

custo, os estudos tarifários realizados pela ARISB-MG no período de 26 de maio de 2017 a 18 de 

dezembro de 201716, não consideraram a majoração das despesas com energia elétrica, 

mantendo os mesmos valores das despesas incorridas nos últimos doze meses, ou seja, sem a 

aplicação do desconto, tendo em vista a manutenção das bandeiras tarifárias da concessionária, 

que poderia promover um patamar elevado de despesas dessa natureza para os prestadores de 

serviço de saneamento. Assim, o Índice de Saneamento obtido nos estudos tarifários abrangidos 

por esse período, obteve uma média de 3,49%, com valores máximos de 5,29% (Nota Técnica nº 

26/2017) e mínimos de 0,88% (Nota Técnica nº 28/2017). 

Foram onze estudos abrangidos pela influência citada anteriormente, sendo que os quatro casos 

em que o percentual obtido pelo Índice de Saneamento foi menor do que a inflação do INPC, 

estavam compreendidos nesse período. Tal resultado pode ser considerado como positivo, uma 

vez que, mesmo com uma postura conservadora da agência reguladora que manteve o mesmo 

padrão de despesas com energia elétrica, mediante as incertezas promovidas pela efetiva 

apuração da redução instituída, o resultado desses estudos ainda foi menor do que se tivesse sido 

utilizado o INPC para majoração das despesas. 

Os outros sete estudos tarifários que, mesmo sem alteração das despesas com energia elétrica 

tiveram resultados superiores ao INPC, apresentaram, em média, apenas 1,88 pontos percentuais 

de variação superior, com valores máximos de 3,22 pontos percentuais (Nota Técnica nº 35/2017) 

e mínimos de 0,56 pontos percentuais (Nota Técnica nº 34/2017). Vale ressaltar também que 

esses resultados ocorreram em função de outros elementos de despesa, cujos índices de 

projeção inflacionária (ou atos normativos) variaram acima do INPC. 

                                                             
16 Notas Técnicas nº 21/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 28/2017, 29/2017, 31/2017, 34/2017, 35/2017 e 

36/2017 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1096 

Por sua vez os estudos realizados no período de 19 de fevereiro de 2018 a 13 de setembro de 

2018 tiveram majoração das despesas com energia elétrica. As Notas Técnicas nº 42/2018 e 

43/2018 utilizaram projeções de estudos realizados por empresas com metodologia semelhante à 

ANEEL que indicavam que a revisão tarifária a ser aplicada a partir de maio de 2018 para a 

CEMIG promoveria um ajuste médio de 9,30% nas tarifas de energia elétrica. Posteriormente, a 

partir da Nota Técnica nº 45/2018, 46/2018 e 48/2018 foi utilizado o valor divulgado em consulta 

pública pela ANEEL, cujo aumento para o saneamento (avaliado através da tarifa A4 verde) 

estava previsto em 20,43%. Depois, a partir da publicação da Resolução Homologatória nº 

2.396/2018, esse percentual foi alterado mediante o resultado da consulta pública da ANEEL, 

tendo sido utilizado o valor de 23,43% nos estudos tarifários promovidos pela ARISB-MG nas 

Notas Técnicas nº 53/2018, 54/2018, 57/2018, 58/2018, 59/2018 e 61/2018. 

Essa análise pormenorizada das variações dos índices de energia elétrica foi relevante para a 

crítica das variações da Tabela 3, haja vista que esse segmento de despesas se configura como o 

segundo maior valor de todas as despesas de exploração dos prestadores de serviços de 

saneamento regulados pela Agência Reguladora (sendo inferior apenas às despesas com 

pessoal). Tal fato, demonstra o benefício da adoção do Índice de Saneamento, em razão de seus 

índices compostos ficarem próximos da expectativa projetada para as despesas nos doze meses 

subsequentes ao estudo. Essa condição permitiu não somente garantir o equilíbrio econômico e 

financeiro do prestador de serviços de saneamento, como também, a modicidade tarifária, posto 

que não onerou os usuários com a projeção de despesas utilizando índices desconexos de suas 

variações e consequente apurações futuras. 

Para análise dos efeitos da implantação do Índice de Saneamento, os dados das Notas Técnicas 

utilizadas neste artigo foram objeto de uma simulação na qual os seus resultados foram 

recalculados com a correção do índice de preços do INPC vigente no período de realização do 

estudo para comparação dos valores obtidos, tendo em vista que essa era a metodologia 

empregada anteriormente pela ARISB-MG e tradicionalmente adotada pelas agências reguladoras 

do setor. O resultado dessa simulação pode ser visualizado na tabela a seguir. 
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Tabela 4 – Comparação do percentual dos estudos tarifários com a utilização do Índice de 
Saneamento com o percentual da simulação utilizando o INPC. 

Nota 
Técnica 

% concedido no 
estudo com o 

Índice de 
Saneamento 

% da 
simulação 

com o INPC 

Diferença 
(= % 

concedido - 
% da 

simulação) 

Resultado 
(cobertura de 
despesas e 

investimentos) 

Redução da 
Capacidade de 
Investimento 

20/2017 9,22% 7,32% 1,90% -276.878,28 37,14% 

21/2017 11,17% 12,23% -1,06% 195.317,98 não se aplica 

23/2017 9,68% 11,00% -1,32% 92.362,82 não se aplica 
24/2017 10,10% 13,52% -3,42% 92.449,99 não se aplica 

25/2017 5,20% 3,82% 1,38% -349.150,19 5,30% 

26/2017 11,44% 9,19% 2,25% -89.304,16 5,90% 

28/2017 66,12% 67,49% -1,37% 17.115,10 não se aplica 
29/2017 1,61% 1,10% 0,51% -24.322,23 3,04% 

31/2017 2,33% 1,95% 0,38% -95.959,96 1,60% 

35/2017 9,66% 9,06% 0,60% -59.194,07 2,89% 

36/2017 28,90% 28,49% 0,41% -28.155,88 1,32% 
34/2017 9,90% 9,41% 0,49% -145.345,37 3,06% 

42/2018 17,29% 14,75% 2,54% -182.567,10 11,77% 

43/2018 4,80% 2,51% 2,29% -57.689,02 19,29% 

46/2018 3,95% 0,75% 3,20% -129.101,27 27,47% 
45/2018 5,26% 2,60% 2,66% -2.320.052,11 58,96% 

48/2018 4,96% 2,09% 2,87% -1.375.586,41 53,94% 

54/2018 4,54% 3,58% 0,96% -248.924,31 4,53% 

53/2018 6,10% 2,15% 3,95% -279.181,46 28,06% 

57/2018 4,50% -1,24% 5,74% -227.019,62 40,42% 

58/2018 13,81% 10,35% 3,36% -73.910,54 72,03% 

59/2018 19,57% 14,99% 4,58% -198.428,14 21,30% 
61/2018 11,50% 5,18% 6,32% -304.384,56 44,76% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Avaliando todo o universo de forma análoga, a média obtida entre a diferença do percentual que 

foi concedido nos estudos com a projeção das despesas através do Índice de Saneamento e do 

percentual observado na simulação mediante a correção inflacionária das despesas com o INPC 

foi pequena, tendo alcançado apenas 1,71 pontos percentuais. Tal resultado não foi considerado 

representativo, mediante a comentada influência dos índices de majoração aplicados às despesas 

com energia elétrica. Isso demandou outra avaliação, considerando os estudos realizados no 

período de 26 de maio de 2017 a 18 de dezembro de 2017 de forma separada, resultando na 

média de 0,78 pontos percentuais (resultado médio do Índice de Saneamento acima do INPC). 

Assim, os demais estudos apresentaram um valor médio de 3,85 pontos percentuais do resultado 

dos estudos que utilizaram o Índice de Saneamento em comparação com a simulação com o 

INPC, sendo o valor máximo de 7,32 pontos percentuais e o valor mínimo de 1,34 pontos 

percentuais. Para enriquecer a análise dessas variações, os resultados foram plotados no Gráfico 

1, a seguir. 
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Gráfico 1 – Comparação da diferença obtida nas comparações (Índice de Saneamento x Simulação 
com o INPC). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 1 demonstrou que no ano de 2017 as diferenças entre a adoção do Índice de 

Saneamento para projeção das despesas e a sua correção inflacionária através do INPC não 

ultrapassaram 2%, tendo sido obtidos resultados em que simulação com a correção inflacionária 

teria resultado superior. Essa condição permite afirmar que, como nesse período não houve 

majoração significativa dos índices de ajuste das despesas com energia elétrica, a correção 

inflacionária não traria prejuízos graves ao equilíbrio econômico e financeiro e à modicidade 

tarifária, mas oneraria as tarifas para os usuários em nível superior ao necessário para cobertura 

das despesas de exploração e realização de investimentos pelo prestador de serviços de 

saneamento. A partir de 2018, a diferença entre ambas as metodologias ficou mais destacada, 

demonstrando que a utilização de um índice de preços único para majoração das despesas num 

estudo tarifário poderia inviabilizar a prestação dos serviços de saneamento num município, de 

modo que não cobriria as despesas necessárias para sua manutenção. 

Outra informação trazida pelo Gráfico 1 é a variação ocorrida no índice mais usual utilizado para 

correção inflacionária nos estudos tarifários: o INPC. Do início das informações na Nota Técnica 

nº 20/2017 até a Nota Técnica nº 36/2017, o INPC caiu sucessivamente, tendo pequenas 

elevações até a Nota Técnica nº 42/2018 e adquirindo certa estabilidade para ascender 

novamente na Nota Técnica nº 58/2018. Ainda assim, há que se ressaltar que o INPC, mesmo 

com a elevação demonstrada nos últimos estudos do gráfico, não voltou a assumir o patamar de 

alta identificado no início desse estudo. Uma ressalva deve ser feita quanto à Nota Técnica nª 
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59/2018 que parece indicar uma queda abrupta do INPC no período, para depois voltar a 

elevação. Tal fato ocorreu devido ao estudo ter sido elaborado na mesma época que a Nota 

Técnica nº 57/2018, porém teve a publicação realizada posteriormente. 

Comparando o resultado das duas linhas do Gráfico 1, pode-se concluir que mediante a 

estabilização do INPC com valores menores, a correção inflacionária das despesas com esse 

índice único passou a ser mais arriscada no que se refere à manutenção do equilíbrio econômico 

e financeiro dos prestadores de serviços de saneamento. 

Para que se pudesse avaliar a diferença entre os resultados da implantação do Índice de 

Saneamento e aplicação do INPC, também se correlacionou o resultado de ambos os estudos 

com uma possível redução da capacidade de investimentos, conforme apresentado nas duas 

últimas colunas da Tabela 4 e no Gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2 – Influência da simulação dos estudos tarifários com o INPC na capacidade de 
investimentos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Mediante a crítica citada anteriormente – conforme já demonstrado na análise da diferença entre o 

valor do Índice de Saneamento e o INPC apurado –, em dezenove estudos (82,61%), mesmo com 

a aplicação de ajuste tarifário, ou seja, com a majoração das tarifas a serem pagas pelos usuários, 

a simulação com a correção inflacionária por meio do INPC resultaria na redução da capacidade 

de investimentos dos prestadores de serviços de saneamento. O estudo identificou que haveria 

uma redução média da capacidade de investimentos em 23,30%, tendo em vista que o valor 

considerado para as despesas de exploração não seria suficiente e, para garantir a cobertura das 

despesas com pessoal, serviços de terceiros, energia elétrica, materiais, custos legais do 
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saneamento e outras despesas, o prestador de serviços precisaria utilizar os recursos que haviam 

sido considerados como investimentos no momento da realização do reajuste ou revisão tarifária. 

Os outros 17,39% que não teriam sua capacidade de investimentos reduzida, representados por 

quatro estudos tarifários, teriam promovido reajustes acima da necessidade identificada para 

cobertura do crescimento de despesas e realização dos investimentos previstos, lesando o 

princípio da modicidade tarifária. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A realização do presente trabalho demonstrou que a decisão pela criação de um índice próprio 

para o setor de saneamento foi assertiva, uma vez que, mediante a garantia da adequada 

cobertura das despesas, o Índice de Saneamento se torna uma ferramenta para que a regulação 

econômica promova o acesso equânime e a universalização dos serviços de saneamento no 

Brasil, além da manutenção e expansão da sua qualidade, com a possibilidade de melhoria dos 

índices de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Por último, espera-se que a 

contribuição desse trabalho promova a transformação das práticas convencionais adotadas pelas 

agências reguladoras de saneamento no Brasil além da ampliação dos estudos no campo da 

regulação. 
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RESUMO  

 

Evitar as inundações nas cidades exige um fluxo de receitas para financiar o sistema de 

drenagem pluvial urbano. Discute-se a recuperação parcial dos recursos públicos gastos na 

operação e manutenção do sistema local, através da criação da taxa de drenagem, à luz das 

peculiaridades do sistema tributário brasileiro. Os resultados demonstram que não se trata de um 

tributo ambiental, pois seu pequeno montante não alteraria conduta poluidora do possuidor do 

lote. Mas, satisfaz os requisitos de disponibilidade, especificidade e divisibilidade exigidos pelos 

artigos 77 e 79 do CTN. O critério utilizado para obter o percentual de impermeabilização da zona 

de estudo combina a classificação de tipos de solo (permeável/impermeável) e seus usos (público/ 

privado). Em um cenário de crescente restrição orçamentária do setor público, novas formas de 

custeio dos serviços de drenagem urbana das águas pluviais são discutidas. Como alternativa ao 

tradicional financiamento por meio de impostos sobre propriedade, surge a possibilidade de uma 

cobrança individualizada dos serviços via taxa de drenagem. Esta poderia implicar em ganhos de 

justiça tributária e eficiência alocativa. Mas as peculiaridades econômicas da drenagem urbana, 

ofertada em regime de monopólio natural e com características de bem público, dificultam a 

individualização do débito. Em uma abordagem teórico-conceitual, discute estas peculiaridades, a 

viabilidade de criação da taxa à luz da teoria econômica. 

 

Palavras-chave: Drenagem pluvial. Tarifa. Saneamento básico. Legalidade. Cobrança. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cobrança individualizada pela prestação do serviço de drenagem é fundamental enquanto 

política pública para o planejamento sustentável e a gestão das águas  urbanas. 

Um conjunto de eventos desastrosos como inundações, prejuízos ao patrimônio publico e privado, 

chama a atenção dos gestores públicos e da população, evidenciando a necessidade de 

investimentos e de manutenção no setor, emergindo o debate acerca da dimensão econômico-

financeira da prestação do serviço público de saneamento básico de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. 

A quantidade de recursos necessários para financiar os custos de manutenção da qualidade do 

sistema de drenagem urbana nos municípios brasileiros depende hoje da divisão de recursos 

entre as demais despesas orçamentárias. A prescrição de percentuais mínimos vinculados com 

gastos essenciais em Saúde e Educação deixa em plano secundário os gastos com serviços de 

manutenção e operação de sistemas orgânicos vitais para o funcionamento das cidades. 

O financiamento via Tesouro municipal, principalmente por meio do Imposto sobre Propriedade 

Territorial Urbana – IPTU, esbarra na restrição orçamentária do setor público, onde a drenagem 

pode não ser percebida como prioridade política. Ganham ênfase os possíveis benefícios da 

criação de uma taxa sobre os serviços como forma de garantir os investimentos necessários ao 

setor. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Sem pretensão de indicar o mecanismo de cobrança adequado para remuneração do serviço, 

mas contribuindo para o debate acerca da cobrança pela drenagem e manejo de águas urbanas, 

foi realizada uma pesquisa da legislação aplicável, documentos institucionais e de publicações 

técnicas na área com apoio de revisão bibliográfica sobre o tema utilizando para a pesquisa o sitio 

“Scientific Electronic Library Online” (SciELO (MORAIS et.al., 2010), considerando que o mesmo 

tem apoio do Conselho Nacional de  Desenvolvimento Tecnológico – CNPq. Para o período de 

revisão bibliográfica foi priorizado a utilização de artigos/textos com até 20 anos de publicação. 

O estudo foi baseado nos dados sistematizados pelo Centro de Controle Operacional do SAAE de 

Itabirito em conjunto com a Assessoria Júridica na descrição das obras de implementação e 

extensões de redes coletoras adotadas e na apresentação da legislação de apoio a estas 

medidas. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A atividade arrecadadora do Estado, desde o seu inicio teve de contar com recursos necessários 

para a manutenção de sua própria estrutura e aos custos dos serviços públicos que promovem o 

bem estar de seus indivíduos. De forma tal, que este almejo por reunir receita, evoluiu da 

cobrança de tributos de parte da população de maneira intimidadora e oprimida pelos exércitos 

para enfim a cobrança de tributos de um todo da população evoluindo em conjunto a noção de um 

Estado. 

Partimos então para a visão de um Estado em que se tenham cobranças de tributos para se 

sustentar e gerar melhorias para toda a população. 

O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada, ou seja, que esteja prevista em lei. 

Sem pretensão de indicar o melhor mecanismo para remunerar o serviço, mas apenas contribuir 

para o debate acerca da cobrança pela drenagem, realizou--‐se breve pesquisa exploratória por 

meio de levantamento da legislação aplicável, de documentos institucionais e de publicações 

técnicas na área. 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 145 a legalidade da instituição de cobrança por 

recursos, serviços, dentre outros que sejam divisíveis para a coletividade, assim se tem: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 

Em primeira análise, pode-se extrair do texto acima, que a incidência desta espécie tributaria 

somente será devida na hipótese de prestação de serviço público ou do exercício do poder de 

policia, sendo assim uma limitação do próprio texto constitucional. É também notório nesse 

dispositivo constitucional que a instituição de uma taxa corresponde sempre a uma prestação 

estatal diretamente dirigida ao contribuinte. 

De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, artigo 5º “os tributos são impostos, taxas e 

contribuições de melhoria”. Já em seu artigo 77, a União, o Distrito Federal, os Estados e os 

municípios somente poderão cobrar taxas em suas respectivas atribuições, ou seja, não podem as 

pessoas de Direito Público interferir nas competências das outras. 

O CTN não estabeleceu o que se deve entender por serviço público. Logo, desde já, temos nosso 

primeiro entrave: o conceito de serviço público é obra doutrinária. Celso Antônio Bandeira de 

Mello avoca por Serviço Público: 
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“toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação 
da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o 
Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem 
lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador de 

prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – instituído em favor dos interesses 
definidos como públicos no sistema normativo” BANDEIRA DE MELLO, Celso 
Antônio. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 620. 

 

Diferentemente da hipótese do preço público, que seu ingresso se dá em regra por meio 

contratual, segundo processo licitatório, ainda que o contrato e a licitação estejam autorizados por 

lei.  

O saneamento básico é regido, dentre seus princípios, pela universalização de acesso, busca-se 

então, ampliar a rede de fornecimento das atividades que englobam o saneamento, a fim de 

proporcionar cada vez mais a um maior número de pessoas água com qualidade, tratamento de 

esgoto, e todas as demais atividades elencadas no artigo 3º da Lei nº 11.445/2007. 

Não existem dúvidas quanto à existência de Municípios mais deficitários economicamente que 

outros. É nesse desequilíbrio que o subsídio cruzado se insere e é implantado. Os entes com 

superávit passam a financiar aqueles que se apresentam com déficit, permitindo que estes 

implantem sistema de tratamento de água e esgoto, fornecimento de água tratada, coleta de 

resíduos, enfim, todas as atividades disciplinadas pela Lei nº 11.445/2007. 

O subsídio cruzado não surge como privilégio da política de saneamento básico. 

Por meio dele objetiva-se equalizar os custos em determinados serviços, proporcionando o 

desenvolvimento de algumas regiões menos favorecidas. Em uma apresentação simplificada o 

subsídio cruzado sempre favorecerá alguém em detrimento do exercício ou custo mais levado 

retirado de outrem. 

A diferenciação dos preços em razão de particularidades com destaque para os que necessitam 

de benefício, ou a região com desprestigio econômico, não está a beneficiar as empresas 

prestadoras dos serviços de saneamento, mas sim garantindo que as populações com renda 

reduzida poderão ter à sua disposição serviços que são necessários à vida, à saúde, à garantia do 

meio ambiente. 

Assim compreendido o subsídio como aporte governamental, este serve como um meio de se 

concertar às falhas existentes no mercado de desenvolvimento, vez esta que, apesar do 

saneamento básico ser voltado para a proteção e preservação do meio ambiente, serve também 

como instrumento para fins de desenvolvimentos das cidades. 

A própria Lei n 11.455/2007 em seu artigo 3º, inciso VII prevê o subsídio como “instrumento 

econômico de política social para garantir a universalização de acesso ao saneamento básico. 

O instrumento jurídico-econômico do subsídio cruzado inserido na Política Nacional do 

Saneamento Básico, favorecendo, desta maneira, o atendimento a princípios como a 

universalização do acesso, princípio do desenvolvimento, o qual, ganha maiores especificações 
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quando visto sob a ótica do desenvolvimento sustentável, sempre através do equilíbrio financeiro, 

este, por sua vez, também visto como princípio na ordem jurídica. 

Após a Constituição de 1988, foi criada a Lei Federal n° 9.433/1997, denominada Lei das Águas. 

Esta lei regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, instituindo a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH). Para atingir os objetivos da PNRH, a lei criou cinco instrumentos 

de gestão que devem ser aplicados a todos usuários dos recursos hídricos: enquadramento dos 

corpos d’água em classes de uso; outorga de direitos de uso; cobrança pelo uso da água; plano 

de bacia hidrográfica; e sistema de informações sobre recursos hídricos. 

Utilizada como um instrumento de gestão, a cobrança deve arrecadar recursos para dar suporte 

financeiro ao sistema de gestão de recursos hídricos e às ações definidas pelos planos de bacia 

hidrográfica, incluindo-se o planejamento da drenagem urbana. Além disso, a cobrança deve 

indicar para a sociedade que a água é um bem escasso, com a finalidade de que este recurso 

seja utilizado de forma racional e que o seu uso atenda aos princípios do desenvolvimento 

sustentável. 

A cobrança pelo uso da água aplicada à drenagem urbana encontra respaldo nos artigos 12 e 20 

da Lei das Águas, uma vez que a drenagem afeta o regime, a qualidade e a quantidade da água. 

Contudo, não se trata diretamente da cobrança pelo uso da água e sim a cobrança pelo serviço da 

drenagem. Assim temos: 

“Art 12. – Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos 
seguintes usos de recursos hídricos: 
 
Inciso III – Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos 
líquidos ou gasosos, tratados ou não, com fim de sua diluição, transporte ou 
disposição final. 
 
Inciso IV – outros usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade de 
água existente em um curso d’água. 
 
Art; 20 – Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, nos 
termos do art. 12. 
 

Além disso, cabe ressaltar que o sistema de drenagem acaba sendo um gerador de 

externalidades, pois ele causa poluição dos meios receptores, a alteração do regime hidrológico, o 

assoreamento, a contaminação de populações ribeirinhas por doenças de veiculação hídrica, a 

incorporação de metais pesados na cadeia alimentar, impactando fauna e flora, dentre outros 

(Baptista e Nascimento, 2002). 

A finalidade de um Instrumento Econômico (IE), tal como a cobrança pelo uso da água, é fazer 

com que o responsável por uma atividade que degrada ou utiliza os recursos hídricos sinta suas 

conseqüências, e as internalize no processo de tomada de decisão. 

Assim, a cobrança pelo uso da drenagem atuaria como um Instrumento Econômico de incitação à 

mudança do comportamento do usuário frente as externalidades impostas por ele ao meio 

ambiente, induzindo a sustentabilidade na forma de planejar o seu sistema de drenagem. Esta 
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cobrança poderia desempenhar ainda outras funções, inclusive a de contribuir para o 

financiamento de investimentos em infra-estrutura de drenagem pluvial e para cobrir custos de 

operação e manutenção do sistema conforme já foi discutido alhures a respeito do subzidio 

cruzado. 

Nos Estados Unidos, a cobrança pelo serviço de drenagem já está consolidada. Como o caso do 

município de Rocky Mount, Estado da Carolina do Norte. O Condado da Cidade de Rocky Mount 

aprovou a implementação da taxa de drenagem pluvial em 01 de Julho de 2003, baseando a 

cobrança na área impermeável dos imóveis e ainda cobrando pelos gasto de infraestrutura e 

manutenção. 

A definição da taxa para o controle da drenagem foi motivada por um regulamento federal que 

adicionou ao Sistema Nacional de Eliminação da Descarga de Poluição (National 

PollutionDischarge Elimination System, NPDES) os municípios entre 10.000 a 100.000 habitantes. 

O NPDES foi criado em 1987 para municípios com mais de 100.000 habitantes. O sistema 

determina exigências para o controle e a gestão da qualidade e quantidade da água da chuva nos 

municípios dos Estados Unidos. 

 No Brasil, a experiência pioneira é o município de Santo André, São Paulo, que cobra desde o 

ano de 1998. 

As taxas pela utilização devem ser baseadas para cobrir os gastos com a operação, a 

manutenção e o capital investido no sistema de drenagem da cidade. 

A cobrança pelos serviços de drenagem urbana em Santo André foi instituída pela Lei Municipal 

7.606 de 23 de Dezembro de 1997. A lei define que: 

Artigo 2 - A taxa de drenagem é devida em razão da utilização efetiva ou da possibilidade 
de utilização, pelo usuário, dos serviços públicos de drenagem de águas pluviais, 
decorrentes da operação e manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem 
existentes no Município. 
[...] 
 
Artigo 4 - O custo decorrente da prestação dos serviços de operação e manutenção dos 
sistemas de micro e macrodrenagem será dividido proporcionalmente entre cada usuário, 
segundo a contribuição volumétrica das águas advindas de seu respectivo imóvel, lançadas 
ao sistema de drenagem urbana. 
 
Parágrafo único - O cálculo da contribuição volumétrica de águas ao sistema de drenagem 
terá por base o índice pluviométrico médio mensal do Município que, associado à área 
coberta de cada imóvel (impermeabilização), definirá o volume efetivamente lançado ao 
sistema. 

 

De acordo com SNSA (2005), com a cobrança da drenagem, o Serviço Municipal de 

Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa) é possível cobrir parte dos gastos de 

manutenção da rede (limpeza de bocas-de-lobo, galerias, limpeza e desassoreamento de 

córregos, manutenção dos piscinões existentes na cidade, etc.). 
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Assim, a taxa de drenagem é cobrada nas faturas mensais de consumo dos serviços prestados 

nos imóveis com o respectivo cálculo, mas aqui não se discute a forma de cobrança e sim a 

importância, a necessidade de cobrança e a sua legalidade. 

Em Porto Alegre, desde o ano de 2000, há uma legislação que cobra a manutenção da vazão 

antecedente à impermeabilização do lote em questão (vazão pré‐urbanização), ou seja, o 

proprietário deve se ajustar a um valor especificado de vazão a ser liberada no sistema de 

drenagem para os empreendimentos novos (Tucci, 2002). 

Para os empreendimentos já existentes é cobrada uma taxa de acordo com a área impermeável 

do lote, como forma de compensação pelos impactos gerados por esta impermeabilização. Este 

valor cobrado financia os serviços de manutenção e operação do sistema de drenagem.  

Os serviços de drenagem possuem características de bens públicos, como a não-excludência e a 

não-rivalidade (ou não-subtractibilidade). Isto significa que não é possível excluir um agente de 

seu consumo: quando oferecido os serviços, todos podem ou vão obrigatoriamente consumí-los. 

Em função da utilização “obrigatória” do sistema de drenagem, a definição de taxa para a 

drenagem parece ser mais adequada do ponto de vista jurídico. Todavia, ao contrário de serviços 

como iluminação pública, que é oferecido para uma pluralidade de pessoas, é possível identificar 

a magnitude do uso do sistema de drenagem em função do volume lançado na rede. 

No Brasil, segundo vários autores, praticamente não existem estudos suficientes para o uso de 

metodologias que priorizem a eficiência econômica ou maximização do bem-estar social na 

determinação da taxa. Geralmente, o financiamento é feito através do IPTU – Imposto sobre 

Propriedade Territorial Urbana. Como a drenagem urbana não é percebida como prioridade 

política, seu financiamento esbarra na restrição orçamentária e o que se tem observado é que os 

investimentos são insuficientes diante da elevada demanda. A solução alternativa é a definição da 

taxa segundo um custo médio, priorizando o financiamento do sistema. Assim, estabelecer uma 

taxa sobre os serviços de drenagem associada ao custo médio de implantação do sistema de 

micro e macrodrenagem e o custo de operação e manutenção deste sistema. 

A utilização de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar para o usuário a existência de 

valor nos serviços de drenagem. Existem custos na provisão da drenagem urbana que variam 

principalmente em função da parcela de solo impermeabilizada. 

E a drenagem urbana gera benefícios sociais positivos, valores de uso e não uso. A definição 

adequada da tarifa ou taxa possibilita que esta cumpra algumas funções, o que depende do 

objetivo a ser alcançado com a receita tarifária. Seis funções podem ser enumeradas: cobrir os 

custos dos serviços; gerar os recursos financeiros para a expansão da rede de serviços; sinalizar 

para o consumidor a escassez relativa da oferta; papel racionalizador do consumo; remunerar o 

capital utilizado na produção; ser instrumento da política social do governo. 
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A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 145 a legalidade da instituição de cobrança por 

recursos, serviços, dentre outros que sejam divisíveis para a coletividade, assim se tem: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

Em primeira análise, pode-se extrair do texto acima, que a incidência desta espécie tributaria 

somente será devida na hipótese de prestação de serviço público ou do exercício do poder de 

policia, sendo assim uma limitação do próprio texto constitucional. É também notório nesse 

dispositivo constitucional que a instituição de uma taxa corresponde sempre a uma prestação 

estatal diretamente dirigida ao contribuinte. 

Como vemos aqui, a definição para cobrança da drenagem urbana via taxa, encontra-se 

equivocada, dada a sua natureza tributária e conforme também as diversas discuções enfrentadas 

nos Tribunais, declarando a mesma como  inconstitucional, conforme publicado na Página 104 do 

Supremo Tribunal Federal (STF) de 20 de Novembro de 2018, nas Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. 

Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; e Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, 

Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 

Uma série de obstáculos podem interferir na implementação da cobrança de drenagem, 

dificultando a instauração de mecanismo de financiamento. O estabelecimento de mais uma 

tarifação exige esforço técnico, político e jurídico, que muitas vezes não é interessante, 

especialmente do ponto de vista político. No entanto, o principal obstáculo refere‐se à precificação 

e à atribuição, para cada usuário do sistema, de um valor de escoamento direto produzido em sua 

propriedade (Gomes, Baptista, Nascimento, 2008).  

No tocante à precificação, o serviço de abastecimento de água, por exemplo, apresenta 

características que permitem sua assimilação a um bem de mercado, pois o consumidor paga por 

sua captação, tratamento e distribuição. É possível cobrar o consumidor por um volume de água, 

ficando mais clara a atribuição de um preço a este serviço.  

Para o esgotamento sanitário, esta atribuição de preço já não é tão clara, pois estes serviços têm 

características de bens públicos, o que dificulta a precificação. Para o sistema de esgotamento 

sanitário, a cobrança é feita com base no abastecimento de água, uma vez que, teoricamente, 

cada 1m³ de água de abastecimento constituirá 1m³ de águas servidas após seu uso (Baptista e 

Nascimento, 2002). 

Os serviços de drenagem de águas pluviais são ainda mais difíceis de ser precificados, pois tem 

características de indivisibilidade do uso. Esta indivisibilidade do uso ocorre quando não se 

consegue associar valores a um usuário específico, da mesma forma que não se pode excluí‐lo 

destes serviços.    
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Desta forma, o município dificilmente consegue encontrar formas de cobrar os serviços de 

drenagem urbana e, portanto, as companhias de saneamento não se interessam por estes 

serviços, já que a cobrança é difícil. A tendência, portanto, é que o serviço seja ineficiente, já que 

o orçamento é escasso. 

Como vantagens da aplicação deste instrumento, Gomes, Baptista e Nascimento (2008) destacam 

a relevância da aplicação de uma cobrança de drenagem baseada na parcela de solo 

impermeabilizado, pois esta apresenta uma base física, que torna a cobrança mais fácil, ou de 

melhor aceitação por parte da população, além de promover a equidade.  

A fim de facilitar a cobrança e promover a equidade, algumas medidas podem ser tomadas, 

incorporando ou descontando valor da taxa básica cobrada. São algumas delas: sobretaxa para 

bacias que precisem de maiores investimentos, sobretaxas para residências localizadas em áreas 

inundáveis, crédito para propriedades que possuam mecanismos de retenção ou detenção, 

diferenças no fator de uso do solo, etc. (Cançado, Nascimento e Cabral, 2006).  

Assim, sugere-se como alternativa temporária, conforme a citação do ilustri Prof. PhD Carlos E. M. 

Tucci, em seu blog: 

“Para superar estes problemas é necessário um planejamento da instituição do 
prestador de serviço (no Plano Diretor de Drenagem), com fundos provisórios até a 
implementação e cobrança de uma taxa de drenagem que torne viável o serviço. A taxa 
de drenagem possui justificativa ambiental, técnica e econômica.”

17
 

O debate acerca da cobrança individualizada pela prestação do serviço público de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas carece de amadurecimento e precisa avançar no cenário 

brasileiro, tendo em vista a urgente necessidade de investimentos no setor e de conscientização 

da sociedade acerca da utilização racional do solo urbano. 

A identificação do usuário individual, através da utilização da área impermeabilizada de cada lote 

como parâmetro para identificar a demanda pelos serviços de drenagem possibilita a cobrança de 

uma forma mais equitativa, tendo também caráter incitativo, uma vez que pode encorajar 

proprietários de lotes a diminuir o escoamento superficial produzido em sua propriedade através 

da manutenção de áreas não impermeabilizadas ou da construção de sistemas de detenção ou 

retenção, constituindo, assim, um instrumento de melhoria em longo prazo. 

A análise das soluções já empregadas nos casos citados (Porto Alegre e Santo André) pode ser 

tomada como base para a estruturação de um sistema de cobrança que melhor se ajuste às 

características de outras cidades, de forma que cubram de forma satisfatória os custos de 

operacionalização e manutenção dos sistemas de drenagem, no sentido de aperfeiçoar o sistema 

de drenagem já existente, garantindo sua função de forma satisfatória. 

 
 

                                                             
17 http://rhama.com.br/blog/index.php/category/hidrologia/ 
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CONCLUSÃO 

  

É possível que a cobrança específica pelo uso dos sistemas de drenagem leve ao uso mais 

racional do solo urbano, ou a uma maior consciência do impacto daquela propriedade (e da forma 

como foi construída) nos custos envolvidos no sistema de drenagem para o município. A busca de 

soluções técnicas viáveis por meio do planejamento, para novos e antigos empreendimentos, 

objetiva minimizar o impacto da urbanização sobre o ciclo hidrológico e, ainda, reduzir os custos 

de implantação do sistema de drenagem.  

A forma como será cobrada a drenagem, tanto micro quanto macro, ainda dependerá de lei 

autorizativa, não abusiva, que compreenda os custos de operação e manutenção para os serviços 

de drenagem urbana. 

Compreender as características econômicas dos serviços de drenagem urbana é uma forma de 

discutir o seu valor e custo para o usuário, algo negligenciado pela suposição de que o serviço de 

drenagem é um bem público indivisível. Mas, se na oferta dos serviços clássicos de drenagem a 

indivisibilidade está clara, o mesmo não ocorre na demanda onde é possível estimar o volume de 

escoamento lançado na rede de drenagem oriundo de cada terreno. 

Verificou-se a dificuldade de criação, por lei específica, de uma taxa de drenagem pluvial urbana 

no Brasil. No âmbito do Direito Tributário, os tributaristas divergem de opinião quanto à 

possibilidade ou não da criação da taxa de drenagem em razão da utilização de recursos 

ambientais de domínio público, em virtude de estar autorizada na Constituição Federal apenas 

para o exercício do poder de polícia ou para serviços públicos “específicos e divisíveis”, conforme 

o inc. II de seu art. 145. 

Na literatura específica, alguns autores defendem que a instituição da taxa de drenagem está 

respaldada nos art. 12 e 20 da Lei no 9.433, de 1997, e outros recomendam cautela na utilização 

para a aplicação sobre serviços que envolvam recursos ambientais de domínio público. O contra-

argumento à tese de impossibilidade da cobrança sobre o serviço público em sentido amplo, de 

fruição obrigatória, está em que a questão implica saneamento básico e bem-estar público, em 

similitude com a taxa de coleta de lixo. 

Supondo que o sistema tributário passe a incorporá-la, as dificuldades na cobrança da taxa de 

drenagem pluvial estão, principalmente, na estimativa da área impermeável (de cada lote) e na 

inexistência de um sistema de quantificação de custeio da manutenção e operação do sistema de 

drenagem das águas vertidas prestados pelo departamento responsável pela execução do 

serviço, com centros de custo, no mínimo, por bacia hidrográfica.  

A estimativa, tanto do custeio quanto da área impermeável do solo, necessita ter como foco cada 

uma das bacias hidrográficas do município, para que possam ser tomadas como área de 
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planejamento e gestão do sistema de drenagem, pois as consequências dos impactos resultantes 

da densificação e ocupação do solo urbano ocorrem de forma distinta em cada uma delas. 

De forma geral, fica saliente que o caráter extrafiscal da taxa de drenagem pluvial não se aplica ao 

Brasil, dada a vedação da inclusão do investimento e do custo de capital na cobrança do tributo. 

Mas, mesmo sem o condão de alterar a conduta impermeabilizante do solo urbano por parte do 

possuidor do lote, o que dificulta a adesão voluntária ao intento da redução da poluição, a taxa de 

drenagem proposta, além de prover recursos aos serviços, estabelece um critério de justiça, pois 

considera a capacidade máxima de ocupação e impermeabilização do lote. 

Observou-se, pela experiência internacional, que a inserção de um novo tributo possui uma 

rejeição inicial por parte da população, que vê a taxa como apenas mais um imposto. Ressalta-se 

que a criação de uma taxa sobre os serviços de drenagem não significa o aumento dos tributos, 

haja vista que a drenagem urbana já é financiada, ainda que de maneira genérica, pelo IPTU.  

A implantação de uma taxa significa que o custo da drenagem é individualizado para cada 

contribuinte, e que são arrecadadas receitas direcionadas para os serviços de drenagem. A taxa 

pode vir cobrada sob a forma de um acréscimo ou redução do IPTU, conforme os lotes sejam 

mais ou menos impermeabilizados que a média da cidade. 

É imperativo a adoção de instrumentos que permitam aos municípios possuir independência 

financeira para o gerenciamento da drenagem e a implantação de uma taxa constitui um primeiro 

passo para o alcance da sustentabilidade financeira, ambiental e de prevenção de desastres 

desses sistemas. A cobrança pela prestação dos serviços de manejo pluvial, além de dotar o 

município de recursos no setor, também incentiva uma postura mais sustentável dos usuários. 
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RESUMO  

 

Este trabalho busca analisar a  hipótese de que a Lei 11.445/07 tem pressionado as empresas de 

saneamento básico no Brasil para a queda das tarifas médias praticadas nos últimos anos, 

exigindo cada vez mais ganhos de eficiência no processo de produção do setor. Para tanto, são 

utilizados dois métodos de mensuração da significância estatística nesta relação: a inclusão de 

uma variável dummy (binária) a partir de ano de 2008; e o teste de Chow, que busca testar as 

evidências de quebra estrutural no comportamento das variáveis. Os resultados indicam que há 

uma quebra no período posterior a criação da referida Lei. E os avanços regulatórios podem estar 

contribuindo para a queda das tarifas médias praticadas. Porém, observa-se também a piora dos 

indicadores financeiros das prestadoras. 

 

Palavras-chave: Regulação, Política Tarifária e Desempenho Econômico do Setor de Sanemento 

Básico 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de saneamento básico, em geral, apresentam funções de custo que apontam para a 

existência de monopólios naturais em alguma etapa da cadeia produtiva. Uma atividade é 

caracterizada como monopólio natural quando a produção concentrada de um determinado bem 

ou serviço por uma única empresa tende a minimizar o seu custo. E a atuação de mais de uma 

empresa no mercado torna-se pouco atrativa, uma vez que os custos médios são superiores aos 
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do monopólio devido à perda de economias de escala, tornando-se mais eficiente uma única 

empresa suprir a demanda de mercado, inclusive sob a ótica do consumidor, desde que os preços 

dele cobrados reflitam tais ganhos (ARAÚJO e OLIVEIRA, 2005; ALBUQUERQUE e MAIA, 2008). 

Dado o caráter monopolista dos serviços, o marco regulatório sobre o saneamento no Brasil tem 

avançado significativamente, principalmente nas duas últimas décadas. Em 1997, a Lei nº 9.433 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), determinando que a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos tem por objetivos o reconhecimento da água como um bem econômico, 

dando ao usuário uma indicação de seu real valor, a racionalização do uso da água e o 

financiamento dos programas e intervenções previstos nos planos de recursos hídricos (Artigo 

19). 

Em 05 de janeiro de 2007, foi criada no Brasil a Lei de Saneamento Básico Federal (LSB) n° 

11.445, que intensificou a regulação do setor estabelecendo as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, além do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que a regulamenta. Nesta 

Lei, no que se refere aos aspectos econômicos e sociais na prestação dos serviços do setor, fica 

estabelecido que a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento 

básico deverá observar, dentre diversas outras diretrizes: os recursos necessários para realização 

dos investimentos, visando o cumprimento das metas e objetivos do planejamento dos serviços; a 

inibição do desperdício de recursos hídricos; a recuperação dos custos incorridos na prestação 

dos serviços, em regime de eficiência; e a remuneração adequada do capital investido pelas 

prestadoras. 

Destarte, ao mesmo tempo em que o marco regulatório destaca a cobrança como instrumento da 

viabilidade econômica dos investimentos necessários para a universalização dos serviços, além 

da finalidade específica de inibir o consumo supérfluo, fica estabelecido que apenas os custos 

incorridos em regime de eficiência podem ser repassados aos usuários. Ou seja, além das 

necessidades internas de otimização dos processos de produção do setor, passa a ser instituída 

uma imposição legal externa às organizações, de modo que todo o custo gerado acima de um 

determinado nível de eficiência deverá ser absorvido pelas mesmas, sem repasse às tarifas 

cobradas aos clientes. 

Assim, a Lei acaba por estabelecer uma regulação com os denominados mecanismos de Price 

Cap, nos quais se impõe um teto para as tarifas cobradas, estabelecido como forma de restrição 

legal às empresas para a busca constante de ganhos de eficiência (MADEIRA, 2010). 

Este trabalho busca analisar a hipótese de que a LSB tem pressionado, desta forma, as empresas 

de saneamento básico no Brasil para a queda das tarifas médias praticadas no setor nos últimos 

anos, principalmente a partir de 2008. E que o marco regulatório pode estar influenciado cada vez 

mais pela busca de ganhos de eficiência no processo de produção do setor, sem os quais pode 

estar havendo uma queda significativa do desempenho econômico das prestadoras. Para tanto, 
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além desta primeira seção, na segunda analisa-se a contextualização da política tarifária no marco 

regulatório nacional. Observa-se o comportamento de alguns indicadores econômicos na terceira 

Seção. Nas duas Seções seguintes, apresenta-se a metodologia e os resultados do modelo 

estimado. E, por fim, são realizadas algumas considerações finais dos resultados. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Contextualização legal da política tarifária do setor no Brasil 

O marco regulatório do saneamento básico no Brasil tem avançado substancialmente, dentre 

diversos outros aspectos, nas diretrizes da política de preços das prestadoras. 

Em 1997, a Lei nº 9.433, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

determinou, no seu Artigo 19, que a cobrança pelo uso de recursos hídricos tem por objetivos: 

reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, 

estimular a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para os programas 

previstos nos planos de recursos hídricos. 

Seguindo tal tendência, em 05 de janeiro de 2007, a regulamentação da cobrança pelos serviços 

foi aprofundada, pois foi criada no Brasil a Lei de Saneamento Básico Federal (LSB) n° 11.445, 

que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, além do Decreto nº 7.217, de 

21 de junho de 2010, que a regulamenta. No Artigo 3 deste Decreto, fica estabelecido que, dentre 

os diversos princípios que norteiam a política de preços do setor, esta deve contemplar a 

necessidade da universalização do acesso da população aos serviços (Inciso I) e a 

sustentabilidade econômica das empresas (Inciso VII). Neste aspecto, a regulação visa definir 

tarifas, e outros preços públicos, que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro, quanto a 

modicidade tarifária das prestadoras (Artigo 27, Inciso IV). 

O Artigo 39 da referida lei estabelece, também, que são condições da própria validade dos 

contratos de concessão dos serviços que tenham por objeto o saneamento básico, dentre outras: 

a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 

universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico (Inciso II); 

e a demonstração das condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação dos serviços, em regime de eficiência (Inciso V). 

Tal condição é reforçada no Artigo 45, segundo o qual, os serviços públicos de saneamento 

básico terão sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração que permita a recuperação dos custos dos serviços prestados, em regime de 

eficiência. E a cobrança pelo abastecimento de água e de esgotamento sanitário deve ser, 
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preferencialmente, na forma de tarifas e outros preços públicos, as quais poderão ser 

estabelecidas para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente (Inciso I). 

Ainda, conforme o Artigo 46, a instituição de preços públicos para o setor deverá observar a 

geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, visando o cumprimento 

das metas e objetivos do planejamento do setor. 

Em síntese, todos estes aspectos legais definem que: de um lado, a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico deve ser universal; e, de outro, os serviços do setor devem ter 

sustentabilidade econômico-financeira. Tal equilíbrio, no entanto, não pode ser atingido com a 

transmissão tarifária aos usuários dos custos provenientes de ineficiências no processo de 

produção. Destarte, a Lei estabelece mecanismos do chamado Price Cap, nos quais os custos em 

regime de ineficiência devem ser absorvidos pelas empresas do setor. E estas são pressionadas, 

cada vez mais, pela busca de ganhos de produtividade e eficiência na cadeia produtiva, mesmo 

sendo um monopólio natural (MADEIRA, 2010). Porém, conforme Araújo e Bertussi (2018), de 

forma geral, a situação econômico-financeira das empresas de saneamento parece não estar de 

acordo com o princípio da eficiência e da sustentabilidade econômica previsto na Lei no 

11.445/2007. 

 

Indicadores de desempenho econômico das prestadoras no Brasil 

Embora haja o respaldo legal e, na verdade, a própria exigência da sustentabilidade econômico-

financeira dos serviços, o setor de saneamento básico no Brasil tem registrado piora de 

indicadores de desempenho financeiro nas últimas décadas, segundo informações do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). De fato, conforme Silveira (et al, 2009), os 

dados do SNIS evidenciaram que a situação financeira de diversas empresas de saneamento 

básico no País piorou. 

O Gráfico 1 abaixo demonstra a evolução das médias do índice de suficiência de caixa e do 

indicador de desempenho financeiro das empresas do setor ao longo do período 1995-2017, na 

média nacional. O primeiro é dado pela relação entre a arrecadação total e a despesa total dos 

serviços. Quando o indicador é maior do que 100%, isto significa que, em média, as prestadoras 

têm um nível de arrecadação mais do que suficiente para a cobertura da totalidade das despesas, 

tendo fluxos de caixa positivos. Quando igual a 100%, as receitas cobrem exatamente as 

despesas. E o inverso ocorre quando o índice é menor do que 100%, sendo que as empresas, em 

média, estão acumulando fluxos de caixa negativos, e estas podem estar financiando estes 

resultados com a captação de recursos de terceiros, aumentando o grau de endividamento.  

O segundo indicador é análogo ao primeiro, mas considera apenas a receita operacional direta, ou 

seja, provenientes diretamente dos serviços de água e esgoto, mensurando o grau de esforço 

para a geração de receita com os mesmos. A interpretação deste também é similar, porém em 
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termos da arrecadação gerada pelos serviços. Demonstra-se, também, a evolução da tarifa média 

praticada no setor no Brasil, a preços constantes de 2017, considerando o IPCA (Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo – IBGE)  e, por conseguinte, refletindo as variações reais da política de 

preços ao longo do período em estudo. Além disso, como variável de controle conjuntural 

macroeconômica, o gráfico considera também a evolução real do Produto Interno Bruto (PIB) do 

País no mesmo período, deflacionado igualmente pelo IPCA. 

Quanto aos indicadores econômico-financeiros, nota-se que estes permaneceram estáveis ao 

longo dos anos 1995-2007, estabelecendo-se, inclusive, acima do patamar de 100%. Neste 

período, o Indicador de Desempenho Financeiro e o Índice de Suficiência de Caixa mostraram um 

suave decrescimento anual de -0,17% e -0,45%, respectivamente, porém, no último ano, ainda 

permaneceram acima dos 100%. Contudo, a partir de então, é evidente a queda de desempenho 

das empresas, tanto em relação à arrecadação total quanto à receita operacional, frente às 

despesas totais com os serviços. Mais precisamente, no período 2008-2017, a queda dos 

indicadores acima referenciados se intensificou para -3,11 e -2,57% ao ano. 

Ao mesmo tempo, verifica-se tendência semelhante no que diz respeito à tarifa média praticada 

do setor, a qual, em termos reais, apresentou certa estabilidade e até crescimento no ano de 

2006. Porém, a partir de 2008, o comportamento real dos preços se inverteu, e estes seguiram a 

mesma tendência de queda. Especificamente, até então, o crescimento anual médio real das 

tarifas praticadas foi de 1,33%. Já, nos anos seguintes até 2017, tais taxas caíram para uma 

média anual de -2,24%18. 

Ademais, observa-se que, em parte, estes indicadores acabam por seguir a tendência nacional de 

estagnação econômica e, principalmente nos últimos anos, de queda real do Produto Interno 

Bruto (PIB) do País (Gráfico 1). Contudo, verifica-se também que, para as tarifas médias 

praticadas e os índices de comportamento financeiro do setor, tal queda foi mais acentuada, em 

particular entre os anos 2010 e 2017. 

Justamente, foi neste período que o marco legal do setor foi intensificado pela Lei Federal 

11.445/07, além do Decreto nº 7.217/10, que a regulamenta. Este contexto, como supracitado, 

caracterizou-se pela imposição legal de restrições ao abuso de poder de mercado, maior 

transparência na cobrança e no monitoramento dos custos dos serviços, além do estímulo à 

adoção de mecanismos de aumento da eficiência operacional e da alocação de recursos nos 

processos de produção das organizações.  

                                                             
18

 É importante frisar que, para todas as médias nacionais dos indicadores aqui utilizados, calculou-se a 

média ponderada pelo número de economias com abastecimento de água, de modo que, nas tarifas médias 

apresentadas, por exemplo, considera-se os diferentes pesos em função da escala das localidades. Caso 

contrário, a simples média artimética daria a mesma importância para todas as cidades, sejam grandes ou 

menores, distorcendo os resultados gerais. 
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Estes fatores podem explicar o comportamento de queda das tarifas praticadas no saneamento 

básico na maior parte do período após a regulamentação da lei. E podem estar indicando, 

também, que, em grande parte, o desempenho econômico das prestadoras esteve relacionado 

com os níveis de cobrança pelos serviços, e não em função de ganhos de eficiência nos seus 

processos internos de produção. Isto é, estas variáveis levam a crer que, no Brasil, mesmo que 

passada mais de uma década da sua formulação, as empresas de saneamento ainda não 

conseguiram se adaptar a um arcabouço legal mais rígido, no qual as mesmas não podem 

repassar aos usuários dos serviços os seus custos provenientes da ineficiência na produção. E, 

com a pressão para a tendência de redução dos níveis de preços, o desempenho econômico tem 

sido significativamente prejudicado19. 

 

Gráfico 1 - Índice de suficiência de caixa, desempenho financeiro, variação real do PIB e tarifa média 

das empresas de saneamento básico no Brasil  - 1995-2017. 

 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
Disponível em: http://www.snis.gov.br/aplicacao-web-serie-historica 
Acesso em: 01/03/2019 

 

Como se observa no Gráfico 2, as prestadoras de saneamento básico no Brasil têm apresentado 

dificuldades de ganhos de eficiência e redução dos custos. Os índices de perdas na distribuição  

                                                             
19

 Cabe destacar que, conforme informações do SNIS, esta tendência tem ocorrido independentemente da 

natureza jurídica das prestadoras. Mais precisamente, houveram maiores quedas no indicador de 

desempenho financeiro tanto na administração pública direta, quanto nas empresas privadas, com 

variações de – 21,7% e -14,3%, respectivamente. E os melhores desempenhos neste período foram 

observados apenas nas autarquias e nas sociedades de economia mista, com variações positivas de 2,27% 

e 4,24%. 
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têm registrado, ao longo do período em estudo, relativa melhora de desempenho, principalmente 

entre os anos 1998-2008. Porém, permaneceram estáveis a partir de então, no período em que as 

tarifas médias praticadas das prestadoras no Brasil sofreram sucessivas quedas (Gráfico1). Em 

contraste, no que tange às perdas de faturamento, a tendência do indicador é mais preocupante, 

pois se manteve estável ao longo de todo o período, inclusive, com suave crescimento nos últimos 

anos. 

Por conseguinte, observa-se que, em média, as despesas de exploração dos serviços de 

saneamento básico por metro cúbico faturado, apesar de leves flutuações, também 

permaneceram praticamente constantes ao longo do tempo, com suave crescimento, em termos 

reais. Tal indicador se refere aos custos operacionais dos serviços, contemplando os custos de 

pessoal próprio, energia elétrica, produtos químicos utilizados no tratamento, serviços de 

terceiros, despesas fiscais e tributárias, dentre outras. Em grande medida, deste modo, ele é 

composto por custos variáveis, isto é, que tendem a variar de acordo com alterações nos níveis de 

produção. Nota-se, portanto, que os custos médios variáveis de produção, grosso modo, têm 

apresentado certa rigidez real ao longo das últimas décadas. E, mesmo com os avanços legais, as 

empresas do setor têm apresentado sérias dificuldades de ganhos de eficiência operacional, 

mantendo-se dependentes da política de preços.  

  

Gráfico 2 - Índice de perdas na distribuição e faturamento e despesa média de exploração (a preços 

costantes de 2016 - IPCA) - 1998-2017. 

 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
Disponível em: http://www.snis.gov.br/aplicacao-web-serie-historica 
Acesso em: 01/03/2019 
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METODOLOGIA 

 

Para testar a hipótese de que a LSB pode estar influenciando a condução da política tarifária do 

setor, a qual, sem os ganhos de eficiência necessários por parte das prestadoras, tem contribuído 

para a piora dos indicadores de desempenho do setor, utiliza-se um modelo de séries temporais, 

cujos parâmetros são estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO). Tal 

técnica busca o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos 

quadrados das diferenças entre os valores estimados e os dados observados (HILL, GRIFFITHS 

E JUDGE, 1999). 

Assim, são considerados dados do SNIS para o Brasil, em todo o período com informações 

disponíveis, a saber, os anos entre 1995 a 2017, totalizando para cada variável 23 observações. 

Com esta amostra, aplica-se a especificação funcional a partir de uma função para a condição de 

determinação dos lucros, os quais dependem, fundamentalmente, das variáveis de quantidade, 

preço dos produtos e custos unitários dos fatores de produção (PINDYCK e RUBINFELD, 1999).  

Ademais, para capturar os possíveis efeitos da regulação sobre as tarifas dos serviços e, por 

consequência, sobre o desempenho econômico das prestadoras, adiciona-se uma variável 

dummy binária ao modelo, que assume valor unitário a partir do ano de 2008. E, também, é 

realizado o teste de Chow para verificar se, efetivamente, há uma quebra estrutural de tendência 

do indicador analisado.  

Nesta especificação funcional, o modelo pode ser linearizado a partir do logaritmo neperiano 

(natural) das variáveis, sendo que os resultados, desta forma, podem ser interpretados como 

elasticidades da variável dependente em relação às variáveis explicativas, conforme o modelo 

abaixo: 

 

Ln(Idft) = C + β1Ln(Cet) + β2Ln(Dext) + β3ln(Tmt)+ β4ln(D2008Idft) (1) 

 

Onde: 

Idf = Indicador de desempenho financeiro ; 

C = Intercepto estimado para o modelo; 

Ce = Consumo médio por economia; 

Dex = Despesas médias de exploração por metro cúbico faturado dos serviços; 

Tm = Tarifa média praticada dos serviços (R$/m3 faturado); 

D2008Idf = variável dummy que assume valor 1 a partir do ano de 2008; 

 “t” = notação que indica que a variável está sendo observada no no ano “t”. 

Ln = notação que indica o logaritmo natural das variáveis. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Dummy temporal 

A Tabela 1 mostra os resultados do modelo estimado. O resultado do R-quadrado ajustado indica 

que, cerca de 82,3% da variabilidade do indicador de desempenho financeiro no tempo pode ser 

explicada por variações conjuntas das variáveis utilizadas, o que representa, empiricamente, um 

poder explicativo alto do modelo especificado. A estatística F indica a significância conjunta das 

variáveis. A estatística de Durbin-Watson fica próxima de 2, o que indica a inexistência de 

autocorrelação dos resíduos. 

Dentre as principais conclusões, pode-se observar que, para a amostra aqui utilizada, as únicas 

variáveis significativas, ao nível de 5% de significância, foram às relacionadas ao comportamento 

das tarifas, quais sejam, “Tm” e “D2008Idf”20. Tais resultados podem estar comprovando a maior 

dependência do desempenho econômico das prestadoras em relação à política de preços no 

período, quando comparada aos ganhos de eficiência e redução de custos no processo produtivo. 

Especificamente, no caso de “Tm”, conforme a direção esperada nesta relação, a cada 1% de 

aumento na tarifa média praticada, esteve associada uma melhora no indicador de desempenho 

financeiro “Idf” em 0,26%, considerando tudo o mais constante (coeteris paribus).  

 

Tabela 1 – Resultados do modelo estimado a partir do método de mínimos quadrados ordinários: 

Variável dependente = LnIdf 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Razão-t P-valor  

const 3,4730 0,6889 5,0417 0,0001 *** 

lnCe 0,2772 0,1994 1,3899 0,1815  

lnDex -0,1425 0,2563 -0,5559 0,5851  

lnTm 0,2654 0,1227 2,1624 0,0443 ** 

D2008Idf -0,1681 0,0575 -2,9232 0,0091 *** 

R-quadrado  0,8551  R-quadrado ajustado 0,8229 

F(2, 19)  26,5692  P-valor(F) 0,0000 

Fonte dos dados brutos: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Disponível em: 
http://www.snis.gov.br/aplicacao-web-serie-historica. Acesso em: 01/03/2019 
Nota: Após a data de entrega do resumo expandido à Assemae, foram publicados os dados do SNIS de 
2017 e, assim, foram atualizados os dados para o modelo, o qual sofreu sensíveis alterações nos 

parâmetros, porém não no sentido das relações. 
 

                                                             
20

 É importante frisar que, embora não significativas, as demais variáveis apresentaram os sinais esperados, 

a saber: quedas nas despesas de exploração poderiam estar relacionadas a aumentos do desempenho 

financeiro (sinal negativo) e aumentos do consumo por economia poderiam estar associados a elevação do 

referido desempenho (sinal positivo). 
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Entretanto, a partir de 2008, o coeficiente estimado para a variável dummy leva a inferir que, a 

cada ano posterior, houve quedas no desempenho econômico da ordem de 0,17%, ao nível de 

1% de significância, coeteris paribus. Conforme supracitado, este foi o ano que sucedeu a criação 

da LSB, que aumentou a rigidez da política tarifária quanto ao repasse dos custos inerentes a 

ineficiências na produção do setor aos consumidores, adotando os chamados mecanismos de 

price cap. O resultado estimado leva a concluir que, de fato, os avanços no marco regulatório do 

setor têm motivado a redução das tarifas, porém, em média, as empresas ainda não têm 

conseguido se adaptar a tal realidade, aumentando os seus ganhos de eficiência, e isto tem 

levado a piora dos indicadores econômico- financeiros do setor no contexto nacional. 

 

Teste de Chow 

Outra forma de verificar tal hipótese é o teste de quebra estrutural de tendência de Chow, aplicada 

para as variáveis considerando a sua evolução no tempo, investigando a significância estatística 

da igualdade dos parâmetros de um modelo de regressão entre duas subamostras. Em outras 

palavras, o objetivo do teste é verificar a estabilidade dos parâmetros, de modo que não se incorra 

em viés na análise dos coeficientes estimados (CHOW, 1960).  

O teste consiste então em estimar duas equações a partir de dois conjuntos de dados 

independentes, no caso em questão, a partir de: 

 

Antes de 2008: Ln(IdfA08) = CA08 + β1Ln(Cpc A08) + β2Ln(Dex A08) + β3ln(Tm A08) (2) 

Depois de 2008: Ln(IdfD08) = CD08 + β1Ln(Cpc D08) + β2Ln(Dex D08) + β3ln(Tm D08) (3) 

 

O Gráfico 3 mostra o parâmetro estimado β2 para a variável “Tm” nas três equações. Neste, fica 

clara a alteração de tendência no coeficiente entre os períodos. Especificamente,  nos anos 1995-

2007, o parâmetro estimado foi de 0,63, indicando, conforme o esperado, impacto positivo das 

tarifas sobre o desempenho econômico, o qual foi determinante para a relação de 0,26 estimada 

para todo o período em análise. Porém, entre os anos 2008 e 2017, observa-se uma alteração de 

tendência, com coeficiente estimado em -0,03, isto é, com impacto das tarifas praticamente nulo, 

tendendo a zero.  
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Gráfico 3 – Taxas de crescimento anual das tarifas medias praticadas nas capitais brasileiras nos 

períodos anterior e posterior à LSB. 

 
Fonte dos dados brutos: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
Disponível em: http://www.snis.gov.br/aplicacao-web-serie-historica. Acesso em: 01/03/2019 

 

Para verificar a significância estatística desta ruptura, o teste de Chow consiste em verificar a 

seguinte hipótese nula: H0: β3(3) = β3(2) = β3(1). 

E aplica-se a estatística F para os modelos restritos (2 e 3) e o modelo irrestrito (1). 

A Tabela 2 mostra os resultados para tal estatística. 

 

Tabela 2 - Resultado do Teste de Chow: Hipótese Nula: Sem Falha Estrutural. 

Variável dependente: lnDF 

  Teste de Chow para a falha estrutural na observação 2008 

   F(3, 15) = 12,4062 com p-valor 0,0002 

Fonte dos dados brutos: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
 

Ou seja, rejeita-se a hipótese nula, ao nível de 1% de significância, e, portanto, o teste confirma 

que há evidências significativas da existência de quebra estrutural no parâmetro em análise. 

Pode-se concluir, portanto, que o teste comprova que há uma mudança estrutural significativa no 

parâmetro estimado para as tarifas médias praticadas no período após a intensificação da 

regulação do saneamento básico no Brasil, a partir da criação da LSB. 

Cabe salientar que estes efeitos podem estar ocorrendo de forma heterogênea entre os 

municípios e regiões do país. Entretanto, o Gráfico 4 abaixo traz, para as cidades brasileiras com 

maior número de economias ativas de água (as quais coincidem, em grande parte, com as 

capitais), as taxas de crescimento reais anuais das tarifas médias praticadas nos períodos anterior 

e posterior à criação da LSB. Como neste se observa, em 17 cidades as taxas de crescimento no 
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período posterior à criação da LSB foram inferiores àquelas registradas nos anos anteriores à 

mesma, sendo que, inclusive, em 8 casos as taxas apresentadas foram negativas. Nestes últimos, 

inclui-se a capital de São Paulo, com variação real negativa das tarifas nos anos 2008-17, sendo a 

cidade de maior peso em termos do número de economias atendidas. Além do Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte, cujas tarifas apresentaram o mesmo comportamento. Ou seja, nota-se que na 

maioria dos casos houve uma desaceleração, ou mesmo, decréscimos, das tarifas cobradas, 

justificando a quebra estrutural observada. Em contraste, em menor medida, em 10 cidades de 

menor população tal tendência não se confirmou.   

 

Gráfico 4 – Taxas de crescimento anual das tarifas médias praticadas, nas cidades brasileiras com 

maior número de economias ativas de água, nos períodos anterior e posterior à LSB. 

  
Fonte dos dados brutos: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Disponível em: 
http://www.snis.gov.br/aplicacao-web-serie-historica. Acesso em: 01/03/2019 
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Conforme Araújo e Bertussi (2018), a falta de investimentos pode estar relacionada, em parte, à 

falta de uma regulação efetiva neste aspecto, que tem conduzido a práticas tarifárias que deixam 

as principais empresas de saneamento em situação deficitária, ou, quando superavitária, com 

baixa capacidade para realização de investimentos. Uma das propostas apresentadas pelas 

autoras é o estabelecimento de uma entidade reguladora em âmbito nacional, para fortalecer a 

regulação desse setor. Neste contexto, podem ser desenvolvidos trabalhos para, além de outras 

análises quanto à eficácia da regulação em termos de impactos na política tarifária do setor, 

investigar se o marco regulatório está conduzindo as prestadoras à queda dos investimentos 

necessários para a universalização dos serviços. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os avanços no marco regulatório do setor de saneamento básico podem estar contribuindo, nos 

últimos 10 anos, para as quedas dos níveis tarifários do setor no Brasil. Isto porque acaba por 

adotar os chamados mecanismos de Price Cap (Preço Teto), nos quais as empresas só podem 

repassar aos usuários os custos provenientes do processo de produção, em regime de eficiência. 

Entretanto, a piora dos indicadores de desempenho financeiro leva a deduzir que as prestadoras 

não têm conseguido compensar a absorção destes custos com ganhos de eficiência no processo 

produtivo do setor. 

Observando-se o índice de suficiência de caixa, de desempenho financeiro e a tarifa média 

praticada das empresas de saneamento básico no Brasil no período 1995-2017, pode-se notar um 

comportamento semelhante entre os indicadores, sendo que os mesmos mantiveram-se estáveis 

entre os anos 1995 e 2007, apresentando, inclusive, um determinado crescimento no final deste 

período. Entretanto, a partir de 2008, observa-se um movimento de queda dos preços, 

acompanhada pela diminuição dos indicadores econômico-financeiros. Este foi o ano que sucedeu 

a criação da Lei de Saneamento Básico Federal (LSB) n° 11.445, que estabeleceu as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, além do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que a 

regulamenta.  

Para testar a hipótese da influência da LSB sobre os níveis tarifários e o desempenho econômico 

das empresas, estimou-se os parâmetros de uma função lucro (utilizando-se como variável proxy 

o Indicador de Desempenho Financeiro do SNIS), incluindo uma variável dummy temporal para o 

período pós-LSB, a partir de um modelo de séries temporais. Neste, considerou-se os dados de 

toda a série temporal do SNIS, nos anos 1995-2017, totalizando 23 observações para cada 

variável. Ademais, aplicou-se o Teste de Chow para verificar a estabilidade no tempo do 
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parâmetro estimado para as tarifas médias praticadas, como forma de medir se há, de fato, uma 

quebra estrutural de tendência entre os preços e o desempenho. 

Como principais conclusões, observa-se uma maior dependência do desempenho econômico das 

prestadoras em relação às tarifas médias praticadas, sendo que, a cada 1% de aumento nas 

tarifas, em média, houve uma elevação de 0,26% no indicador de desempenho financeiro. O 

modelo estimado mostra, também, que há uma diferença significativa para o indicador nos anos 

posteriores a LSB, sendo que, a cada ano a partir de 2008, houve quedas de 0,17% neste, ao 

nível de 1% de significância. O Teste de Chow aplicado mostra que isto se deve, em grande 

medida, pela quebra estrutural no parâmetro estimado para os preços, nos anos que sucederam a 

LSB. Entretanto, ao mesmo tempo em que se observa a queda significativa das tarifas, este 

movimento parece acontecer em detrimento da redução dos investimentos do setor, sendo 

necessário, além de avanços no modelo aqui estimado para medir os impactos regulatórios sobre 

os preços praticados, avaliar a influência da LSB sobre o nível de investimentos. 
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RESUMO  

 

A regulação (entendida como todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço 

público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e 

obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do 

valor de tarifas e outros preços públicos21) é uma obrigação legal definida pela Lei nº 11.445/2007, 

porém longe de ser uma realidade consolidada em todo o território nacional. 

Apenas para dimensionar o desafio a ser enfrentado, temos mais de 1.500 municípios que ainda 

precisam indicar ou criar o seu ente regulador de saneamento básico e ainda não o fizeram. 

A tomada de decisão, por sua vez, tem encontrado obstáculos reais em pontos cruciais, dentre 

eles: qual o melhor modelo (e quais estão disponíveis para o gestor público), como se articular 

                                                             
21  Cf. art. 2º, inc. II, do Decreto Federal nº 7.217/2010. 
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para atender ao comando legal e qual seria a estrutura mínima (e menos onerosa) para fazer 

frente à realidade local e suas particularidades. 

O trabalho mostra, com base em pesquisas e vivências das melhores práticas nacionais, quais os 

caminhos a serem trilhados para a boa prática regulatória que espera para o saneamento básico. 

 

Palavras-chave: Regulação. Lei Federal nº 11.445/07. Agência Reguladora. Saneamento Básico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dois pontos inovadores e muito relevantes trazidos pela Lei federal nº 11.445/2007 (Política 

Nacional de Saneamento Básico) são: a obrigação de elaboração e aprovação por parte dos 

Municípios de seu plano municipal de saneamento básico (aspecto relevante de planejamento 

para universalização dos serviços públicos e uso e ocupação do solo) e a indicação de agência 

reguladora para os serviços públicos de saneamento básico (critério técnico de fiscalização da 

qualidade dos serviços e regulação econômico-tarifária)22. 

Abordando especificamente a segunda questão, a regulatória, o modelo de regulador a ser 

adotado é definido pelo próprio município, que empoderado de sua titularidade, após estudos de 

viabilidade, pode optar por uma autarquia municipal; por integrar agência regional consorciada, 

nos moldes definidos pela Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei de consórcios públicos) ou aderir a um 

ente estadual, através de convênio de cooperação, conforme dispõe o art. 31, do Decreto federal 

nº 7.217/201023. 

Conforme já destacado, o modelo regulatório do saneamento básico tem peculiaridades jurídicas 

próprias e o regulador24 eleito para fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, pode ter seu 

âmbito de atuação variada, porém o ponto de destaque é a independência decisória, autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira25 que devem ser reconhecidas, independente do modelo 

                                                             
22

 Nesse sentido conferir o art. 27 do Decreto federal nº 7.217/2010. 
23

 O art. 31 do Decreto federal nº 7.217/2010 (que regulamentou a Lei federal nº 11.445/2007), define que: “As 

atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização dos serviços de saneamento básico 
poderão ser executadas pelo titular: I - diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, 
inclusive consórcio público do qual participe; ou, II - mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, a órgão 
ou entidade de outro ente da Federação ou a consórcio público do qual não participe, instituído para gestão associada 
de serviços públicos”. 
24

 Confere-se às agências reguladoras, dentre outras, a função de coibir a tendência natural de se estabelecer 
monopólio no mercado e, ainda, a de procurar a conciliação entre os interesses público e privado. As agências 
reguladoras de serviços públicos são órgãos destinados à preservação do equilíbrio nas relações jurídicas existentes 
entre prestadores de serviços públicos e seus usuários, exercendo, portanto, atividade de regulação de mercado. 
25

 Cf. art. 21 da Lei Federal nº 11.445/2007. 
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adotado (natureza jurídica da entidade). A Lei de Saneamento é enfática ao atriburi tarefas de 

ordem técnic que destoam de atividade meramente burocrática ou política: 

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 

básico, devendo, para tanto: II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos 

serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 

procedimentos de sua atuação. 

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico: III - a existência de normas de regulação 

que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a 

designação da entidade de regulação e de fiscalização; V - mecanismos de controle 

social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços. 

§ 3º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de 

regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados. 

Art. 26. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 

instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, 

bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter 

acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. 

Outra questão que sempre é levantada nos questionamentos é sobre a necessidade ou não de 

regulador para serviços prestados através da Administração Direta (Secretaria e Departamento) 

ou de Administração Indireta (Autarquia, Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista), 

sendo que a resposta é afirmativa, a regulação é do setor de saneamento e não apenas de 

contratos, conforme a própria previsão abrangente da Lei26 e as lições de HELY LOPES MEIRELLES: 

“A regulamentação e controle do serviço público e de utilidade pública caberão sempre 

e sempre ao poder público, qualquer que seja a modalidade de sua prestação aos 

usuários. O fato de tais serviços serem delegados a terceiros, estranhos à 

Administração Pública, não retira do Estado seu poder indeclinável de regulamentá-los 

e controla-los, exigindo-se sempre sua atualização e eficiência, de par com o exato 

cumprimento das condições impostas para sua prestação ao público”27 

Assim, não se vislumbra, também, a possibilidade de se transferir esta atividade estatal a ente 

alheio à Administração, como por exemplo, para empresas privadas ou escritórios de consultoria. 

Nesse sentido o Decreto Federal nº 7.217/2010, instrumento que regulamenta a Lei Federal nº 

11.445/2007: 

“Art. 2º. Para os fins deste Decreto, consideram-se: [...} 

                                                             
26

 Nesse sentido o art. 9º da Lei Federal nº 11.445/2007: “O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto: [...] III - definir a entidade responsável pela regulação e pela fiscalização dos 
serviços públicos de saneamento básico e os procedimentos para a sua atuação, observado o disposto no § 5º do art. 
8º-C”; (Redação dada pela Medida Provisória nº 868, de 2018). 
27

 MEIRELLES, HELY LOPES. Direito administrativo brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 355. 
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IV - entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência reguladora, 

consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer 

outro órgão ou entidade de direito público que possua competências próprias de 

natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos 

serviços regulados”. 

Salutar frisar, também, em prol da autonomia regulatória das agências reguladoras, as varias 

razões apontadas por VITAL MOREIRA. A primeira seria a separação entre a política e a economia, 

de modo que a economia não permaneça na mão do Governo; a segunda seria a garantia de 

estabilidade e segurança no quadro regulatório (inamovibilidade do mandato dos reguladores) de 

modo a não depender do ciclo eleitoral, mantendo a confiança dos agentes regulados quanto à 

estabilidade do ambiente regulatório. Segue sustentando, como razão para a autonomia, o 

favorecimento do profissionalismo e a neutralidade política28. 

Assim, ao mencionar entidade reguladora, remetemo-nos a uma gama de possibilidades de 

formatos jurídicos, todos trazida pelo art. 2º, do Decreto Federal nº 7.217/2010, que pode ser 

sintetizada na Figura 1. 

 

Figura 1 – modelos de agências reguladoras e seus requisitos de atuação. 

 

A formatação legal do modelo de agência reguladora é um desafio imediato e se mostra como 

demanda de alta complexidade para os municípios brasileiros, já que a lei é bastante nova e 

introduz conceito não conhecido ou experimentado anteriormente pelo saneamento básico. 

A preocupação que se levanta é que, passados 12 anos da edição da Lei, ainda existe um número 

extremamente considerável de municípios que não tem seu ente regulador definido, o que causa 

grande preocupação – notadamente pelo status de ilegalidade que tais cidades se encontram, 

mas revela, acima de tudo, a falta de conscientização e de engajamento das autarquias e dos 

departamentos de água, já que são mais de 1.500 municipios com prestação sem regulação. 

                                                             
28

 MOREIRA, VITAL. Por uma regulação ao serviço da economia de mercado e do interesse público: a “declaração de 
condeixa”. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, nº 01, p. 252/253, jan/mar. 2003. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Diante da preocupante falta de definição da entidade reguladora por expressivo número de 

municípios brasileiros – em especial operados por departamentos municipais e autarquias, surge 

a necessidade de apresentação de um modelo mínimo de agência reguladora para que se possa 

colocar à disposição dos gestores públicos municipais para a necessária tomada de decisão. 

A primeira premissa a ser observada é a clara definição de quais as funções institucionais e legais 

a serem desenvolvidas por um ente de regulação, pois a partir de tal ponto podemos pensar uma 

estrutura mínima. 

Nesse aspecto, uma agência reguladora de saneamento básico deve ter papel primordial na 

fiscalização da qualidade dos serviços e na definção das tarifas praticadas. E como se trata de 

serviço público essencial em regime de monopólio, deve haver, também, um canal para a 

intermediação das reclamações, dúvidas e sugestões para os usuários (Ouvidoria). 

Os dados comparativos utilizados são de experiências regulatórias coletadas na Pesquisa ABAR 

2017 (pesquisa anual da Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR), que 

subsidiaram o estudo REGULASAN no tópico I-07 Dimensionamento da estrutura. 

 

Figura 2 – Fonte adaptado da ABAR – estrutura das agências. 
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Figura 3 – Média de número de funcionários por mil economias (Pesquisa ABAR 2017). 

 

 

E por fim, a pesquisa apresenta relação de servidores que são necessários para a formatação 

mínima de uma agência reguladora29 – de acordo com o porte destacado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Estrutura mínima para agências reguladoras 

 

 

 

 

                                                             
29

 Nas breves análises do Estudo REGULASAN e a forma discricionária com que os consultores atribuíram notas de 
qualidade regulatória, apenas indicativamente, pode-se de dizer que a estrutura da agência, comparadas à possível 
efetividade na regulação, a ARSESP, ARSAE-MG e a ARES-PCJ apresentam as estruturas mais adequadas, 
demonstrando escala e qualidade regulatória compatíveis com seu quadro de empregados e atividades desenvolvidas 
até então. Vale lembrar que nem todas as agências reguladoras de saneamento responderam ao questionário da 
pesquisa ABAR e que a inexistência de um indicador de qualidade regulatória mais robusto e consistente, não permite 
qualquer juízo de valor sobre a atuação das agências. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Das experiências catalogadas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR – 

que reúne mais de 50 (cinquenta) reguladores de todo o Brasil e dos estudos estruturados pelo 

Projeto Regulasan30, pretendemos apresentar uma proposta de estrutura mínima de agência 

reguladora de saneamento básico, proposta essa factível e compatível com a realidade dos 

municípios brasileiros, que em sua maioria possuem menos de 50 mil habitantes. 

A concepção do regulador deve, ainda, estar atenta à realidade e peculiaridades de cada região 

de nosso pais, sem perder o conceito de nação e manter atenção aos anseios da Lei Federal nº 

11.445/2007, que nasce com o intuito de incrementar a profissionalização do setor de saneamento 

básico, dando dimensão técnica e libertando de ingerências políticas muitos serviços brasileiros 

ainda precários e deficitários. 

O primeiro passo enfrentado será uma breve avaliação das modelagens jurídicas da agência e as 

possibilidades disponíveis ao gestor público, se municipal (autarquia), intermunicipal (por 

consórcio público) ou estadual (através de convênio de cooperação). 

 

Figura 5 – Painel de debates do Rio Water Week – vantagens e desvantagens
31

 

 

 

Fatores políticos, técnicos e financeiros demonstram que o modelo de cooperativismo 

intermunicipal, através da formatação de consórcios públicos, tem sido uma decisão acertada e 

economicamente viável, que contribui para o equilíbrio das relações entre os prestadores de 

serviços e os usuários, melhoria dos serviços de saneamento e participação democrática da 

sociedade civil na definição das políticas públicas de saneamento básico. 

Aliás, importante frisar que o modelo consorciado não tem apenas a finalidade de resguardar a 

agência reguladora de uma exclusiva interferência do poder político, mas também de preservar-

                                                             
30

 O Projeto se desenvolve no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS, resultado do 
acordo de empréstimo concedido pelo Banco Mundial. Para a implementação do Programa o Ministério das Cidades 
conta com um Projeto de Cooperação Técnica com o IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(Projeto BRA/IICA/13/005), por meio do qual o Regulasan foi contratado. 
31

 http://abes-dn.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Produto-Final-Relatorias-RWW-ABES-R01.pdf 
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lhe a independência frente aos interesses privados. E além disso, a independência é um meio 

para uma adequada regulação e, pois, como todo meio, ordena-se a um fim: o bem comum, causa 

final do Estado.32 

O ganho de escala no consórcio público põe a salvo a agência reguladora das indevidas 

intromissões políticas e pode entravar a erosão judicial da independência regulatória. Nesse 

sentido sempre relevante destacar que o controle jurisdicional das decisões administrativas está 

atrelado tão somente ao prisma da legalidade, excluindo-se da apreciação judicial o sentido 

político e discricionário do ato administrativo, que aqui se consagra como princípio da reserva de 

administração.33 

Destaque-se, ainda, que as vantagens de se atribuir a um consórcio público com atuação 

intermunicipal a função regulatória dos serviços de saneamento básico, foi apresentada em 

relatório oficial publicado pela Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. 

Em estudo sobre a participação do setor privado na provisão dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário no Brasil, foi registrado o seguinte34: 

“Um elemento a ser considerado é a necessidade de agregação das funções 

regulatórias em instituições com abrangência territorial ampla, para que não ocorra um 

dos problemas mais graves enfrentados pelo setor: muitos serviços municipais sem 

sustentabilidade econômica e social devido à falta de escala dos sistemas, em razão 

da multiplicidade de titulares. A preocupação é forte, em decorrência da insuficiência 

de capacitação técnica para a formação de múltiplas entidades com capital humano 

capacitado para o exercício das funções regulatórias em bases adequadas. No marco 

regulatório instituído com a Lei federal nº 11.445/2007, embora esta defina diretrizes e 

mecanismo de indução à cooperação interfederativa, existe a possibilidade de que as 

funções de regulação sejam muito fragmentadas pelo país. Os problemas desse 

desenho pulverizado não se encerram na capacidade técnica, há também que se 

considerar o elevado custo que recairá sobre os usuários se vierem a se estabelecer 

milhares de agências reguladoras locais em municípios que não ofereçam escalas 

satisfatórias. Ainda que muitos municípios de pequeno a médio porte possuam 

capacidade técnica para exercer a regulação de forma autônoma, do ponto de vista 

econômico geralmente é mais interessante que essa função seja exercida em 

associação com outros municípios, ou delegada a uma agência de âmbito estadual ou 

regional”. 

                                                             
32

 DIP, RICARDO HENRY MARQUES. Os entes reguladores estaduais e municipais no Brasil. In: FREITAS, VLADIMIR PASSOS 

DE; SILVA, FERNANDO QUADROS DA (coord.). Agências reguladoras no direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 297. 
33

 O princípio da reserva de administração tem estreita relação com a separação dos poderes. O controle dos atos 
administrativos pelo Judiciário está sujeito a restrições. O Poder Judiciário não poderá funcionar como instância revisora 
de decisões administrativas. O que se veda, assim, não é o controle dos atos administrativos, mas sim a sub-rogação 
jurisdicional, pois cabe ao à instância jurisdicional tão somente o controle de legalidade dos atos e não os atos 
discricionários e definição de políticas públicas. 
34

 Relatório oficial do Exame da Participação do Setor Privado na Provisão dos Serviços de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário no Brasil; coord.: Ricardo Ramos Robles, Consórcio Inecon/Fundação Getúlio Vargas, 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Ministério das Cidades, São Paulo: 2008. 
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Há de se frisar que as competências municipais delegadas através do modelo consorciado 

possuem grande legitimidade, uma vez que, por se tratar de ente com personalidade de direito 

público, a sua constituição depende de uma decisão conjugada do Poder Executivo (protocolo de 

intenções) e do Poder Legislativo (lei ratificadora) de cada município consorciado. 

Importante salientar, por fim, que a experiência da regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico ainda não é acabada, vários arranjos e proposituras consorciadas têm sido 

pensadas, porém há de se destacar que os modelos atuais têm uma clara tendência de prestígio 

ao modelo consorciado pelo ganho de escala (que reduz custos operacionais) e pela troca de 

experiências decorrentes da vivência de atuação com inúmeros municípios. 

A partir de tais ponderações, que levam em conta as particularidades e os pontos positivos e as 

dificuldades de cada modelo, será sugerida a estrutura mínima para fazer frente às obrigações 

legais do regulador, conforme definido no art. 23 da Lei federal nº 11.445/2007.  

Evidente que premissas básicas devem ser consideradas em todos os modelos, como mandato 

fixo aos dirigentes, quarentena, autonomia financeira e independência decisória e quadro estável 

de servidores (concursados). A proposta a ser trabalhada e atendendo a todas as premissas da 

Lei seria: 

 

Figura 6 – Organograma proposto. 

 

 

Fundamental, portanto, que a agência reguladora tenha algumas características mínimas que tem 

reflexo direto na construção da proposta mínima: Diretoria Colegiada para que se possa deliberar 

com base em pautas públicas e de interesse da sociedade, evitando o personalismo e a tomada 

de decisão com base em critérios meramente políticos (lembrando que os membros da Diretoria 

devem possuir mandato fixo e não coincidente entre eles). 

A autonomia técnica da agência reguladora, por sua vez, é desdobrada em garantia de atuação 

para a emissão de normas (poder normativo da agência) e liberdade técnica para tomada de 
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decisões, que não podem ser revistas pelos Poderes Executivo ou Legislativo. Somente cabendo 

avaliação por parte do Poder Judiciário . 

Além de tais garantias é extremamente importante a tomada de decisões em ambiente colegiado, 

abrindo a oportunidade de manifestação plural dentro da agência reguladora e com garantia de 

maior assertividade nas ações da AGERSA. 

Os efeitos práticos são inúmeros. Cria-se a cultura de discussões colegiadas (com Diretores em 

idêntico nível hierárquico), torna a gestão do regulador mais democrática e garante o direito do 

usuário e do regulado em ter as suas pretensões e pedidos com avaliação em sessão pública, 

plural e estável, oportunizando um ambiente de maior confiabilidade e transparência. 

Nesse aspecto, seguindo a tendência normatizada pela grande maioria das agências de regulação 

brasileiras35 e com vistas à garantia da independência decisória do Diretor, insistimos na 

instituição dessa garantia. Em idêntico sentido, leciona CARLOS ARI SUNDFELD
36: 

Na realidade, o fator fundamental para garantir a autonomia da agência parece estar 

na estabilidade dos dirigentes. Na maior parte das agências atuais o modelo vem 

sendo o de estabelecer mandatos. O Presidente da República, no caso das agências 

federais, escolhe os dirigentes e os indica ao Senado Federal, que os sabatina e 

aprova (o mesmo sistema usado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal); uma 

vez nomeados, eles exercem mandato, não podendo ser exonerados ‘ad nutum’; isso 

é o que garante efetivamente a autonomia. 

Outro ponto relevante no diagnóstico e na conclusão é a quarentena, tida como um pressuposto 

de defesa da informação e dos interesses da agência reguladora, ou seja, ela opera em favor da 

entidade e impõe ao mercado (regulado) limitações de acesso aos profissionais que detém 

informações atuais e estratégicas. 

O instituto foi adotado por inúmeras agências reguladoras de saneamento e, no âmbito federal, foi 

consagrado pela Lei Federal nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de 

recursos humanos das Agências Reguladoras Federais: 

Art. 8º. O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar 

qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência, por um período de quatro 

meses, contados da exoneração ou do término do seu mandato. 

§1º Inclui-se no período a que se refere o caput eventuais períodos de férias não 

gozadas. 

                                                             
35

 A autonomia que deve ser garantida às agências reguladoras teve entendimento firmado com o julgamento da AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) nº 1949, em que o Plenário considerou inconstitucional Lei do Estado do Rio 
Grande do Sul que condicionava a destituição de dirigentes de agência reguladora estadual exclusivamente ao crivo do 
Poder Legislativo local. Na ocasião, foi destacado que, embora necessária a participação do chefe do Executivo na 
exoneração dos conselheiros das agências reguladoras, também não poderia ficar a critério discricionário desse Poder, 
sob pena de subversão da própria natureza da autarquia especial. Foi apontado, ainda, no julgamento que as hipóteses 
de perda do cargo "devem sempre observar a necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço 
para discricionariedade pelo chefe do Executivo". 
36

 SUNDFELD, CARLOS ARI. Direito administrativo econômico. Acesso em: 10/04/2019. Disponível em 
<http://www.sbdp.org.br/books/direito-administrativo-economico/>. 
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§2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a 

remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos 

benefícios a ele inerentes. 

Leciona MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
37 sobre a Lei Federal nº 9.986, de 18 de julho de 2000: 

O art. 8º previu a chamada ‘quarentena’, de conteúdo moralizador, ao proibir o ex-

dirigente de exercer atividade ou prestar qualquer serviço no setor regulado pela 

respectiva agência, por um período de quatro meses, contados da exoneração ou do 

término de seu mandato. No período de impedimento, o ex-dirigente continua 

vinculado à Agência, fazendo jus à remuneração compensatória equivalente à do 

cargo de direção que exerceu. 

Pactuamos do mesmo entendimento, que a instituição da quarentena nada tem de regalia ao ex-

dirigente, mas serve para proteger o próprio ente regulador, sendo certo que a restrição de 

atuação de mercado do profissional deve ser revertida em remuneração compensatória 

equivalente ao cargo de direção que exerceu junto ao regulador, sob pena de criar barreira 

limitativa de acesso ao mercado de trabalho garantido pela Constituição Federal. 

No mais o quadro de servidores deve, preferencialmente, ser ocupado por servidores de carreira 

admitidos mediante concurso público, dando estabilidade técnica para as atividades do regulador, 

o que não ocorre quando temos alta rotatividade de pessoal em decorrência de nomeações livres 

para comissionados.  

Evidente que os cargos comissionados possuem grande valor e agregam pluralidade de ações e 

tem a natureza de oxigenar a instituição de acordo com novos pensamentos e trazendo outras 

formas de entendimento das matérias regulatórias, principalmente quando são recrutados do 

próprio mercardo, porém, devem ser reservados apenas para os cargos de Chefia e Direção, nos 

termos da Constituição Federal. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com o presente trabalho pretendeu-se, em resumo, apresentar diretriz para um problema que 

atinge mais de 1.500 municípios brasileiros, que é a necessidade de indicar ou criar o seu ente 

regulador de saneamento básico, porém a tomada de decisão tem encontrado obstáculo em 

pontos cruciais, dentre eles: qual o melhor modelo (e quais estão disponíveis para o gestor), como 

                                                             
37 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 528. 
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se articular para atender ao comando legal e qual seria a estrutura mínima (e menos onerosa) 

para fazer frente a essas dificuldades.  

O trabalho mostrou que as possibilidades são múltiplas, sendo a percepção dos autores que o 

melhor modelo, por refletir o ganho de escala aliado à diluição de interesses políticos é o 

consórcio público de direito público. 

A estrutura a ser criada tem grande semelhança independentemente do tamanho da agência e de 

sua área de abrangência e deve ter papel primordial na fiscalização da qualidade dos serviços e 

na definção das tarifas praticadas. E como se trata de serviço público essencial em regime de 

monopólio, deve haver, também, um canal para a intermediação das reclamações, dúvidas e 

sugestões para os usuários (Ouvidoria). 

Outras questões pontuais e relevantes são: priorização de quadro permanente e manutenção de 

cargos comissionados aos dirigentes, sendo concedido a tais dirigentes mandato fixo e período de 

quarentena para assegurar a blindagem das informações da agência. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho tem por escopo delimitar, à luz do pacto federativo, a competência executiva 

e legislativa dos serviços de saneamento básico, notadamente a atividade regulatória, como 

ferramenta capaz de fomentar a sua universalização. Nesse contexto, são destacados os 

dispositivos constitucionais que delimitam a competência dos municípios para tratar de serviços 

de interesse local, a exemplo do saneamento básico, com respaldo na jurisprudência uníssona do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Na contramão da leitura sobre o pacto federativo, do princípio da 

predominância do interesse e das repartições de competência entre os entes federativos, tramita 

no Congresso Nacional a Medida Provisória nº 868, que visa atualizar o marco legal do 

saneamento básico no Brasil, atribuindo à Agência Nacional de Águas (ANA) a competência para 

editar normas de referência nacional sobre saneamento básico, dentre outros aspectos. É feita 

uma análise do teor da Medida Provisória, concluindo-se pela inconstitucionalidade material do 

seu conteúdo, por atribuir à União atividade administrativa que não lhe é inerente. 

 

Palavras-chave: saneamento básico; regulação; titularidade do serviço; pacto federativo; Lei nº 

11.445/2007; Medida Provisória nº 868/2018; Agência Nacional de Águas (ANA). 
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INTRODUÇÃO 

 

O serviço público de saneamento básico é atividade essencial à saúde pública e ao 

desenvolvimento da qualidade de vida dos cidadãos, como corolário do princípio da dignidade da 

pessoa humana. Dessa forma, necessita de uma atividade regulatória que seja capaz de fixar 

parâmetros para a prestação de forma mais eficiente e visando ao atingimento da meta da 

universalização, à luz do que preconiza à Lei Federal nº 11.445/2007, respeitadas as repartições 

constitucionais acerca das competências dos Entes Federativos. Para tanto, propõe-se, neste 

trabalho, um estudo acerca da regulação do saneamento básico, sua titularidade, bem como 

sobre o pacto federativo, nos moldes previstos na Constituição Federal, a fim de confrontar tais 

premissas com os aspectos descritos na Medida Provisória nº 868/2018, que propõe revisar o 

marco legal do saneamento básico no País, atribuindo à Agência Nacional de Águas (ANA) o 

poder legal para estabelecer normas de referência nacional para os serviços públicos de 

saneamento básico.  

Os desafios contemporâneos para a prestação do serviço público de saneamento básico incluem, 

dentre outros, a melhoria no planejamento e na gestão de recursos hídricos, como forma de se 

alavancar a universalização da atividade, atingindo as metas fixadas no Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB)38, além da necessária otimização das atividades com a correção 

da burocracia e defasagem estatal, nos moldes do conceito de Administração Pública Gerencial, 

para garantir ao usuário o acesso ao adequado abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial, que são os 

componentes do saneamento básico, conforme definição do art. 2º, inciso I-A, da Lei nº 

11.445/200739. Nas palavras de Daniel Wunder Hachem, a universalização da atividade 

administrativa: 

 

                                                             
38

 O Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), denominado PLANSAB, estabelece diretrizes, metas e ações de 
saneamento básico no Brasil nos próximos 20 anos (2014-2033). 
 
39 Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se  I-A - saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela 
manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário, constituído pelas 
atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua 
destinação final para a produção de água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente; c) limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos 
resíduos de limpeza urbanas; e d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela 
infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção 
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a 
limpeza e a fiscalização preventiva das redes;        
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“determina que a Administração, ao prestar o serviço público, está incumbida do 
dever de assegurar que os bens econômicos por ele fornecidos serão faticamente 
acessíveis a todo o universo de indivíduos que deles necessitarem. Não basta 
uma declaração jurídica de que todos os que precisarem poderão acedê-los: 
impõe-se criar as condições reais e efetivas para que o acesso seja garantido no 
mundo dos fatos.” (HACHEM, 2014, p. 1-2) 

 

Nesse sentido, visando ao atingimento da meta de universalização, a regulação dos serviços de 

saneamento básico passa pela delimitação constitucional das competências dos Entes 

Federativos para a prestação de tal atividade, notadamente a definição da titularidade do próprio 

serviço, o que faz concluir, por dedução, a quem compete o exercício da atividade regulatória. 

A Carta Republicana atribuiu aos Estados-membros e à União a competência para gerir recursos 

hídricos e definir diretrizes para o saneamento básico, à luz do artigo 21, inciso XX40, bem como 

delimitou se tratar de competência comum entre a União, os Estados-membros e os Municípios 

promover programas de melhoria das condições de saneamento básico, consoante artigo 23, 

inciso IX41, da CF. Nesse último caso, trata-se de competência comum, em que todos os entes 

participam, de forma cooperativa, na execução das tarefas com objetivos convergentes. 

Colhe-se da hermêutica constitucional que à União fora atribuída competência para a instituição 

de diretrizes para o desenvolvimento urbano, entre as quais se situam as normas gerais dos 

serviços de saneamento básico, a serem observadas em âmbito nacional, consante o artigo 21, 

inciso XX, sem que se possa falar em edição de normas de caráter exauriente, posto que se trata 

de serviço de interesse local, de competência municipal. (DANTAS, 2009, p 35-36). 

Nesse contexto, foi aos Municípios que fora atribuída a titularidade para a prestação dos serviços 

de saneamento básico, diretamente ou sob regime de concessão, bem como para a regulação, 

conforme previsão dos artigos 30, incisos I e V42 e 17543 da Constituição Federal, por se tratarem 

iminentemente de atividades de interesse local, cuja discussão já fora alvo do legislador ordinário 

na Lei nº 11.445/2007 e de deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade nº 1.842, 1.843, 1.826, 1.906 e 2.340.  

Nesta última, a Corte Suprema deliberou acerca da competência legislativa para o serviço de 

fornecimento de água tratada e de esgotamento sanitário, julgando procedente a ação para 

declarar inconstitucional a Lei nº 11.560/2000 do Estado de Santa Catarina, reconhecendo se 

tratar de competência municipal a edição de leis que versam sobre abastecimento de água e 

                                                             
40

 Art. 21. Compete à União: XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos; 
41

 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  IX - promover programas 
de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 
42

 Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; V - organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial; 
43

 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
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esgotamento sanitário, por se tratarem de serviços de interesse local, à luz dos artigos 30, incisos 

I e V e 175, da Constituição Federal. Colaciono a ementa do julgado, in litteris: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE SANTA 
CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI ESTADUAL QUE OBRIGA 
O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÕES-PIPA, POR EMPRESA 
CONCESSIONÁRIA DA QUAL O ESTADO DETÉM O CONTROLE ACIONÁRIO. 
DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM 
FAVOR DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DA 
ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, PELO ESTADOMEMBRO. 
INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER CONCEDENTE E A 
EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI 
ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO 
DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - Os 
Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais 
estabelecidas entre o poder concedente local e a empresa concessionária, ainda 
que esta esteja sob o controle acionário daquele. II - Impossibilidade de alteração, 
por lei estadual, das condições que se acham formalmente estipuladas em 
contrato de concessão de distribuição de água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, 
parágrafo único, da Constituição Federal. IV - Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente. (RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI; Brasília, 6 de 
março de 2013) 

 

Os objetivos pretendidos com o presente trabalho são definir o conceito evolutivo de saneamento 

básico; deliminar a competência dos Entes Federativos nos moldes do pacto federativo, 

notadamente quanto à titularidade para prestação do serviço de saneamento básico, bem como 

para edição de normas regulatórias; e questionar a constitucionalidade das previsões normativas 

da Medida Provisória nº 868/2018, especialmente quando amplia a competência da Agência 

Nacional de Águas (ANA) para a instituição de normas de referência nacionais para a regulação 

da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

Nessa senda, a importância do trabalho se evidencia após a propositura da Medida Provisória nº 

844/2018, que também propunha a alteração do marco legal do saneamento básico no Brasil e 

atribuía à Agência Nacional de Águas a competência para regular o serviço de saneamento básico 

no Brasil, mas que perdeu a sua eficácia em 19/11/2018 sem ter sido deliberada na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal. 

Em sequência, surge a Medida Provisória nº 886/2018, publicada em 28/12/2018, com conteúdo 

idêntico à MP já superada, cujo trâmite indica a realização de audiências públicas com as partes 

interessadas, conduzidas pela Comissão Mista, com a apresentação de 501 (quinhentas e uma) 

emendas, por parlamentares, ao texto original. 

As hipóteses colhidas, à luz do pacto federativo e da necessidade de se estabelecer 

competências evidentes dos Entes Federativos, a fim de evitar insegurança jurídica acerca das 

atribuições inerentes aos serviços de saneamento básico, são no sentido de que cabe aos 

Municípios, diretamente ou sob regime de concessão, conforme os artigos 30, incisos I e V e 175 
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da CF, executar as atividades de saneamento básico, posto que é o titular da atividade, bem como 

da inconstitucionalidade de diversos dispositivos normativos da Medida Provisória nº 868/2018, 

especialmente aqueles que atribuem à Agência Nacional de Águas (ANA) a instituição de normas 

de referência nacional para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico. 

Ainda que se possa falar em edição de normas acerca da regulação do saneamento básico por 

uma entidade federal, tal legislação deve ter um caráter de mera recomendação aos entes 

municipais, e não de “normas de referência nacional para a regulação da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico”, uma vez que, com essa redação, a norma retira a automomia do 

titular do serviço de administração e regulação da atividade, exaurindo a temática e usurpando a 

sua competência. A corroborar com esse entendimento, são as lições de Aline Paola Correa, 

senão vejamos: 

 

“A opção da forma da prestação dos serviços é privativa do titular, não cabendo à 
União impor limites para a livre convicção dos Entes. A norma de caráter nacional 
que trata de diretrizes deve ser moderada e desenhada a ponto de permitir que o 
titular exerça o direito de administrar o serviço público [...]” (ALMEIDA, 2009, p. 80) 

 

A presente pesquisa servirá como subsídio para confrontar a Medida Provisória nº 868 através da 

propositura de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, em razão, dentre outros aspectos, da 

ausência de urgência e relevância para justificar a criação da MP, bem como por atingir 

dispositivos constitucionais, a exemplo do pacto federativo e a delimitação de competências entre 

os entes federativos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O problema central deste trabalho reside em um suposto conflito de repartição de competências 

constitucionais entre os Entes Políticos, notadamente quanto à normatização e titularidade dos 

serviços atinentes ao saneamento básico, sua regulação, e consequente desrespeito ao pacto 

federativo, o que sugere fragilidade aos entes municipais, notadamente na definição de ações 

para a regulação do saneamento básico, gerando, por consequência, insegurança jurídica para 

quem presta o serviço, para o Poder Concedente e, principalmente, para o usuário. 

Nessa senda, evidencia-se a fragilidade dos Municípios em definir, de forma clara, os parâmetros 

atinentes à regulação, ou mesmo delegar tal atividade aos Estados-membros, conforme previsão 
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no art. 23, § 1º44, da Lei nº 11.445/2007, posto que a todo momento surgem novas teses com o 

intuito de usurpar a sua competência constitucional, gerando indefinições, incertezas e 

incrementando riscos. 

Nessa linha de incertezas e incongruências é que se pauta a Medida Provisória nº 886/2018, 

publicada em 28/12/2018, que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera, dentre 

outras, a Lei nº 9.985/2000, que criou a Agência Nacional de Águas (ANA), atribuindo-lhe novas 

funções, notadamente a instituição de normas de referência nacionais para a regulação da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

A Medida Provisória propõe a inserção do artigo 4º-C à Lei nº 9.984/2000, para disciplinar a 

atuação da Agência Nacional de Águas no estabelecimento de normas de referência nacionais 

para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico, que poderão tratar, 

entre outros, de cinco temas principais: i) padrões de qualidade e eficiência dos sistemas de 

saneamento básico; ii) regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; iii) 

padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos de saneamento 

básico; iv) critérios para a contabilidade regulatória decorrente da prestação de serviços de 

saneamento básico; e v) redução progressiva da perda de água, visando a) estimular a livre 

concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica; b) estimular a 

cooperação entre os entes federativos; c) promover a prestação adequada dos serviços de 

saneamento básico com atendimento pleno aos usuários; e d) possibilitar a adoção de métodos, 

técnicas e processos adequados às peculiaridades locais e regionais 

Note-se que a propositura legislativa, ao atribuir nova função à Agência Nacional de Águas, prevê 

um aumento de estrutura da Agência Reguladora, notadamente com a realização de novo 

concurso público para admissão de mão de obra especializada, sem que haja notícia de previsão 

orçamentária para tal finalidade e sua respectiva fonte de custeio, em flagrante violação ao artigo 

113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Assim, além da necessidade de ampliação de um quadro de mão de obra já deficitário, sem 

notícia de previsão orçamentária para esse objetivo, os trabalhadores atuais da Agência 

Reguladora Federal não possuem conhecimento técnico para as competências que querem, 

forçadamente, lhes atribuir.  

Ademais, a famigerada Medida Provisória nº 868/2018, em seu art. 4º-D, dispõe que o acesso aos 

recursos públicos federais ou à contratação de financiamentos com recursos da União ou com 

recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal, quando 

destinados aos serviços de saneamento básico, ficará condicionado ao cumprimento das normas 
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 Art. 23, § 1º - A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer 

entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, 

a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 
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de referência nacionais para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico estabelecidas pela ANA, observado o disposto no art. 50 da Lei nº 11.445, de 2007, o que 

implica dizer que o município que não compactuar com os parâmetros e definições da Agência 

Nacional de Águas ficará impossibilitado de ter acesso aos recursos públicos federais para a 

complementação das ações de saneamento básico, posição esta de extrema fragilidade normativa 

à luz da Carta Republicana, posto que violadora do federalismo cooperativo, por impor a vontade 

da União sobre os municípios. 

O papel da União na prestação do serviço de saneamento básico não encontra guarida na Carta 

Republicana que possibilite a ampliação da competência da Agência Nacional de Águas (ANA) na 

forma proposta pela Medida Provisória questionada, posto que o legislador constituinte apenas 

deu à União competência para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos”, consoante previsão do artigo 21 da CF. 

Ora, como permitir à Agência Nacional de Águas assumir o protagonismo da atividade regulatória 

de serviço público que não é de competência da União? A Lei nº 9.984/00 definiu a competência 

da ANA de regulação e controle das águas brutas federais, esta, sim, atividade de competência 

federal. 

Justifica-se o presente estudo em razão da iminência do Poder Legislativo pautar para votação a 

citada Medida Provisória, podendo ser convertida, ou não, em lei, o que exige dos atores dos 

serviços de saneamento básico um juízo crítico e confrontador acerca da matéria, com a 

finalidade de viabilizar discussões em alto nível para fomentar um caminho de maior segurança 

jurídica para concessionárias, Poder Concedente, Agencias Reguladoras Municipais e Estaduais 

e, em especial, o usuário da atividade administrativa.  

A metodologia de pesquisa adotada foi o método hipotético-dedutivo através de confronto de 

teorias, conceitos e ideias dos doutrinadores, interpretação do texto constitucional e demais leis 

infraconstitucionais atinentes à materia, bem como estudo comparativo sobre diferentes prismas. 

A pesquisa foi feita de forma documental e bibliográfica. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O resultado obtido, diante da metodologia científica adotada e os objetivos fixados, é no sentido 

de apontar vícios materiais de constitucionalidade nos dispositivos normativos da Medida 

Provisória nº 868/2018 que ampliam a competência da Agência Nacional de Águas, infringindo o 

pacto federativo e o princípio da predominância do interesse, que fixa a competência municipal 

enquanto titular dos serviços de saneamento básico. 
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Ainda que se possa falar em atribuição da Agência Nacional de Águas na criação de normas 

sobre regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitário, trata-se, tão somente, de 

legislação de apoio, com caráter meramente aconselhatório, que possa estabelecer uma rede de 

planejamento e ações de saneamento básico, notadamente sobre formas de custeio, fomento, 

investimento, dentre outros aspectos. 

Ademais, deve-se levar em consideração que a regulação do serviço de saneamento básico traz 

em sim uma complexidade de fatores, considerando a existência de 5.570 (cinco mil, quinhentos e 

setenta) municípios, com suas peculiaridades sociais, econômicas e culturais, que atingem 

diretamente a prestação da atividade, fator que não é considerado ao se amplicar a atribuição da 

Agência Reguladora Federal e desprestigiar a capacidade de regulação pelos próprios municípios. 

O papel da Agência Nacional de Águas deve ser estabelecer marcos de regulação de natureza 

ampla, com natureza de “diretrizes gerais”, a servirem como parâmetro para o implemento das 

Agências Reguladoras de âmbito municipal, ou mesmo a delegação, pelo município, a outra 

entidade, mas sem lhe retirar a autonomia quanto à atividade de prestação e regulação do serviço 

de saneamento básico.  

Portanto, colhe-se como resultado do presente trabalho que o artigo 4-C45, da Medida Provisória 

nº 868 é inconstitucional, devendo sofrer controle quando de sua propositura nas casas 

legislativas, por ofender ao pacto federativo e usurpar dos municípios competência atinente à 

regulação do saneamento básico. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O Brasil enfrenta graves problemas relacionados aos serviços de saneamento básico. Tais 

mazelas somente serão resolvidos com uma necessidade de se deliberar sobre o tema de forma 

planejada, visando maior transparência e eficácia na prestação do serviço. 

Esse e o papel da atividade regulatória, que tem a função de estabelecer padrões de qualidade e 

eficiência; regulação tarifária; padronização dos instrumentos negociais; critérios para a 

contabilidade regulatória e redução progressiva da perda de água, tudo em vistas de se buscar a 

universalização do abastecimento e esgotamento sanitário. 

Assim, diante de tudo que fora exposto, resta evidente que compete aos municípios, titulares do 

serviço de esgotamento sanitário, a criação de entidade de regulação ou mesmo a delegação 

desta competência para outra entidade. 
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 Art. 4º-C. A ANA instituirá as normas de referência nacionais para a regulação da prestação de serviços públicos de 
saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras responsáveis, observadas as 
diretrizes para a função de regulação estabelecidas na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1149 

Trata-se de entidade de direito público a ser criada com autonomia administrativa, financeira, 

orçamentáriam técnica e decisória, com quadro próprio de trabalhadores, titular dos seus próprios 

bens, que deve atuar com transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade de suas decisões, 

em vista de executar a sua atividade de forma imparcial e objetivando a universalização do 

serviço. 

Conclui-se, por fim, que há uma necessidade de maior deliberação por parte do Poder Legislativo, 

juntamente com as entidades envolvidas nas atividades de saneamento básico, como também da 

sociedade civil organizada, sobre os parâmetros e definições do sanemanento básico, visando 

maior eficiência e garantia para a evolução dos índices de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no Brasil, questionando-se a possibilidade de alteração do marco legal do saneamento 

básico (Lei nº 11.445/2007) através de uma Medida Provisória, bem como ampliando as 

atribuições da Agência Nacional de Águas (ANA) com a retirada de competência dos municípios. 
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RESUMO  

 

O tema Regulação em Saneamento é um dos pilares da Gestão do setor. A Lei nº 11.445, de 05 

de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, determina as 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e estabelece que o titular dos serviços deve 

formular a política pública de saneamento básico. O município pode prestar diretamente ou 

autorizar a delegação dos serviços e deve definir o ente responsável pela sua regulação e 

fiscalização, estabelecendo também os procedimentos de sua atuação (Art. 9, inciso II). A 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades com o apoio do Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), no âmbito do Programa Interáguas, deu 

início ao Projeto REGULASAN que visa trabalhar a Regulação no Saneamento Básico por meio 

de uma consultoria de Assistência Técnica, Elaboração de Estudos e Capacitação Técnica em 

Regulação e Fiscalização de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O 

Projeto REGULASAN está finalizado e os resultados já alcançados comprovam sua eficácia e que 

é possível avançar no setor da Regulação no Saneamento Básico, embora ainda existam 

inúmeros desafios como, por exemplo: ampliar a aplicação nas agências reguladoras 

subnacionais, expandir as boas práticas para todo o território brasileiro, avançar nos processos de 

capacitação técnica, entre outros. 

 

Palavras-chave: Regulação, Prestação de Serviços, Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Projeto REGULASAN. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Borges et al (2018), a Lei Federal 11.445/07 estabelece que o titular dos serviços deverá 

formular a política pública de saneamento básico e, para tanto, deverá prestar diretamente ou 

autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, 

bem como os procedimentos de sua atuação (art. 9º, inciso II). A regulação consiste em todo e 

qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público de saneamento Básico para 

alcançar os objetivos definidos no art. 27º da Lei 11.445/07. O Plano Nacional de Saneamento 
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Básico (Plansab) ressalta que a função reguladora deve ser vista como a atuação do Estado na 

ordem econômica e na ordem social, com a finalidade de proteção do interesse público. Assim, a 

regulação ultrapassa a área econômica, devendo também garantir os direitos de cidadania com a 

prestação adequada dos serviços, bem como que as agências e órgãos reguladores intensifiquem 

a participação da sociedade civil, ampliando e reforçando, dessa forma, os espaços de controle 

social sobre as políticas públicas. 

Incialmente, apresentamos a Tabela 1, que apresenta os indicadores G3 e G3-AE do Plansab 

foram construídos a partir de diagnóstico elaborado no âmbito do Projeto REGULASAN no 

caderno temático de Regulação para o Plansab com suas respectivas metas propostas para cada 

macrorregião do País.  

 

 

Tabela 1 – Indicador G3 e G3 – AE propostos para o Plansab com as respectivas metas 

intermediárias, por macrorregião brasileira de acordo o caderno temático de regulação. 

Indicador Ano BRASIL N NE SE S CO 

G3. % de municípios com 
serviços públicos de 
saneamento básico 
regulados

46
 

2017
47

  10,2 6,2 2,8 19,2 12,3 4,7 

2023 30 20 20 40 40 20 

2033 70 60 60 80 80 60 

 

G3 – AE (Indicador auxiliar) 
% de municípios com 
serviços públicos de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário 
regulados 

2017
48

 23,7 10,4 11,4 41,1 26,7 14,1 

2018
49

 69 34,7 73,4 69,1 77,1 64 

2023 85 60 89 85 92 79 

2033 93 80 95 92 96 90 

 

Observa-se que para o indicador G3 (% de municípios com serviços públicos de saneamento 

básico regulados), em 2017, segundo dados da Munic/IBGE, 10,2% dos municípios possuíam 

serviços com os quatro componentes (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas) 

do saneamento no Brasil. As metas estabelecidas para os anos de 2023 e 2033, são 30% e 70% 

respectivamente. Para o indicador G3 – AE (% de municípios com serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário regulados), no ano 2017, foi 23% e 69% dos 

munícipios em 2018 possuíam serviços com os dois componentes. As metas estabelecidas para 

2023 e 2033, são de 85% e 93% para o País para o indicador G3 – AE. 

                                                             
46

 A definição de Saneamento Básico, segundo o art.2º, I-A, alíneas de (a), (b), (c) e (d) da Lei 11.445/07. 
47

 Fonte: Munic/IBGE 2017 – O município definiu o órgão como responsável pela regulação de serviços de saneamento básico (4 
componentes da gestão). 
48

 Fonte: Munic/IBGE 2017 – O município definiu o órgão como responsável pela regulação de serviços de saneamento básico (4 
componentes da gestão). 
49

 Fonte: Projeto Regulasan, elaboração por equipe própria, referência: 2018. 
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Considerando este cenário, a Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (SNS/MDR), em cooperação com o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), no âmbito do Programa Interáguas, construiu, em 2015 e 

executou até 2018, o Projeto REGULASAN que trabalhou o tema “Regulação e Fiscalização dos 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário” por meio de contratação de 

empresa de consultoria e seleção pública para assistência técnica a entidades reguladoras 

subnacionais.  

O presente trabalho técnico tem por objetivo principal apresentar os resultados finais do Projeto 

REGULASAN no âmbito da SNS/MDR. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para o levantamento dos materiais do presente artigo, foram realizadas pesquisas de dados 

secundários localizados no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Regional 

(www.cidades.gov.br), nos Produtos do Projeto REGULASAN, mais especificamente no(a)s:  

1.  Relatórios dos eventos de capacitação - cursos presenciais e no formato EAD, oficinais 

regionais e nacionais, seminário internacional, e reuniões técnicas; Estudos Nacionais;  

2. Publicações e Guia de Referência;  

3. Relatórios das atividades de Assistência Técnica, e 

4. Caderno Temático sobre Regulação do Plansab. 

Após a fase de levantamento de dados, realizamos a compilação de resultados e elaboração de 

tabelas referentes aos principais resultados do Projeto REGULASAN, que estão expressas na 

sessão de “Resultados/Discussão” do presente trabalho.  

Também foi confeccionado um mapa com a seguinte tipologia de regulação, segregada em: 

Estadual, Intermunicipal(consorciada), Municipal e Sem Regulação. Para isso, foram realizados 

downloads de dados geográficos do Brasil, Macrorregiões, Estados e Municípios no formato 

shapefiles do site Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e inseridos no software de 

sistema de informação geográfica QGIS. Após os downloads, os shapefiles foram sobrepostos e 

acrescido de tabela com dados de municípios regulados na prestação de água e esgotamento 

sanitário, elaborado no âmbito do projeto REGULASAN e, cujos resultados estão publicados no 

Caderno de Regulação do Plansab. 

Em relação ao Projeto REGULASAN, sua metodologia foi estruturada nos seguintes pilares: 

atividades gerais, assistência técnica, elaboração de estudos nacionais com edição de 

publicações, capacitação (cursos e eventos). Para seu desenvolvimento, o projeto passou por 

uma série de processos, desde a seleção pública dos agentes de regulação a serem beneficiados 
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pelo Projeto, bem como a contratação da consultoria executora conforme demostrado da Figura 1. 

Concomitantemente, foi realizada a Chamada Pública 33/2015, em março/2015, cujas agências 

selecionadas para o componente assistência técnica do projeto foram: AGEPAN/MS, 

AGERSA/Cachoeiro de Itapemirim/ES, ARES-PCJ/SP, ARIS/SC e ATR/TO. A Consultoria 

contratada consistiu num Consórcio composto pelas seguintes empresas: INECON – 

Santiago/Chile, FEY PROBST & BRUSTOLIN – Florianópolis/SC, REINFRA – Fortaleza/CE, 

PEZCO – São Paulo/SP, MACROCONSULTING – Buenos Aires/Argentina. 

 

Figura 1 – Fluxo de contratação do Consórcio de empresas consultoras para execução do Projeto 

REGULASAN. 

 

 

Assim, o Projeto REGULASAN restou constituído por 22 (vinte e dois) produtos divididos em 

ações de assistência técnica, incluindo estudos nacionais, cursos de capacitação e um seminário 

ao final, além de 6 (seis) publicações incluídas nestes produtos. Em consonância com o Termo de 

Referência tais Produtos foram agrupados por temas (atividades gerais, assistência técnica, 

estudos, cursos e eventos), de modo a facilitar a operação do fluxo de pagamentos do projeto. A 

metodologia adotada para acompanhar a execução do Projeto REGULASAN no período de 2016 

a 2018 consistiu no recebimento e avaliação dos produtos, e participação na coordenação dos 

cursos e eventos.  

Por meio de um aditivo contratual firmado em 2018, o Projeto REGULASAN recebeu uma 

extensão do seu escopo e prazo de execução original, no qual foram incorporadas as seguintes 

atividades descritas na Tabela 2. 

Assim, o Projeto REGULASAN findou em 30/10/2018, e seus produtos estão disponibilizados no 

sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Regional. 
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Tabela 2. Atividades do Aditivo do Projeto REGULASAN. 

Atividades 

i) Elaboração do Guia de Referência para a regulação no Saneamento Básico; 

ii) Elaboração de subsídio para a construção dos cadernos temáticos do Plansab nos temas 

regulação, subsídios e financiamento; 

iii) Elaboração de diagramação dos estudos para publicação nos temas de: Normativos regulatórios, 

modelos de avaliação econômico-financeira e de estrutura tarifária, modelo de avaliação da qualidade 

dos serviços e sistema de informações, manual de contabilidade regulatória, fontes de recursos e 

estratégias de financiamento, modelo de subsídio à famílias de baixa renda e o Guia de Referência; e, 

iv) Estudo e proposta normativa para disciplinar a situação resultante dos repasses de recursos não 

onerosos para obras de infraestrutura em saneamento básico. 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Todos os Produtos, de I ao XII, e as Publicações, de I a VI, deste projeto estão disponibilizados no 

sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Regional 

(http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/projeto-interaguas/regulacao), e foram 

apresentados e discutidos nas reuniões das Câmaras Técnicas de Saneamento Básico, Recursos 

Hídricos e Saúde – CTSan/ABAR ocorridas em 2018, podendo servir de subsídio a expansão e 

aprimoramento da regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

para todo o país.  

Durante o período de 2016 a 2018, o Projeto movimentou o setor do saneamento com eventos, 

cursos presenciais e no formato EAD, oficinas regionais e nacionais, e seminário internacional, 

realizados pelo Brasil. O público-alvo das atividades de capacitação foi constituído por: 

 Técnicos das agências beneficiárias do Projeto Regulasan (AGEPAN, AGERSA, ARES-

PCJ, ARIS, ATR); 

 Técnicos das agências reguladoras de saneamento não beneficiárias do Projeto 

Regulasan; 

 Técnicos dos prestadores de serviços de saneamento; 

 Representantes dos governos federal, estadual e municipal; 

 Representantes dos órgãos de controle e de fiscalização; 

 Associações setoriais e de infraestrutura;  

 Técnicos do Ministério das Cidades e do IICA envolvidos no projeto, e 

 Outros reguladores, prestadores de serviços e representantes de poderes concedentes. 

Apresenta-se a seguir, na Tabela 3 os resultados dos participantes do tema capacitação (cursos 

regionais e nacionais) do Projeto. 
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Tabela 3 – Relação de participantes nos Cursos realizados – Projeto REGULASAN. 

Capacitação - Cursos Regionais 

Local Data Participantes 

Auditório do CREA-MS, em Campo 

Grande/MS 
fevereiro de 2017 42 

Sede da Universidade Corporativa 

do Estado do Tocantins, em 

Palmas/TO 

maio de 2017 

1º Dia - 38 

2° Dia - 36 

3° Dia - 34 

Auditório Capivari - Sede da 

SANASA, Campinas/SP 
julho de 2017 

1° Dia - 41 

2° Dia - 37 

3° Dia - 39 

Sede da ARIS - Agência 

Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento, Florianópolis/SC 

novembro 2017 

1° Dia - 46 

2° Dia - 42 

Capacitação - Cursos Nacionais 

Local Edição/Data Participantes 

Sala da CNI – Confederação 

Nacional da Indústria,                                                                                

Brasília/DF 

1ª Edição/de 22 de janeiro a 26 de janeiro 

de 2018 (1ª semana) e 29 de janeiro a 02 de 

fevereiro  (2ª semana) 

62 

2ª Edição/de 26 de fevereiro a 2 de março 

de 2018 (1 ª semana) e 12 de março a 16 

de março de 2018 (2ª semana) 

72 

 

 

Em 2017, na capacitação através dos Cursos Regionais, foram realizados cursos nas 

macrorregiões: Centro-Oeste (Campo Grande/MS), Norte (Palmas/TO), Sudeste 

(Campinas/SP) e, por fim, no Sul (Florianópolis/SC). Totalizando 42 participantes no Centro-

Oeste, 104 participações somando os três dias no Norte, 117 no Sudeste e 88 no Sul.  

Em relação aos Cursos Nacionais e presenciais, estes aconteceram em duas edições 

realizadas em sala da CNI em Brasília/DF no início de 2018.  

 

Tabela 4 – Relação de participantes nas Oficinas realizadas na primeira etapa. 

Oficinas do REGULASAN – Primeira Etapa 

Data Local 

06 e 07 de abril de 2017 e  

13 de maio de 2018 

Auditório do MDR 

Brasília/DF 

Quantidade de Participantes  

Oficina de Contabilidade Regulatória:  71 

Oficina de Modelos de Subsídio:  71 

Oficina de Fontes de Financiamento: 60 

Oficina de Modelo de Subsídios e 

Financiamento em Saneamento:  105 

 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1158 

 

Também em 2017 e 2018, foram realizadas as oficinas Nacionais cujos temas estavam 

relacionados com os estudos nacionais (contabilidade regulatória, subsídios à baixa renda e 

as alternativas de financiamento). Todas foram realizadas no auditório do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, e contaram com mais de 60 profissionais do setor por oficina. 

 

Tabela 5 – Relação de participantes nas Oficinas realizadas para a discussão do Guia de 

Referência para a Regulação do setor, referente ao ADITIVO. 

Oficinas do REGULASAN- Segunda Etapa - ADITIVO 

Data: Local: 

1ª Oficina Nacional - 28/08/2018 e  

2ª Oficina Nacional - 04/10/2018 

Auditório do MDR 

Brasília/DF 

 
Quantidade de Participantes 

1ª Oficina Nacional: 85 inscritos com 49 participantes 

2ª Oficina Nacional: 78 inscritos com 32 participantes 

 

As oficinas nacionais prevista no Aditivo contratual para a elaboração e discussão do Guia 

de Referência de Regulação ocorreram no 2º semestre de 2018 e contaram com 49 

participantes nos dias 28 de agosto e 32  e 04 de outubro, respectivamente. Uma consulta 

ao público também foi aberta no <www.guiaregulasan.com.br> para a colaboração do Guia 

de Referência do dia 24 de agosto até 04 de outubro de 2018. Os eventos foram realizados 

no auditório do Ministério do Desenvolvimento Regional, em Brasília/DF. A participação nas 

oficinas é apresentada na Tabela 5, totalizando 81 participantes. 

 

Tabela 6 – Relação de participantes no Seminário Internacional realizado. 

Seminário Internacional 

Data: Local: 

01 e 02/08/2018 
Auditório do MDR 

Brasília/DF 
 

Quantidade de Participantes  

195 presenciais. 

Além da transmissão online no sitio eletrônico do extinto Ministério das Cidades. 

 

 

Está apresentado na Tabela 6, os dados de participação do Seminário Internacional, ocorrido em 

primeiro e dois de agosto de 2018 contou com a participação de 195 pessoas e foi realizada 

transmissão online, tendo como palestrantes convidados: o professor  Rui Cunha Marques da 

Universidade de Lisboa/Portugal, Magaly Espinosa Sarria, Asesora da Dirección de Obras 
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Hidráulicas do Ministério de Obras Públicas/Chile, Javier Orlando Moreno Méndez, Experto 

Comisionado da Comisión de Regulacion de Agua Potable y Saniemento Básico/Colômbia. 

Tabela 7 – Relação dos participantes nos Cursos EAD - REGULASAN. 

Curso EAD 

 

 

 

Turma Modalidade Período 

Coluna (A) 

Inscritos no 

Portal 

Coluna (B) 

Participant

e no AVA 

Coluna (C)  

Certificado 
Situação 

1ª Edição 

(REGULASAN) 

1°sem/

18 
moderado 

01/08/18 

a 05/10/18 
110 95 40 encerrado 

 2ª Edição 

(REGULASAN) 

2ºsem/

18 
autoinstrução 

13/12/18 

a 

25/03/19 

1.495 858      251 encerrado 

Sub total 2018/2019 1.605 953 291   

 

 

A Tabela 8 apresenta o consolidado da participação nos cursos EAD - REGULASAN. Somando as 

duas edições do curso REGULASAN no formato EAD, o número total de inscritos foi 1.605, sendo 

que 953 acessaram a plataforma, o que corresponde a 59,4% dos inscritos. Desses 953 

participantes, 291 finalizaram o curso e obtiveram o certificado (com aproveitamento igual ou 

maior a 70% dos exercícios avaliativos), correspondendo a 30,5% dos participantes. 

Em síntese, mais de 700 profissionais do setor participaram, presencialmente, dos processos de 

capacitação do projeto (cursos regionais e nacionais, oficinas nacionais e seminário internacional).  

 

Figura 2 – Gráfico comparativo da porcentagem de regulação em água e esgoto da Munic/IBGE, 

ABAR e Caderno Regulação. 
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Segundo a Associação Brasileira das Agências Reguladoras (ABAR, 2017), 36% dos municípios 

brasileiros estão sendo regulados em relação aos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, o que demonstra um decréscimo em relação ao ano de 2015, onde o valor 

registrado atingiu cerca de 49%, sendo esta uma situação preocupante para o setor do 

saneamento básico do País. Segundo a Munic/IBGE, o cenário era 22,8% em 2011 dos 

municípios com regulação e 23,7% em 2017.  

Após o projeto, constatou-se que 69% dos municípios brasileiros têm a regulação dos serviços de 

Saneamento em relação aos serviços de água e esgoto de acordo com o Caderno Regulação. O 

mapa disposto na Figura 3 apresenta os municípios sem regulação e os munícipios regulados de 

acordo com suas tipologias de abrangência: Estadual, Intermunicipal e Municipal.  

 

Figura 3 – Mapa das entidades reguladoras do Brasil, 2018. 

 

 

Observa-se que a Macrorregião Norte, em que quase sua totalidade, não possui regulação, e que 

mesmo depois do Projeto REGULASAN, muitos prestadores de serviços ainda carecem de 

regulação em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Apesar disto, os estados do Acre e 

Tocantins possuem regulação nestes componentes. A macrorregião Centro-Oeste dispõem 

cenários positivos nos estados do Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, porém o índice 
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alarmante é no estado de Mato Grosso. As demais Macrorregiões (Nordeste, Sudeste e Sul) 

necessitam de ações para alavancarem os índices de regulação dos serviços, contudo, nestas 

macrorregiões se encontram cenários mais equilibrados em comparação as Macrorregiões Norte 

e Centro-Oeste.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

O Projeto REGULASAN surgiu em resposta a um cenário em que um número limitado de 

municípios brasileiros que têm seus serviços de saneamento básico regulados nos componentes 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. As cinco agências de regulação que foram 

assistidas pela consultoria prestada por um Consórcio contratado composto por empresas 

nacionais e internacionais adotaram em suas práticas regulatórias os produtos, principalmente, 

aqueles ligados a normativos, governança, controle social e sistema de informações. Os Produtos 

do Projeto, publicações, relatórios do sistema de informações, das atividades de assistência 

técnica e de capacitação, estão disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, para as entidades subnacionais e para a regulação do setor, com temas desafiadores 

como a contabilidade regulatória, subsídios a populações de baixa renda, alternativas de 

financiamento, participação e o controle social, normativos, transparência e a governança, entre 

outros. Tais produtos servem de norte para atuação regulatória em todo o Brasil e com isso a 

regulação do saneamento básico será uma realidade no País. Foram capacitados 

presencialmente, agentes públicos, gerentes, gestores e profissionais do setor, num total superior 

a 700 pessoas espalhadas pelo Brasil, além de haver um curso no formato EAD disponível no 

portal Capacidades. O Projeto REGULASAN, finalizado, influenciou no Plansab, com a elaboração 

do Caderno Temático de Regulação e se tornou um importante incentivo para as entidades 

reguladoras do setor através dos processos de capacitação e assistência técnica. No entanto, 

ainda persistem muitos desafios, como por exemplo: ampliar a aplicação do legado do Projeto nas 

entidades, expandir as boas práticas para as demais do território brasileiro, além de consolidar e 

avançar os processos de capacitação técnica, aprimorar e disseminar o Guia de Referência para a 

Regulação do Saneamento Básico (GRS-AE) e Manual de Contabilidade Regulatória para 

Prestadores de Serviços de Água e Esgotamento sanitário,  disseminar as publicações técnicas 

desenvolvidas no âmbito do PROJETO REGULASAN, principalmente os estudos nacionais sobre 

subsídios a populações de baixa renda, alternativas de financiamento e contabilidade regulatória, 

aprimorar e consolidar as informações prestadas no SNIS e no futuro SINISA, qualificar e aplicar a 

metodologia de certificação desenvolvida no Projeto ACERTAR, dentre outros. 
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RESUMO  

 

O saneamento básico no Brasil tem suas diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.445/07, que o 

define como o conjunto de infraestruturas, serviços e instalações operacionais de abastecimento 

de água potável; manejo de resíduos sólidos; esgotamento sanitário; e estruturas de drenagem e 

manejo das águas pluviais. A importância do saneamento ultrapassa a preocupação com a 

implantação dos  sistemas infraestruturas, já que impacta a saúde pública, o meio ambiente e a 

economia do país. Por ser um sistema de extrema importância para saúde, habitação e qualidade 

de vida, entende-se que os investimentos deveriam ser abundantes, entretanto, a garantia de 

acesso a água potável e sem intermitência, junto com a coleta e tratamento do esgotamento 

sanitário para os moradores de centros urbanos e rurais é um dos principais desafios desse 

século. O trabalho tem por objetivo identificar os programas e instituições envolvidas em 

saneamento verificadas no contexto das regiões rurais em Goiás, e as suas relações com os 

programas institucionais de caráter sanitaristas existentes na política habitacional e ações de 
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saneamento destinadas às respectivas comunidades. Identifica-se a existência de diferentes 

programas cuja atuação da-se de forma fragmentária e com a perspectiva de soluções 

tecnológicas homogêneas. 

 

Palavras-chave: Saneamento Rural; tecnologia; tecnologia social; 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme estabelecido no Plano Plurianual de Governo Federal (PPA 2016-2019), compete à 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no âmbito do Ministério da Saúde, apoiar Estados e 

Municípios na implementação de medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e 

comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a 

sustentabilidade das ações e serviços públicos de saneamento básico. No cumprimento de suas 

competências, a Funasa desenvolve ações direcionadas ao atendimento das diretrizes nacionais 

em saneamento rural no estado de Goiás, onde são encontradas iniciativas, tais como: o 

Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares (PMSD); o Projeto Sanear Cidades; e o Projeto 

Saneamento e Saúde Ambiental em Comunidades Rurais e Tradicionais de Goiás (SanRural), 

entre outros. Nesse contexto, consciente sobre a importância de soluções de saneamento 

eficientes para a promoção da saúde pública nas regiões rurais, a pesquisa em questão tem por 

objetivo identificar os programas e instituições envolvidas em saneamento verificadas no contexto 

das regiões rurais em Goiás, e as suas relações com os programas institucionais de caráter 

sanitaristas existentes na política habitacional e ações de saneamento destinadas às respectivas 

comunidades. A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica e documental procurando 

sistematizar os dados e informações na composição de um panorama para ajude a compreender 

as iniciativas que influenciaram o uso e escolha de determinadas tecnologias no saneamento 

rural. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A estrutura da pesquisa baseou-se em pesquisa bibliográfica e documental, visando identificar e 

inventariar os programas institucionais e iniciativas em saneamento rural em Goiás desde o marco 

da Política Nacional de Saneamento Básico, nos últimos 12 anos. O levantamento destas 

informações se deu tanto no portal de periódicos da CAPES, para identificação de estudos 
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acadêmicos; quanto nos sites institucionais da Funasa, Ministério das Cidades, Fundação Banco 

do Brasil, entre outras. 

Ao final, espera-se identificar um panorama de tais iniciativas permitindo visualizar a relação com 

os programas institucionais e verificar as possíveis relações entre elas. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Verifica-se que, frequentemente, as iniciativas em saneamento nas regiões rurais estão 

entrelaçadas direta ou indiretamente à programas de oferta de créditos para habitação, ou de 

melhorias habitacionais, que assumem grande importância para o desenvolvimento 

socioeconômico nas áreas rurais, possibilitando a essas áreas um salto de melhoria, saindo de 

uma situação de exclusão social. A visibilização da população rural pelo Estado permite que os 

sujeitos sociais sejam visto como portadores de direitos com acesso a bens e serviços como 

educação, saúde, moradia e alimentos de qualidade, que são de direito de todos os cidadãos 

(LIMA, 2014). Esta condição é fundamental para as populações do campo, das florestas e das 

águas, que se encontram em maior grau de vulnerabilidade social nestas áreas. 

A habitação constitui-se como um elemento de produção e reprodução social, e se relaciona 

diretamente com o saneamento básico. Bonduki (1994)  discorre sobre as relações entre 

habitação social, saneamento básico, pobreza, desigualdade social e saúde pública que estão em 

evidências desde o II Império, mas que, seguem tratadas de forma fragmentada dentro das 

políticas públicas. Em relação às soluções de saneamento básico, observa-se que este é tratado 

de forma secundária em relação à habitação. Apesar de culminarem no mesmo objeto, a moradia, 

as políticas públicas em habitação de interesse social e saneamento básico seguem fragmentados 

em programas e iniciativas nas regiões rurais em Goiás (SACHO, 2018). 

Nesse cenário, verifica-se na abordagem do Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares (PMDS) 

sob competência da Funasa; do Cheque Moradia, sob competência do Governo Estadual por 

meio da Agência Goiana de Habitação (AGEAB); do Minha Casa Minha Vida (PMCMV) dirigido 

pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal; e o Crédito 

Instalação (que conta com nove modalidades), implementado pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, aspectos do saneamento básico contemplados no desenho dos 

programas implementados por essas instituições. 

Conforme estabelecido pelo Plano Plurianual de Governo Federal (PPA 2016-2019), compete à 

Funasa, no âmbito do Ministério da Saúde, apoiar os Estados e Municípios na implementação de 

medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades tradicionais, que assegurem a 
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ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de 

saneamento básico (BRASIL, 2016b).  

Sob a competência da Funasa, o Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (PMDS), 

consiste em intervenções promovidas nos domicílios (e coletivas de pequeno porte), com o 

objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações 

hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos 

esgotos domiciliares. Assim, o PMSD propõe a implantação de soluções com tecnologias 

destinadas ao emprego ou melhoria de áreas molhadas (cozinha, área de serviços e balheiros) e 

a realização de oficinas municipais de saneamento (espaço aberto à população e tem como 

função principal fomentar e difundir o conceito de saneamento como ação de saúde pública) e 

assim, contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade provocados pela falta ou 

inadequação das condições de saneamento domiciliar (FUNASA, 2017). O programa conta com 

três eixos de atuação, sendo eles, suprimento de água potável, com ligação de água 

domiciliar/intradomiciliar, poço freático, captação de água de chuva e reservatórios; utensílios 

sanitários como conjunto sanitário, pia de cozinha, filtro doméstico; e destinação de águas 

residuais contando com tanque séptico, semidouro, valas de filtração ou infiltração e ligação 

intradomiciliar de esgoto (FUNASA, 2017).  

O PMSD surge com o objetivo de promover a adequação das soluções individualizadas de 

saneamento principalmente em áreas rurais,pequenas localidades e periferias das cidades, com 

soluções individuais e tecnologias adequadas. Deste modo, a Funasa destaca que as melhorias 

devem ser executadas a partir das necessidades identificadas no inquérito sanitário, considerando 

a cultura local, bem como tecnologias adequadas às instalações e a disponibilidade de recurso 

orçamentário, indicando a atuação da comunidade comoum fator de grande importância no 

processo. 

Para a implementação do programa, a Funasa disponibiliza modelos de projetos técnicos de 

engenharia, além do Manual de MSD, com os respectivos detalhamentos, especificações técnicas 

e planilhas orçamentárias, indicando a consideração pela cultura local, bem como a escolha de 

tecnologias adequadas às respectivas instalações (FUNASA, 2017) 

Já a Agência Goiana de Habitação (Agehab) é uma sociedade de economia mista de direito 

privado, criada a partir da fusão da Companhia de Habitação de Goiás (Cohab) e da Companhia 

Habitacional do Estado de Goiás (Chego) pela Lei Estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999. 

Desde então é responsável por desenvolver e implementar a política habitacional do Estado de 

Goiás, jurisdicionada, na antiga Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 

Infraestruta e Assuntos Metropolitanos, conforme previsto na Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 

2011 que, em 2019, tem passado por reestruturação administrativa com subdivisão de unidades e 

alteração do nome. A Agehab tem por objetivo promover o acesso universal à moradia digna, 
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atuando ainda como construtora de unidades habitacionais de interesse social e como executora 

da regularização fundiária no território goiano (AGEHAB, 2014).  

Entre os programas promovidos pela AGEHAB está o Cheque Moradia, instituído em 2003 pelo 

Decreto Estadual n.º 432 de 23 de Setembro de 2003, criado para a construção, ampliação e/ou 

reforma da moradia de famílias com renda de até três salários mínimos, ficando a contratação e 

pagamento da mão-de-obra sob a responsabilidade do beneficiário (AGEHAB, 2014). 

O Programa Cheque Moradia consiste na transferência direta de renda, que tem por objetivo 

combater a pobreza e as desigualdades sociais no atendimento da parcela excluída da sociedade, 

que dificilmente teria acesso à moradia, contribuindo também em movimentar a economia do 

Estado com o aumento das vendas de materiais de construção, e também possibilitar a criação de 

novos empregos e ocupações através da construção civil (AGEHAB, 2014)  

O Cheque Moradia pode ser utilizado para a aquisição dos seguintes materiais de construção civil: 

Materiais básicos, como pedra, cascalho, brita; Materiais estruturais e de vedação, como 

ferragens, perfis metálicos, chapas dobradas, chapas dobradas, fôrmas metálicas; Materiais de 

instalação, como materiais hidráulicos, sanitários, elétricos e telefônicos; louças, pias, tanques e 

metais hidrossanitários; Materiais de acabamento, como argamassa, azulejo, cerâmica, ladrilhos 

hidráulicos; gesso em pó, gesso cartonado; Máquinas, equipamentos e ferramentas básicos de 

construção civil: equipamento de proteção individual (EPI), como prumo, serrote, picareta, 

enxadão e trado; carreta reboque, tanques metálicos e containers; Materiais de infraestrutura, 

como materiais hidráulicos para rede de água potável; materiais elétricos e equipamentos para 

rede de energia elétrica; materiais para construção de reservatórios de água. 

Já o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é uma autarquia federal da 

Administração Pública brasileira. Foi criado pelo decreto nº 1 110, de 9 de julho de 1970, com a 

missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e 

administrar as terras públicas da União, com objetivo de implantar modelos compatíveis com as 

potencialidades e biomas de cada região do País e fomentar a integração espacial dos projetos, 

equacionamento do passivo ambiental existente, a recuperação da infraestrutura e o 

desenvolvimento sustentável dos mais de oito mil assentamentos existentes no País. 

O Incra, como órgão responsável pela reforma agrária, acaba autando direta e indiretamente com 

programas institucionais em saneamento rural em assentamentos da reforma agrária, nos quais 

as principais políticas públicas implementadas fazem parte do programa “Crédito Instalação”. O 

programa Crédito Instalação teve início em 25 de fevereiro de 1993, com a criação da lei agrária 

nº 8.629, estando em operação pelo Incra desde 2001, com as modalidades Apoio Inicial, 

Fomento e Habitação, estando as duas primeiras orientadas para a segurança alimentar e 

estruturação produtiva básica das famílias, e a última à construção de moradias. A partir de 2005 

o programa passou a abarcar outras modalidades, com o objetivo de atender às especificidades 
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regionais, como nos casos das modalidades semiárido e crédito ambiental; e ainda a questões de 

gênero, como no caso do Apoio Mulher. Em 2018 eram disponibilizados nove tipos de créditos, 

sendo eles, Apoio Inicial, Apoio Mulher, Aquisição de Materiais de Construção, Fomento, Adicional 

do Fomento, Semiárido, Recuperação/Materiais de Construção, Reabilitação de Crédito Produção 

e Crédito Ambiental (Incra, 2018). Em relação ao crédito material de construção, essa ação 

chegou a ser repassada ao Programa Minha Casa, Minha Vida Rural. Entretanto, em fins de 2016 

retornou para o órgão. 

O saneamento se destaca mais em algumas modalidades desse programa, como o Crédito 

Semiárido que disponibiliza a verba para atender a necessidade de segurança hídrica nos 

assentamentos, se destinando a apoiar soluções de captação, armazenamento e distribuição de 

água para consumo humano, animal e produtivo, no valor de até R$ 5 mil (cinco mil reais) por 

família assentada. As tecnologias utilizadas por cada programa, fica a cargo do beneficiário, já 

que o Incra disponibiliza o valor, e o mesmo deve utilizá-lo dentro do seguimento do tipo de 

crédito. (INCRA, 2018) 

O Incra contava, ainda, com o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) que é feito 

após a criação do assentamento por uma empresa ou entidade de assistência técnica contratada 

pelo Incra. A elaboração do Plano conta com a participação das famílias assentadas. Nele é 

definida a organização do espaço, com indicação das áreas para moradia, produção, reserva 

florestal, vias de acesso, entre outros aspectos. Além disso, o PDA relaciona as atividades 

produtivas a serem desenvolvidas no assentamento, as ações necessárias à recuperação e à 

preservação do meio ambiente, o programa social e de infraestrutura básica (INCRA, 2009)  

No PDA está incluso a área de Saúde e Saneamento, dentro do tópico de Serviços Sociais 

Básico, que destaca: Infra-estrutura disponível com indicação das instituições responsáveis pela 

sua construção; instituições responsáveis pela manutenção dos serviços de saúde 

disponibilizados; principais doenças; taxa de mortalidade infantil; condições sanitárias; acesso e 

qualidade de água consumida; nível de nutrição e hábitos alimentares; índice de vacinação; 

atendimento médico-odontológico; saúde preventiva e pré-natal; condições de moradia; 

disponibilidade de banheiros e fossas sépticas de higiene. Mesmo com mudanças operacionais na 

execução do PDA, o planejamento e implantação dos assentamentos ainda requer ações 

semelhantes. 

O Ministério das Cidades Criado, em 2003, com a transformação da Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, tem, entre suas atribuições, a elaboração 

de políticas públicas de desenvolvimento urbano, de habitação, de transporte urbano e de trânsito, 

e também trata da promoção de ações nas áreas de urbanização e de saneamento básico e 

ambiental. A pasta é ainda encarregada de políticas de subsídio à habitação popular, ao 

saneamento básico e ao transporte urbano. 
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Entre os  programas institucionais concebidos no âmbito do Ministerio das Cidades está o 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), implantado em 2009, cujo objetivo principal é 

facilitar a aquisição da casa própria pelas famílias com renda mensal entre zero e dez salários 

mínimos, sobretudo por aquelas localizadas nas periferias das grandes cidades (COSTA, 2011). O 

PMCMV compreende dois programas nacionais: o Programa Nacional de Habitação Urbana 

(PNHU) e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). 

O PNHR tem como objetivo a concessão de subsídios aos agricultores rurais para a construção 

de moradia em área rural, por meio da aquisição de material de construção. Segundo Costa 

(2011), no PMCMV é identificado um déficit habitacional a ser atingido pelos dois programas, uma 

vez que o PNHU serve tanto para aquisição quanto para a reforma de moradias, enquanto o 

PNHR é destinado para a aquisição de material de construção visando à reforma de imóveis, sem 

estimular a produção de novas unidades habitacionais. Portanto, busca-se atingir de maneiras 

diferenciadas o déficit por reposição de estoque, na área rural e urbana, e o déficit por incremento 

de estoque, na área urbana. Com o objetivo de reduzir o déficit habitacional rural no Brasil, o 

Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), criado em 2009, passa a integrar o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com a finalidade de conceder subsídios aos agricultores 

familiares e trabalhadores rurais, organizados sob forma coletiva, por meio de uma entidade 

organizadora, para construção ou reforma da moradia em área rural. 

O saneamento é visto em segundo plano pelo PMCMV, segundo Hiromoto (2018), entre outros 

itens, a Caixa Econômica Federal verifica que no caso dos serviços públicos, estes “devem estar 

disponíveis transporte, iluminação, coleta de lixo”, mas itens como abastecimento de água e 

energia, solução de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, devem apenas estar 

“contemplados”, ou seja, são apenas observados, sem que haja exigências mínimas à aprovação 

de projetos. 

Diante do panorama exposto e da sistematização dos principais programas, apresentado no 

Quadro 1, podemos verificar a retomada dos investimentos públicos no setor de saneamento 

básico com programas institucionais foi ampliado para as regiões rurais após um longo período de 

invisibilidade dessas populações. Porém, o fato de, na maioria das vezes o saneamento estar 

interligado a programas de habitação, passa a ser tratado em segundo plano e fragmentado dos 

diversos programas. 
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Quadro 1 - Principais iniciativas em saneamento rural desde o marco da PNSB com foco em Goiás. 

Iniciativas Data 
Instituição 

responsável 
Objetivos 

População 
atendida 

Considerações 

Lei Federal nº 11.445 2007 Congresso Nacional 
Institui a Politica Nacional do Saneamento Basico (PNSB), estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil e a elaboração do 
Plano Nacional de Saneamento Basico 

Nacional 
A respeito do saneamento rural, ficou estabelecida a garantia de atendimento 

da população rural dispersa, mediante soluções compatíveis com suas 
características econômicas e sociais peculiares. 

Cheque Moradia 2003 – 2019 
Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) 

Destinado a familias com renda de até três salários mínimos. O cheque é 
usado para a compra de materiais de construção civil para construção, 

ampliação ou reforma da moradia. 

Estado de 
Goiás 

Programa de carater social. Recursos para compra de materiais de construção. 

Plano de Aceleração 
do Crescimento I 

2007 – 2010 Governo Federal 
 Acelerar o crescimento econômico do país investindo em áreas com 

saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos. 
Nacional 

Os investimentos do PAC em saneamento são disponibilizados aos municípios, 
classificados em três grupos, sendo as regioes rurais identificadas no Grupo 3, 

coordenado pela Funasa. 

Programa Minha 
Casa, Minha Vida 

(PMCMV) 
2009 – 2019 

Caixa Econômica 
Federal 

Facilitar a aquisição da casa própria pelas famílias com renda mensal entre 
zero e dez salários mínimos, sobretudo por aquelas localizadas nas periferias 

das grandes cidades  
Nacional 

Compreende dois programas nacionais: o Programa Nacional de Habitação 
Urbana (PNHU) e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) 

Plano de Aceleração 
do Crescimento II 

2011 – 2014 Governo Federal 
dividido em seis novos eixos, que abrangem projetos de infraestrutura em todo 

Brasil: PAC Cidade Melhor; PAC Comunidade Cidadã; PAC Minha Casa, 
Minha Vida; PAC Água e Luz para Todos; PAC Transportes e PAC Energia  

Nacional 
Os investimentos do PAC em saneamento são disponibilizados aos municípios, 
classificados em três grupos, sendo as regioes rurais identificadas no Grupo 3, 

coordenado pela Funasa. 

Plano Nacional de 
Saneamento Básico 

(Plansab) 

2013 Ministério das Cidades 
O Plansab determinou a construção de três programas: Saneamento Básico 

Integrado; Saneamento Estruturante; e Saneamento Rural (PNSR). 
Nacional 

Sua elaboração foi prevista na Lei nº 11.445/2007. Resulta de um processo 
coordenado pelo Ministério iniciado com o “Pacto pelo Saneamento Básico: 
mais saúde, qualidade de vida e cidadania”, em 2008. Em 2009 e 2010 foi 

elaborado o “Panorama do Saneamento Básico 
no Brasil” com a versão preliminar do Plansab, elaborado pela UFMG, UFBA e 
UFRJ. Após a Consulta publica, o Plansab é publicado oficialmente em 2013.  

Programa 
Saneamento Rural 

2013 – 2019 Funasa 
Universalização do acesso às ações e aos serviços de saneamento básico por 

meio de estratégias que garantam o financiamento, a sustentabilidade e a 
participação social. 

Rural 
Programas de incentivo a implementação de tecnologias acessíveis a 
comunidades rurais como: clorador; fossas sépticas; e jardim filtrante. 

Melhorias Sanitárias 
Domiciliares (PMDS) 

2014 – 2019 Funasa 

Intervenções promovidas nos domicílios com o objetivo de atender às 
necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações 

hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino 
adequado dos esgotos domiciliares 

Nacional 
O programa conta com três eixos de atuação, sendo eles, suprimento de água 

potável; utensílios sanitários; e destinação de águas residuais. 

Sanear Cidades 2014 – 2019 Funasa 

Capacitação dos técnicos municipais e assessoraria tecnia às prefeituras na 
elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos 
municípios selecionados pela Funasa, com população de até 50.000 

habitantes, do Estado de Goiás. 

Estado de 
Goiás 

A realização do projeto foi direcionada pela assinatura do Termo de Execução 
Descentralizada n° 17, de dezembro de 2014, firmado entre a Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) e o Instituto Federal de Goiás (IFG) 

Programa Nacional 
de Saneamento Rural 

(PNSR) 
2015 – 2019 Funasa 

Promover  o desenvolvimento de ações de saneamento básico em áreas 
rurais com vistas à universalização do acesso, por meio de estratégias que 

garantam a equidade, a integralidade, a intersetorialidade, a sustentabilidade 
dos serviços implantados, a participação e controle social. 

Nacional 
O PNSR, de competência da Funasa, esta em elaboração pela Universidade 

Federal de Minas Gerais. 

Lei Estadual nº 
19.453/2016 

2016 
Governo do Estado de 

Goiás 

Institui a Politica Estadual do Saneamento Basico, estabelece as diretrizes 
estaduais para o saneamento básico em Goiás e a elaboração do Plano 

Estadual de Saneamento Basico 

Estado de 
Goiás 

A politica não aborda aspectos específicos do saneamento rural. Indica dois 
instrumentos para sua implementação: Sistema Estadual de Gestão do 

Saneamento Básico; e o Plano Estadual de Saneamento Básico. 

Plano Estadual de 
Saneamento Básico 

de Goiás (PESB) 
2017 – 2019 

Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos 

Metropolitanos 
(Secima) 

Orientar o conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de 
objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle 

que consubstanciam, organizam e integram o planejamento e a execução das 
ações de saneamento básico no Estado de Goiás; 

Estado de 
Goiás 

A elaboração do plano foi prevista na Lei nº 19.453/2016, que instituiu a Politica 
Estadual do Saneamento Basico, sob compretencia da Secima. O plano foi 

desenvolvido pela Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG 

SanRural 2017 – 2019 Funasa 

Promover conhecimento acerca das condições de saneamento e saúde 
ambiental em comunidades rurais e tradicionais, apontando ações de gestão e 

tecnologias inovadoras com 
vista a sustentabilidade e a promoção de serviços em ações ambientais. 

Estado de 
Goiás 

O projeto SanRural prevê a elaboração do Plano de Segurança do Saneamento 
Ambiental (PSSR), de competência da Funasa, realizado pela Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental e da Escola de Enfermagem da UFG  

Fonte: Elaboração própria. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1171 

O exercicio de  sistematização apresentado no Quadro 1, organizado de forma cronológica a partir 

do marco refencial da PNSB, procurou acompanhar o desenrolar das  iniciativas em saneamento 

rural evidenciando as instituições responsáveis por cada uma delas e as relações estabelecidas 

entre elas.  

Verifica-se a implementação de dispositivos previstos na PNSB, como também a dinâmica de 

execução de cada um deles em esfera nacional e no Estado de Goiás. Nesse sentido é 

interessante perceber o destaque das universidades e insititutos federais (UFG, UFBA, UFMG, 

UFRJ e IFG) na elaboração de planos e programas nacionais e estatuais previstos na PNSB, com 

destaque para o Plano Nacional de Saneamento (Plansab); Programa Nacional de Saneamento 

Rural (PNRS); Plano Estadual de Saneamento (PESB); e Projeto de Saneamento e Saúde em 

Comunidades Rurais e Tradicionais de Goiás (SanRural), como também na execução de projetos 

de capacitação (Sanear Cidades), sob competência do Governo Federal, Governo Estadual, 

Prefeituras e a Funasa. 

Vale destacar que essas iniciativas evidenciam algumas diretrizes instituídas pela Lei 

11.445/2007, especialmente no que se refere a descentralização dos serviços em saneamento 

básico, marcada pela sequencia de iniciativas como a publicação da Lei Estadual nº 19.453/2016; 

a elaboração do PESB; e as ações realizadas pelo projeto Sanear Cidades junto as prefeituras no 

Estado de Goiás, visando a capacitação dessas para a elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Basico. Outro aspecto notável, entretanto, é a fragmentação entre as politicas de 

habitação e de saneamento básico, que seguem sem dialogo dentro do desenho institucional. 

As instituições e programas analisados destacam em seus respectivos textos a premissa da 

participação social como elemento central para a formulação de políticas públicas. Mais do que 

afirmar o direito à participação e controle social, a construção de ações públicas baseadas em 

tecnologias sociais pressupõe a concepção de que as organizações da sociedade civil e os 

cidadãos são também parte desse processo e fonte de soluções a serem adotadas e 

potencializadas por políticas públicas. Ou seja, trata-se de criar processos de geração de 

tecnologias que incluam atores sociais – principalmente os “usuários” e principais “afetados” no 

seu processo – e de conciliar outros tipos de saberes com o conhecimento técnico-científico 

(BAVA, 2004). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O exercício proposto pela pesquisa evidencia os esforços direcionados a elaboração de politicas, 

programas e planos institucionais, previstos pela Lei 11.445/2007. Nesse processo, destacam-se 

as marcas do pouco diálogo entre as instituições e a fragmentação das iniciativas em saneamento 
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rural em relação a outras áreas como os programas de habitação de interesse social em regiões 

rurais. 

Diante das diretrizes identificadas, instituídas pelas respectivas politicas, planos e programas 

institucionais, emergem então questionamentos com relação a como essas iniciativas alcançaram 

na pratica as regiões rurais. Já é possível observar os resultados desses esforços na pratica? 

Como o serviços de saneamento previstos se traduzem em infraestruturas em regiões rurais? 

Como promover o dialogo entre habitação e saneamento rural?  
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RESUMO  

 

O saneamento básico um temo crucial a ser discutido, pois ainda existe mortalidade adulta e 

infantis relacionadas à falta de saneamento adequado de esgoto. A zona rural é umas das áreas 

mais negligenciadas pelas políticas de saneamento, seja pela dificuldade logística ou conflitos de 

competências institucionais. O presente trabalho tem como objetivo o relatar processo de 

desenvolvimento e implantação de um sistema de Unidades Demonstrativas de Saneamento 

Básico Rural (UDSBAR) de baixo custo, tendo com premissa o aproveitamento de materiais de 

construção com fornecimento local, facilidade construtiva e compreensibilidade técnica. Os 

sistemas foram implantados no município de Rondonópolis – MT, especificamente na Rodovia MT 

– 471, conhecida popularmente como “Rodovia do Peixe” localizada na zona rural. O projeto foi 

decorrente de uma parceria institucional entre o Ministério Público Estadual (MPE), Juizado 

Volante Ambiental (JUVAM) e o Laboratório de Tecnologia e Gestão Ambiental LTGA-UFMT. Foi 

possível constar que o sistema UDSBAR teve eficiência, boa aceitação e facilidade construtiva. 

São discutidos os aspectos positivos e negativos em comparação a outros sistemas.  

 

Palavras-chave: fossa séptica, rurais, efluentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico rural é umas das áreas mais negligenciadas dentre os serviços de 

saneamento, seja pela dificuldade logística, conflitos de competências institucionais ou devido à 

minimização do risco ambiental da ausência de saneamento.   

O saneamento inclui um conjunto de atividades relacionadas ao tratamento de água e esgoto, 

coleta de lixo e práticas de higiene. Estima-se que apenas 25% da população rural do país tiveram 

acesso à rede de coleta ou ao tratamento de esgoto em 2009 (IBGE, 2011ª). Segundo o Censo 

Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

Brasil cerca de 29,9 milhões de pessoas residem em localidades rurais totalizando, 

aproximadamente, 8,1 milhões de domicílios. 

Os serviços de saneamento prestados a esta parcela da população apresentam elevado déficit de 

cobertura. Conforme dados do Censo demográfico de 2010, o maior déficit ocorre na componente 

esgotamento sanitário, onde 54,2% dos domicílios possuem atendimento precário e 28,6% são 

considerados sem atendimento. Em seguida, está à componente manejo de resíduos sólidos, 

onde 69,5% dos domicílios são considerados sem atendimento e 3,6% com atendimento precário 

(FUNASA, 2018) 

Segundo Norma Brasileira (NBR) 7229/1992, o tanque séptico de câmaras em série consiste em 

dois ou mais compartimentos em sequência do fluxo do líquido, poderão ser instalados a vala de 

infiltração (sistema de disposição do efluente no solo proveniente do tanque séptico)ou o  

sumidouro (poço seco escavado que também fará a disposição do efluente no solo). Este sistema 

é adequado como solução para sistemas individuais em localidades não servidas por redes de 

esgoto. 

O presente trabalho foi realizado no município de Rondonópolis – MT, Rodovia MT – 471, 

conhecida popularmente como Rodovia do Peixe localizada na zona rural do município, que 

margeia o Rio Vermelho, possuindo 22,3 km de extensão com pavimentação. O projeto foi 

decorrente de uma parceria institucional entre o Ministério Público Estadual (MPE), Juizado 

Volante Ambiental (JUVAM) e o Laboratório de Tecnologia e Gestão Ambiental LTGA-UFMT 

O objetivo do presente estudo foi descrever o processo de desenvolvimento e implantação de um 

sistema de Unidades Demonstrativas de Saneamento Básico Rural (UDSBAR) de baixo custo, 

tendo com premissa o aproveitamento de materiais de construção com fornecimento local, 

facilidade construtiva e compreensibilidade técnica. Foram realizadas as instalações dos sistemas 

com duas variações com tanque séptico mais sumidouro ou vala, sendo analisadas as 

características da área. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram propostos como objetivos do projeto (Termo de Convênio PGJ/UFMT/UNISELVA 

003/2017) implantação de 05 unidades demonstrativas de saneamento básico rural UDSBAR em 

comunidades rurais e, diagnóstico de saneamento básico rural em 50 propriedades. As fossas 

sépticas seguem normas construtivas conforme NBR 13969/1997, onde é aliado facilidade 

construtiva e aproveitamento de materiais, e assim garantindo de maneira segura para tratamento 

de resíduos no meio rural. 

Nesse projeto foi utilizado um sistema com volume total nominal de 2.000 Litros, composto deduas 

caixas tanques, em polietileno, com capacidade máxima de mil litros (1.0 m3) cada uma. As caixas 

tanques ficam abaixo do solo em uma escavação circular de 0.50 m de profundidade. O fundo da 

escavação é forrado com uma laje de concreto de 5.0 cm, traço 4:1 para nivelar a base. A caixa é 

inserida respeitando a distância entre as paredes do solo de no mínimo dez centímetros, que 

então é preenchida com uma mistura de solo cimento (traço 10:1). Durante o processo de 

preenchimento externo com solo-cimento, as caixas são preenchidas com água até a altura das 

luvas. Este processo é fundamental para evitar a deformação das caixas após a cura da mistura 

solo-cimento. Após a cura total, é levantada uma parede de alvenaria até da superfície até a parte 

superior da tampa (0.45 m) tem como objetivo de evitar a entrada de solo e águas pluviais, e 

também como apoio para a tampa de concreto armado 3.0 cm, deixando o sistema protegido do 

meio externo.            

 

Figura 1 – Foto do sistema UDSBAR instalado em propriedades rurais na Rodovia do Peixe – 

Rondópolis-MT.               
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A área de estudo, por estar situada às margens do rio vermelho, possui em alguns pontos o lençol 

freático é próximo da superfície (entre 3.0 e 5.0 m) sendo preciso avaliar as soluções construtivas 

para essas áreas. Sendo assim o sistema possui duas variações com duas caixas mais vala de 

infiltração e duas caixas mais sumidouro, sendo que a primeira variação foi instalada em 

propriedades que possuem lençóis freáticos próximos a superfície e a segunda variação onde o 

terreno favorecia o sumidouro e que poderia ser feito o aproveitamento de construções já 

existentes. 

O sistema possuiu grande aceite pelos moradores, confirmando assim sua eficiência em termos 

de convivência, e não apresentou maus odores, seguindo os métodos construtivos e materiais de 

preparação nos banheiros e pia de cozinha. No entanto, alguns moradores relatam dúvidas 

quanto a viabilidade de interligar os efluentes de chuveiros e pias, devido ao risco de 

extravasamento dos sumidouros. Estes casos foram observados onde as residências também 

serviam como casas de veraneio com fluxo de até 70 pessoas e um único fim semana. Foram 

recomendadas ainda a instalação das caixas de gordura ligadas as pias de cozinha. 

Dentre os aspectos positivos estão a facilidade construtiva, o uso de materiais leves e 

estanqueidade. Destaca-se que em comparação ao sistema construído com manilhas ou anéis de 

concreto, a facilidade logística e segurança na estanqueidade foram um ponto positivo. Em 

comparação aos sistemas estruturados com taques em fibra de vidro ou resinas, os tanques de 

polietileno garantem um ajuste mais intuitivo de reparos, na visão dos moradores. Em comparação 

ao sistema proposto pela EMBRAPA a única limitação é o uso de um ou dois tanques (ao invés de 

três como propostos), fazendo que o efluente do sistema UDSBAR seja indicado para disposição 

final no solo e não para aproveitamento agrícola.  

Contudo, o aproveitamento agrícola de efluentes pode não ser indicado para todas as situações, 

visto que as autoridades de saúde alertam para a possível ocorrência de vírus e outros 

patogênicos resistentes ao tratamento anaeróbio.  

Os resultados parciais das análises químicas dos efluentes nos tanques 1 e 2 são apresentados 

na Tabela 1. Os dados preliminares mostram que o sistema possui eficiência, reduzindo cerca de 

37% a carga de DBO para o sistema avaliado.  
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Tabela 1 – Variáveis químicas do sistema proposto (UDSBAR). 

Variável Técnica Tanque 1 Tanque 2 Método 

pH Multiparâmetro - Hanna 8.00 8.02 APHA (1998) 

Condutividade elétrica 

(S.cm
-1

) 

Multiparâmetro - Hanna 
350 365 

APHA (1998) 

Turbidez (NTU) 
Turbidimetria - 

Policontrol 
750 520 

APHA (1998) 

DBO5(mg/L) Barométrico -OxiDirect 850 530 APHA (1998) 

 

 

Dentre os pontos que merecem cuidado no sistema UDSBAR, estão a necessidade de adaptação 

das caixas de polietileno. Neste projeto, optou-se por usar caixas de água com tampa rosqueável 

e com isolamento de furos e cortes com resina epóxi-polimérica estrutural não tixotrópia. Outro 

aspecto importante é a necessidade de ensaio resistência a deformação térmica. Neste ensaio 

amostras das caixas (cheias com água e vazias) permaneceram cerca de 15 dias sob as 

condições ambientais e observadas o comportamento de deformação e resistência a compressão. 

Algumas marcas de caixas de polietileno, em função da densidade e propriedades dos 

compósitos, apresentam deformação quando expostas ao sol, o que inviabiliza a sua utilização 

para fins sanitários. Existem sistemas de polietileno no mercado próprios para uso como fossas e 

biodigestores. Contudo, para projetos sociais o fator custo pode ser limitante e estes sistemas 

prontos podem custar cerca de 57% mais caros que o USBAR. Além disto, muitos sistemas 

modulares possuem capacidade média nominal máxima de 0.8 m3 que podem não ser suficientes 

para residências como as atendidas pelo projeto, que apesar de possuírem poucos moradores 

residentes, recebem muitos visitantes esporádicos. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O sistema provou que mesmo sendo uma tecnologia simples, consegue atender a demanda das 

residências na área rural, possuindo técnicas construtivas simples, materiais acessíveis, fácil 

manutenção, a garantir o tratamento e a disposição final do efluente de maneira adequada, 

garantindo o bem estar humano e minimizando o impacto ambiental. 
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RESUMO  

 

O abastecimento de água potável é essencial para a manutenção da saúde e qualidade de vida. 

Em muitos países do globo, serviços de abastecimento de água de boa qualidade são comuns, 

porém, principalmente em países subdesenvolvidos, a situação é invertida. Nas zonas rurais, este 

cenário se deteriora, considerando a inviabilidade financeira e logística de se fornecer serviços 

dispendiosos a locais de difícil acesso e/ou isolados. Como forma de possibilitar o acesso a 

serviço de abastecimento de água potável nestas localidades, o modelo de gestão comunitária 

surge como uma alternativa promissora, porém com diversas falhas. A identificação desta falhas é 

fundamental para futuras intervenções e correções. A ferramenta SIASAR, criada por uma 

cooperação de países Latino-americanos, é responsável por identificar potenciais fragilidades em 

serviços de abastecimento de água rural. Neste artigo, esta ferramenta foi aplicada no serviço 

oferecido na comunidade de Mata Fria, Espírito Santo, Brasil. Embora aparente possuir um 

serviço sustentável, a ferramenta SIASAR possibilitou a identificação de fragilidades com potencial 

de gerar problemáticas no longo-prazo. Desta forma, possíveis intervenções futuras podem ser 

destinadas à solução de fragilidades específicas, evitando a aplicação de soluções generalizadas 

e pouco eficientes. 

Palavras-chave: saneamento básico; água; comunidades rurais; gestão comunitária; Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Incentivos direcionados à universalização do abastecimento de água potável no mundo sofreram 

incrementos significativos desde a elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), em 2015 (ONU, 2015), e da declaração do direito humano à água limpa e segura, em 2010 

(ONU, 2010). De acordo com ONU (2018), 884 milhões de pessoas não possuem acesso a 

nenhum tipo de serviço de abastecimento, enquanto 2.1 bilhões de pessoas possuem acesso a 

serviços de abastecimento de baixa qualidade, não garantindo a potabilidade da água aos 

consumidores. O consumo de água sem tratamento adequado possui um grande potencial de 

causar efeitos nocivos e, muitas vezes, fatais à saúde humana, ocasionando aumentos na 

incidência de casos de diarreia e infecções gastrointestinais, principalmente em crianças (OMS, 

2013; GRIGG, 2018). Desta forma, foi estabelecido o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n˚ 

6, que busca a universalização do acesso à água segura e ao saneamento até o ano de 2030 

(ONU, 2015). 

Uma grande parcela da população não atendida por serviços de abastecimento de água se 

encontra em comunidades rurais e dispersas, onde serviços urbanos são impossibilitados de os 

alcançar devido à inviabilidade logística e econômica de expandir um serviço até estas localidades 

(KAYSER et al., 2015). De acordo com ONU (2015), a organização reconhece o desafio que estas 

localidades impõem para a universalização do acesso à água potável e recomenda a adoção de 

estratégias que estimulem a participação comunitária e a cooperação internacional para a garantia 

de resultados positivos. A participação dos habitantes de comunidades rurais no desenvolvimento, 

operação e manutenção de projetos de abastecimento de água locais consiste em uma estratégia 

vastamente aplicada no mundo, incluindo Brasil. Em um estudo conduzido por Barde (2017), a 

autora demonstrou que as taxas de acesso à água potável sofreram aumentos percentuais de 

maior magnitude em áreas rurais onde houve um incentivo à participação comunitária durante as 

diferentes fases do projeto. Em localidades onde estes projetos foram aplicados exclusivamente 

por iniciativa governamental, menores aumentos percentuais foram percebidos. 

Uma das estratégias de incentivo à participação comunitária no desenvolvimento de serviços de 

abastecimento de água mais disseminadas atualmente consiste no modelo de gestão comunitária. 

Neste modelo, os moradores de uma comunidade, através do estabelecimento de uma 

associação de moradores ou organização comunitária, se responsabilizam pela operação e 

manutenção do sistema de abastecimento de água que, usualmente, é construído com incentivos 

governamentais e/ou privados. Este modelo é amplamente aplicado no mundo, apresentando 

diversos casos de sucesso (HELLER & PÁDUA, 2006; OPARE, 2011; MELEG, 2012; BORJA-

VEJA; PENA; STIP, 2017; CALZADA; IRANZO; SANZ, 2017; MACHADO et al., 2019). Em muitos 

casos, entretanto, o modelo fracassa por consequência de diversos aspectos econômicos, 
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técnicos e sociais que impedem a continuidade e sustentabilidade do serviço, como a falta de 

assistência técnica (HARVEY & REED, 2007; HUTCHINGS et al., 2015), tarifas insuficientes para 

a recuperação de custos de operação (WHITTINGTON et al. 2009; MORIARTY et al., 2013) e a 

falta de participação da comunidade na tomada de decisões (KELLY et al., 2017; RAUTANEN & 

WHITE, 2018), por exemplo. Desta forma, muitos especialistas dedicam pesquisas à busca pelos 

fatores responsáveis pelos casos considerados sucessos, através de estudos de caso realizados 

em diversas comunidades do globo. Estes especialistas, muitas vezes, avaliam os aspectos 

econômicos, técnicos, institucionais e sociais das comunidades através de diversas metodologias 

distintas. Os resultados, em geral, proporcionam variados benefícios ao setor de abastecimento 

de água no meio rural, demonstrando as principais falhas e possíveis soluções a serem aplicadas 

em futuros projetos. 

A utilização de metodologias distintas de avaliação dos sistemas de abastecimento de água no 

meio rural, entretanto, prejudica a análise de dados e a comparação entre diferentes 

comunidades, tendo em vista que parâmetros e indicadores utilizados em estudos distintos podem 

diferir significativamente. Assim, tomadas de decisão a níveis regional e nacional que necessitam 

de dados padronizados são prejudicadas. Com o propósito de solucionar este cenário, os 

governos federais da Nicarágua, Panamá e Honduras desenvolveram a ferramenta denominada 

“Sistema de Información de Água Y Saneamiento Rural” (SIASAR), que consiste em um método 

que avalia os sistemas de gestão através de informações coletadas em campo (SIASAR, 2016). 

Esta ferramenta foi disseminada em diversos países da America Latina após sua criação, como 

Bolívia, Colômbia e Peru. No Brasil, o SIASAR é utilizado somente no estado do Ceará. 

Considerando que grande parte das residências rurais brasileiras (34,5%) permanece sem acesso 

a fontes de água potável (PNAD, 2016), a aplicação do SIASAR no território nacional consiste em 

uma prática vantajosa para garantir a continuidade do serviço de abastecimento de água onde a 

gestão comunitária já é uma realidade e para identificar as características relacionadas à 

sustentabilidade dos serviços avaliados para futuras replicações e, consequentemente, expansão 

deste serviço básico para um número maior de habitantes. 

O presente estudo foi destinado à avaliação das condições de funcionalidade e sustentabilidade 

de um sistema de abastecimento de água encontrado em Mata Fria, no município de Conceição 

do Castelo, ES. O sistema de abastecimento de Mata Fria foi criado através do programa Pró-

Rural, uma iniciativa desenvolvida pela colaboração entre Companhia Espiritosantense de 

Saneamento (CESAN), prefeituras municipais e comunidades rurais e estabelecido em 1991 pela 

Resolução n˚ 2.745. Este programa possui como objetivo promover a criação e manutenção de 

serviços de abastecimento de água potável em comunidades com populações entre 50 e 1.500 

habitantes. Inicialmente, a CESAN é responsável pelo projeto e implementação da obra, contando 

com subsídios do governo federal, estadual, da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) e outras 
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instituições interessadas. Após a conclusão, a companhia capacita os operadores designados 

pela comunidade e outros integrantes da organização comunitária para o desenvolvimento de 

habilidades técnicas, financeiras e de gestão, a fim de garantir que a organização comunitária se 

torne auto-suficiente nas tarefas diárias de operação e manutenção do serviço de abastecimento. 

Para a avaliação do serviço prestado em Mata Fria, foi utilizada a metodologia SIASAR (2016). 

Com os resultados do SIASAR, foi possível identificar as possíveis fragilidades associadas ao 

sistema de gestão e de abastecimento da comunidade em questão, assim como seus aspectos 

positivos. Com isso, futuras tomadas de decisão que visem proporcionar melhorias ou garantir a 

continuidade do serviço podem ser mais efetivas, visto que pontos focais de intervenção são 

apontados com o uso da ferramenta. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O SIASAR se baseia na aplicação de um questionário subdividido em quatro partes, denomidados 

atores, sendo eles: sistema, que consiste na infraestrutura dos equipamentos de captação, 

distribuição e da estação de tratamento de água; prestador de serviço, que é a entidade 

responsável pelo provimento do serviço de abastecimento; prestador de assistência técnica, que 

consiste na entidade, pública ou privada, que oferece suporte técnico ao prestador de serviço; e 

comunidade, que é composta pelos usuários do serviço. Os questionários são compostos por 

indicadores que ilustram aspectos estruturais, financeiros, institucionais e de gestão dos atores 

mencionados, sendo possível que cada indicador receba uma pontuação de 1 a 4. A seção 

destinada ao sistema avalia as condições de conservação das estruturas de captação, tratamento, 

reservação e distribuição, além de outros elementos. As seções destinadas ao prestador de 

serviço, prestador de assistência técnica e comunidade avaliam a qualidade das funções 

exercidas por esses atores, como a estabilidade financeira do serviço, quantidade de casas 

atendidas e frequência da realização de manutenções preventivas. Finalmente, considerando os 

resultados obtidos através do questionário, cada ator recebe uma classificação que varia entre A, 

B, C e D. As classificações A e B representam atores que mantêm um nível de sustentabilidade 

bom ou adequado, respectivamente, com potencial de aperfeiçoamento através de intervenções 

pontuais e de menor magnitude. As classificações C e D, entretanto, representam atores cujas 

funções e estrutura física ou organizacional apresentam fragilidades que oferecem riscos à 

integridade e qualidade do serviço prestado, sendo necessárias intervenções robustas para a 

mitigação dos riscos. 

O presente estudo foi realizado na comunidade rural de Mata Fria, município de Conceição do 

Castelo, ES, no dia 21 de Novembro de 2018. Sua localização é apresentada na Figura. A 
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comunidade possui cerca de 360 habitantes. A distância da comunidade até áreas urbanas 

próximas impossibilita a extensão de serviços de abastecimento de água já existentes por conta 

de dificuldades logísticas e do alto custo referente ao gerenciamento de um sistema longínquo. 

Assim, o serviço de abastecimento de água do local é gerido através de uma organização 

comunitária. Neste caso, o questionário referente ao prestador de assistência técnica não foi 

aplicado pelo fato de não existir entidade que forneça este tipo de auxílio à organização 

comunitária gestora do sistema de Mata Fria. 

 

Figura 1 - Localização da comunidade de Mata Fria. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A comunidade possui cerca 90 ligações, sendo a maioria de residências unifamiliares. O 

tratamento de água realizado na Estação de Tratamento de Água (ETA) Mata Fria é do tipo 

convencional e sua estrutura se encontra exposta na Figura. A água é captada em córrego natural 

e transportada por gravidade até a entrada no sistema de tratamento, onde as etapas de 

coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e correção de pH são realizadas. 

O ponto de captação apresenta riscos de contaminação derivados da falta de cercamento e da 

presença de residências nas margens do córrego à montante. Uma das residências realizou um 

desvio do curso do córrego para que parte de sua vazão abasteça uma represa particular, o que 

diminui o volume de água disponível para captação da ETA. Embora este cenário possua o 

potencial de gerar riscos ao abastecimento da comunidade devido à reduzida vazão restante 

destinada à ETA, a operadora do sistema de tratamento relatou que casos de interrupção do 

serviço por consequência da falta de água são raros. No caso de interrupções, um rio natural que 

atravessa a comunidade a uma altitude cerca de 70 metros inferior a da estação abastece a ETA 

através de um bomba instalada nas proximidades do curso de água. 

 

Figura 2 - Sistema de tratamento de água Mata Fria. 
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O sistema é capaz de tratar uma vazão de 3,00 l/s e possui dois reservatórios de 20.000 l, sendo 

suficiente para o abastecimento da comunidade. A infraestrutura do sistema de tratamento 

apresenta boa qualidade, com equipamentos adequados e realização de limpezas periódicas. Os 

tanques de decantação e as chicanas onde o processo de floculação ocorre são higienizadas 

manualmente pela operadora do sistema em um intervalo de tempo de 15 dias. O filtro de areia, 

por outro lado, é higienizado através de um sistema de retrolavagem, com um intervalo de tempo 

de, aproximadamente, 2 dias entre as limpezas. Após a passagem pelo filtro, a água é destinada 

aos reservatórios, onde a correção de pH e a desinfecção através da adição de cloro são 

executadas. A etapa de fluoretação não é realizada. De acordo com a operadora e através do que 

foi observado em campo, equipamentos e materiais necessários para a realização desta etapa 

estão disponíveis na ETA Mata Fria, conforme exposto na Figura, porém, a operadora argumentou 

não possuir capacidade para performance desta tarefa. Percebe-se, então, uma consequência 

negativa da inexistência de um prestador de assistência técnica, responsável por fornecer o 

auxílio técnico necessário em momentos em que a organização comunitária não possua 

capacidade técnica, financeira ou gestora para exercer suas funções por completo. 

 

Figura 3 - Equipamento e materiais para a fluoretação. 

 

 

A organização comunitária do local não se encontra formalmente legalizada, ou seja, não possui 

CNPJ, o que configura uma fragilidade de acordo com Moriarty et al. (2013), tendo em vista que a 

informalidade dificulta a profissionalização da organização e, com isso, dificulta o aumento da 
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eficiência do serviço de abastecimento no longo prazo. A organização é composta por um 

presidente e dois operadores, sendo um responsável pela operação do sistema de tratamento 

durante a semana, enquanto o outro se encarregada do serviço nos finais de semana. As finanças 

da organização se encontram bem estruturadas, tendo em vista que a arrecadação mensal, de 

aproximadamente R$ 2.400,00, é suficiente para cobrir os custos de pessoal, de operação e de 

pequenos reparos. O sistema de tarifa se baseia na cobrança do valor de R$25,00 pelos primeiros 

15 m3 consumidos, sendo acrescidos R$5,00 para cada 1 m3 adicional de consumo. Este 

esquema, entretanto, não possibilita o abastecimento de um fundo para situações emergenciais 

ou para futuras obras estruturais necessárias. Muitos estudos afirmam a necessidade da 

existência de capital suficiente para substituição das estruturas físicas do serviço de 

abastecimento de água, visto que os materiais que compõem o sistema possuem uma 

determinada vida útil e necessitam ser substituídos para a manutenção da integridade do serviço, 

como visto em Rivas et al. (2014). 

Todas as residências presentes em Mata Fria se encontram conectadas ao sistema de 

abastecimento de água, incluindo uma escola de nível fundamental, UMEF Mata Fria, e um posto 

de saúde, UBS Mata Fria. Do total de residências, apenas cinco se encontravam inadimplentes no 

momento de aplicação do questionário, sendo este o número médio de inadimplência mensal. A 

disposição final de esgoto da comunidade é realizada através de fossas individuais. As condições 

destes equipamentos, entretanto, é precária, tendo em vista que a operadora do sistema de 

abastecimento de água relatou que limpezas ou reparos das fossas não são realizados. Assim, a 

eficiência do equipamento no tratamento dos efluentes domésticos da comunidade não pode ser 

garantida. A ferramenta SIASAR considera este aspecto de grande importância, sendo um 

indicador do ator comunidade e, sendo assim, responsável por reduzir a classificação final da 

comunidade de Mata Fria. 

Tendo em vista os pontos destacados através da avaliação dos indicadores da ferramenta 

SIASAR, foi possível gerar o Quadro, que demonstra a classificação final dos atores envolvidos no 

abastecimento de água da comunidade Mata Fria. 

 

Quadro 1 - Classificação final dos atores envolvidos no abastecimento de água em Mata Fria. 

Ator Classificação 

Sistema A (O sistema opera adequadamente) 

Prestador de Serviço 
B (O prestador de serviço possui uma estrutura 

de gestão regular e mantém a sustentabilidade) 

Comunidade 
B (Serviços de saneamento básico não cobrem 

a demanda total da comunidade) 
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Desta forma, com os atores disponíveis para avaliação, a classificação demonstra que, embora 

alguns problemas de relevância sejam encontrados no ator sistema, como a existência de riscos 

de contaminação no ponto de captação da água, o mesmo recebe a maior classificação. O 

prestador de serviços e a comunidade, entretanto, são classificados como B, demonstrando que 

estes atores devem receber maiores atenções para que a sustentabilidade do serviço seja 

garantida. Assim, possíveis intervenções destinadas ao aprimoramento do sistema de gestão 

comunitária de Mata Fria devem ser direcionadas à solução de problemas referentes a estes 

atores. 

A inexistência de um ator responsável pela prestação de assistência técnica configura um risco 

pontencial para a continuidade e sustentabilidade do serviço de abastecimento de água de grande 

magnitude. Diversos autores, como Schweitzer & Mihelcic (2012), Moriarty et al. (2013) e Smits, 

Rojas e Tamayo (2013), verificaram que a falta de suporte externo consituti um aspecto de 

importante contribuição para casos onde a gestão comunitária não obteve sucesso, apresentando 

diversas falhas que tornam a qualidade do serviço precária. Como observado, a organização 

comunitária de Mata Fria é capaz de manter um serviço de abastecimento de boa qualidade, 

embora com certas fragilidades. No longo-prazo, a falta de assistência externa pode acarretar em 

problemáticas de difícil resolução pela organização comunitária, visto que a mesma possui 

capacidades técnica, financeira e de gestão limitadas. Como visto, a inexistência deste ator pode 

ser considerada como um significativo contribuinte para falhas atuais, como a incapacidade dos 

operadores de realizarem a etapa de fluoretação e a inexistência de um fundo emergencial para 

eventuais reparos de maior magnitude. Em muitos casos demonstrados na literatura, a provisão 

de assistência técnica externa é realizada por agências governamentais de níveis municipal ou 

estadual e organizações não-governamentais especializadas neste tipo de serviço, levando a 

aumentos nos níveis de qualidade do serviço prestado pelas organizações comunitárias. Em 

alguns casos na América Latina, a falta de agências externas responsáveis pela prestação de 

assistência técnica levou organizações comunitárias de comunidades próximas a criarem 

associações onde gestores podem trocar informações, criando uma plataforma onde aspectos 

técnicos, financeiros e de gestão podem ser discutidos. Com isso, organizações comunitárias 

foram capazes de desenvolver capacidades técnicas suficientes para manter altos níveis de 

sustentabilidade de seus serviços, como visto em Machado et al. (2019), o que é uma alternativa 

possível no caso de Mata Fria, considerando que diversas outras comunidades na região também 

utilizam a gestão comunitária como modelo de gestão. 

Outro importante aspecto a ser destacado no caso da comunidade de Mata Fria é a necessidade 

de se garantir a funcionalidade dos equipamentos de coleta e tratamento individuais de efluentes 

domésticos. Tendo em vista que o abastecimento de água potável consiste em um serviço 

oferecido para que a qualidade de vida humana seja melhorada e para que potenciais doenças de 
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veiculação hídrica sejam evitadas, a destinação inadequada do esgoto gerado na comunidade 

possui a capacidade de diminuir significativamente os benefícios provenientes de um serviço de 

abastecimento de água adequado. Desta forma, o estabelecimento de rotinas de higienização e 

manutenção de fossas sépticas individuais consiste em um aspecto de grande necessidade na 

comunidade. 

A ferramenta SIASAR também possibilitou apontar como fatores de importância a serem 

destacados para possíveis futuras intervenções a necessidade de formalização da associação de 

moradores, assim como a readequação do sistema tarifário para que o mesmo seja capaz de 

suprir um fundo de emergência para uso da organização. Estes aspectos podem ser considerados 

como de difícil realização sem a presença de um prestador de assistência técnica responsável por 

guiar a organização comunitária, o que reafirma a necessidade da existência deste ator. 

Desta forma, a ferramenta SIASAR possibilitou o apontamento de fragilidades em um serviço de 

abastecimento de água que aparenta não necessitar de intervenções significativas. Como visto, as 

fragilidades apontadas possuem o pontecial de gerar problemáticas de maior magnitude no longo 

prazo. Assim, aplicando-se o SIASAR, possíveis tomadas de decisões futuras podem ser 

destinadas especificamente para os pontos focais apontados pela, evitando-se a adoção de 

estratégias generalizadas que falhem em solucionar as problemáticas da comunidade de maneira 

efetiva. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A comunidade de Mata Fria possui um modelo de gestão comunitária eficiente, responsável por 

manter a sustentabilidade do serviço e oferecer água potável e segura para seus usuários. Ainda 

assim, algumas fragilidades foram percebidas após a aplicação do SIASAR, como a informalidade 

da associação de moradores, a falta de recursos necessários para a realização de reparos de 

maior escala e potenciais riscos de contaminação na fonte de captação. A inexistência de um 

prestador de assistência técnica externo também configura um importante aspecto negativo que 

dificulta a melhoria da qualidade do serviço de água prestado pela organização comunitária. 

Assim, percebe-se que, embora o serviço de abastecimento de água de Mata Fria aparente 

possuir um adequado nível de sustentabilidade que garante um bom serviço, pontos focais de 

intervenção existem e devem ser considerados.  O destaque destas fragilidades possibilita 

intervenções mais eficientes pelos responsáveis pela tomada de decisões, visto que seus esforços 

serão direcionados a pontos específicos do modelo de gestão e, assim, possibilitam resultados 

mais rápidos e efetivos. 
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RESUMO  

 

O acesso aos serviços de saneamento ainda é precário em áreas rurais e periurbanas do Brasil. 

Em muitas dessas localidades, os esgotos são lançados em fossas rudimentares ou em cursos 

hídricos, provocando riscos de contaminação das águas, desequilíbrios dos ecossistemas naturais 

e impactos na saúde humana. O objetivo deste trabalho foi dimensionar, implantar e avaliar uma 

unidade de tratamento de efluentes sanitários formada por um tanque séptico econômico (TSE), 

seguido por um tanque de evapotranspiração (TEVAP) cultivado com bananeiras (Musa sp.). O 

sistema foi implantado em um domicílio de característica rural, no município de João Monlevade, 

Minas Gerais. O TSE foi construído a partir de bombonas de polietileno e recebeu os esgotos de 

dois banheiros do domicílio (águas fecais). O TEVAP foi construído em ferrocimento e recebeu os 

efluentes do TSE e da cozinha (águas cinzas). O sistema foi avaliado por seis meses, sendo 

coletadas amostras mensais de efluentes em três pontos. Foi observada uma eficiência média de 

remoção na ordem de 75,55% (DBO), 81,57% (DQO), 83,45% (SST), 92,13% (turbidez), 81,59% 

(fósforo total) e 97,21% (coliformes). O nitrogênio amoniacal apresentou baixa remoção (27,61%). 

Houve um aumento da concentração de OD na ordem de 2,0 mg.L-1. O pH final ficou próximo a 

7,3. Não houve extravasamento de líquidos para o sumidouro. 
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Palavras-chave: Tanque de evapotranspiração. Tanque séptico econômico. Tecnologia social. 

Biorremediação. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD revelam que cerca de 66,4% dos 

moradores residentes em domicílios urbanos têm os esgotos escoados por redes coletoras, 

enquanto 20,5% utilizam tanques sépticos e 10,8% não possuem formas de esgotamento ou 

usam fossas rudimentares. Já nos domicílios rurais, somente 5,9% da população é atendida por 

redes coletoras, enquanto 36,6% utilizam tanques sépticos e 54,5% não possuem esgotamento 

adequado ou utilizam fossas rudimentares (IBGE, 2016). 

O tanque séptico normatizado pela NBR 7.229 (ABNT, 1993) é a solução de tratamento mais 

utilizada em áreas rurais. Esse sistema fornece uma margem razoável de redução de 

contaminantes, na ordem de 30% a 35% e 55% a 65% de remoção de DBO e sólidos em 

suspensão, respectivamente, quando utilizado sem pós tratamento (VON SPERLING, 2014). 

Devido às suas especificidades técnicas, os custos de implantação podem variar em função da 

abrangência de usuários, dos materiais utilizados, do uso de unidades de tratamento 

complementar, entre outros fatores. 

No intuito de propor uma tecnologia que se adeque às diferentes particularidades locais, o tanque 

séptico econômico (TSE), construído a partir de bombonas de polietileno, surgiu como uma 

alternativa que realiza as mesmas funções do tanque séptico convencional, com o diferencial  de 

ter um baixo custo construtivo, maior simplicidade de manejo e possibilidade de utilizar materiais 

reaproveitados (FRANCO et al., 2016; CARDOSO et al., 2017). 

Apesar dessas vantagens, a eficiência do TSE para a remoção de matéria orgânica é limitada, 

necessitando de uma etapa complementar para alcançar um nível aceitável de remoção de 

contaminantes. Uma alternativa promissora de pós tratamento é o tanque de evapotranspiração 

(TEVAP). Essa tecnologia proveniente da permacultura é formada por um tanque de leito 

impermeabilizado, cujo interior é preenchido com camadas de substratos de diferentes 

granulometrias, que funcionam como meio filtrante. Na superfície do TEVAP são cultivadas 

espécies de folhas largas que promovem a absorção dos nutrientes pela zona de raízes. A água 

retorna ao ambiente através da radiação solar e da evapotranspiração das folhas (VIEIRA, 2010). 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi dimensionar, implantar e avaliar um sistema de 

tratamento descentralizado de efluentes sanitários, consistindo de um TSE seguido por um 

TEVAP cultivado com bananeiras (Musa sp.), para atender aos moradores de uma chácara sem 

esgotamento adequado, no município de João Monlevade, Minas Gerais. A eficiência do sistema 

de tratamento foi monitorada por um período de seis meses. Os parâmetros analisados foram: 
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demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos 

totais (SST), oxigênio dissolvido (OD), turbidez, pH, fósforo total, nitrogênio amoniacal e 

coliformes termotolerantes. 

O tema se mostra inovador para a área de saneamento uma vez que não são encontrados 

estudos que avaliam essas tecnologias de forma combinada e, quando separados, apresentam 

benefícios limitados, seja do ponto de vista de remoção de contaminantes insuficientes (TSE) ou 

de formas de usos limitadas (TEVAP tratando apenas águas fecais). Entende-se, assim, que 

através da apropriação dessas duas soluções em um modelo combinado seja possível suprir as 

deficiências e reforçar os benefícios que elas já apresentam, podendo contribuir para que 

alternativas como essa possam ser difundidas para outras localidades. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Dimensionamento do tanque séptico econômico (TSE): Ao contrário do tanque séptico 

convencional que é normatizado pela NBR 7.229 (ABNT, 1993), o TSE é uma solução empírica e 

os seus parâmetros construtivos não são embasados por uma norma técnica. O dimensionamento 

adotado neste trabalho foi o mesmo sugerido em pesquisas anteriores (FRANCO et al., 2016; 

POSTIGO et al., 2017). O sistema é formado por bombonas de 240 L interligadas por tubos de 

100 mm de diâmetro. A quantidade de bombonas está relacionada ao número de ocupantes 

permanentes no domicílio. Para domicílios com até 5 pessoas, utilizam-se 3 bombonas. Acima 

desse número de moradores, acrescenta-se 1 bombona a cada 2 pessoas (CARDOSO et al., 

2017). Nesta pesquisa foram utilizadas 3 bombonas, de modo a atender a um domicílio com 3 

pessoas. 

As tubulações dos dois banheiros da residência foram direcionadas para a entrada da primeira 

bombona do TSE, incluindo os efluentes de privada, pia e banho. Os efluentes da cozinha foram 

direcionados apenas para o TEVAP. As dimensões da vala escavada no terreno para a instalação 

do TSE foram de 2,5 m de comprimento, 0,80 m de largura e 1,6 m de altura.  

 
Dimensionamento do tanque de evapotranspiração (TEVAP): De maneira geral, o TEVAP 

também pode ser construído em função do número de moradores na residência. Os 

permacultures sugerem uma área superficial de 2,0m2 por morador e uma altura entre 1,0 m e 1,5 

m (GALBIATI, 2009; BONZATTO, 2010). Nesta pesquisa, o dimensionamento da área superficial 

foi realizado de acordo com o método proposto por Ercole (2003),  a partir da Equação 1:  

 

𝐴 =
𝑉𝐶

𝑉𝐸
   (1) 
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Onde: 

𝐴 = área superficial do tanque, em metros quadrados (m²); 

𝑉𝐶 = volume de contribuição diária total, em litros por dia (L.d
-1

); 

𝑉𝐸 = volume de evapotranspiração, em litros por dia por metros quadrados (L.d
-1

.m
-2

). 

Na sequência, são apresentados os quadros para a estimativa do volume de contribuição diária 

em um domicílio (Quadro 1) e o volume de evapotranspiração em função da temperatura média 

local (Quadro 2). 

 
Quadro 1 – Contribuição de esgoto per capita             Quadro 2 – Taxa de evapotranspiração em 
em função do padrão de consumo                                função da temperatura média local 

Residência Unidade Volume esgoto (L.)

Padrão alto pessoa 160

Padrão médio pessoa 130

Padrão baixo pessoa 100            

T ( °C) Taxa evap. (L.d
-1

.m
-2

)

< 15 5

15 < T < 25 35

> 25 70  
Fonte: ABNT (1993).                                            Fonte: Ercole (2003). 
 
 
Substituindo os termos da Equação 1 pelo número de moradores residentes no domicílio (3 

moradores), a contribuição diária de esgoto em uma residência de padrão baixo (100 L), em razão 

do volume de evapotranspiração estimado (35 L.d-1.m-2), de acordo com a faixa de temperatura 

média do município de João Monlevade (20,7 ºC), obteve-se 8,57 m2 para a área superficial do 

TEVAP. Este valor foi arredondado, sendo adotado o valor de 9,0 m2. As demais cotas adotadas 

para o TEVAP foram: 3,0 m de lado, 1,3 m de altura. O sumidouro foi construído em formato 

retangular, com as seguintes dimensões adotadas: 2,0 m de comprimento, 1,0 m de largura e 1,0 

O TEVAP foi construído em técnica de ferrocimento juntamente com argamassa 

impermeabilizante. No fundo do TEVAP foi colocada uma câmara séptica formada por pneus, 

interligada ao tubo de saída do TSE.  Um tubo de 50 cm de comprimento por 100 mm de diâmetro 

foi colocado entre o TEVAP e o sumidouro, a uma altura de 30 cm abaixo da superfície, para 

escoar os efluentes e evitar possíveis extravasamentos. O TEVAP foi preenchido com pedra 

britada nº 3 (50 cm de altura), seguido por uma camada de areia fina (10 cm) e solo (70 cm). Ao 

redor do TEVAP foi colocada uma barreira de contenção (10 cm de altura) para evitar o 

escoamento de água de chuva para dentro da estrutura. Acima do TEVAP foram plantadas seis 

mudas de bananeiras da cultivar Prata. 

 

 

Representação gráfica: A Figura 1 apresenta o esquema em vista lateral e superior do sistema 

de tratamento e a Figura 2 apresenta o desenho em corte frontal do TEVAP: 
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Figura 1 – Planta lateral e superior do sistema de tratamento de efluentes 

 

 

Figura 2 – Planta em corte frontal do TEVAP 
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Acompanhamento e coleta de dados: A fase de monitoramento da qualidade dos efluentes 

iniciou-se 30 dias após o início de funcionamento do sistema. Este acompanhamento teve uma 

frequência mensal e ocorreu entre os meses de novembro de 2017 a abril de 2018 (6 

monitoramentos).  

As coletas de efluentes foram feitas a partir da primeira câmara séptica (esgoto bruto), após a 

terceira câmara séptica (saída do TSE) e no tubo de inspeção no interior do TEVAP, antes da 

saída para o sumidouro (efluente tratado pelo sistema combinado). Observou-se que o coletor 

colocado após a saída para o sumidouro permaneceu seco, indicando que não houve 

extravasamento de líquidos nos meses da pesquisa. 

As amostragens foram feitas no período da manhã e acondicionadas em caixa térmica. Os frascos 

foram fornecidos pelo laboratório previamente identificados. Os ensaios foram realizados no 

laboratório Ecoar Monitoramento Ambiental, no município de João Monlevade, MG. Foram 

determinados a qualidade dos seguintes parâmetros: DBO, DQO, SST, OD, turbidez, pH, fósforo 

total, nitrogênio amoniacal e coliformes termotolerantes. Os procedimentos técnicos foram 

realizados de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2012). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 
A Tabela 1 apresenta os valores médios dos parâmetros analisados e as eficiências de remoção 

em relação ao esgoto sanitário bruto e após cada fase de tratamento. 

 

Tabela 3 – Valores médios dos parâmetros avaliados e as eficiências de remoção (%) no sistema de 

tratamento de esgotos. 

Local/Eficiência DBO (mg L-1) redução (%) DQO (mg L-1) redução (%) SST (mg L-1) redução (%)

esgoto bruto 296,03 0 1081,67 0 283,00 0

após TSE 223,03 24,66 790,17 26,95 146,50 48,23

após TEVAP 72,38 67,55 199,33 74,77 46,83 68,03

eficiência global (%) - 75,55 - 81,57 - 83,45

Local/Eficiência OD (mg L-1) reposição (%)
Turbidez 

(NTU)
redução (%)

esgoto bruto 0,58 0 375,50 0

após TSE 0,78 34,39 268,67 28,45

após TEVAP 2,01 159,57 29,55 89,00

eficiência global (%) - 248,84 - 92,13

Local/Eficiência
Fósforo 

total (mg L-1)
redução (%)

N. amoniacal 

(mg L-1)
redução (%)

Col. term. 

(mg L-1)
redução (%)

esgoto bruto 18,18 0 124,04 0 1,6 x 10
6 0

após TSE 13,56 25,44 131,60 -6,09 3,43 x 10
5 78,51

após TEVAP 3,35 75,30 89,79 31,77 4,46 x 10
4 87,03

eficiência global (%) - 81,59 - 27,61 - 97,21

pH (H+)

7,89

7,56

7,37

-
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De modo geral, as menores taxas de remoção de matéria orgânica foram observadas nos dois 

primeiros meses de funcionamento do sistema. Nesse estágio, não havia uma quantidade 

considerável de biomassa ativa nos substratos para proporcionar uma digestão anaeróbia 

eficiente. 

Assim como o esperado, o efluente final do TSE manteve uma concentração relativamente alta 

dos parâmetros avaliados, demonstrando a sua baixa eficiência quando utilizado como única 

solução de esgotamento. Foram observados nos efluentes do TSE uma remoção média de 

24,66% (DBO), 26,95% (DQO), 48,23% (SST), 28,45% (turbidez), 25,44% (fósforo) e 78,51% de 

coliformes termotolerantes. A concentração de nitrogênio amoniacal aumentou em três dos seis 

meses avaliados. A concentração média de OD foi de 0,77 mg.L-1 (eficiência de 34,39%). O pH 

manteve-se próximo a 7,5. 

Postigo et al. (2017) observaram valores acima dessa média na remoção de DBO e sólidos totais 

(ST) em um TSE construído com especificações semelhantes.  Os autores relataram uma 

eficiência de 47,61% (DBO) e 69,30% (ST) após a terceira bombona. O pH não teve alteração. O 

estudo desses autores careceu de repetições e não foram encontrados outros trabalhos 

publicados que avaliassem os parâmetros qualitativos dos efluentes de TSE. 

Mannich et al. (2009) avaliando o desempenho de um sistema de baixo custo formado por um 

tanque séptico e uma unidade tubular de pós tratamento de esgoto, encontraram uma eficiência 

média do tanque séptico de 37,5%, 46,6% e 20,4% para a DBO, DQO e ST, respectivamente, 

enquanto o desempenho do tanque séptico combinado ao pós tratamento resultou em eficiências 

de 66,2%, 70,3% e 70,4% para a DBO, DQO e sólidos suspensos (SS), respectivamente. Na 

visão dos autores, esses resultados apontam o sistema combinado como uma alternativa viável e 

de baixo custo para o tratamento em áreas desprovidas de coleta de esgotos.  

Em relação ao sistema de tratamento combinado (TSE + TEVAP), os parâmetros avaliados 

apresentaram uma eficiência média acima de 70%, exceto para o nitrogênio amoniacal. Foram 

observadas reduções médias na ordem de 75,55% (DBO), 81,57% (DQO), 83,45% (SST), 92,13% 

(turbidez), 81,59% (fósforo total) e 97,21% (coliformes termotolerantes). Houve um aumento 

médio da concentração de OD para 2,0 mg/L. O pH do efluente tratado ficou próximo a 7,3.  

O nitrogênio amoniacal foi o único parâmetro que apresentou baixa eficiência de remoção nesta 

pesquisa (27,61%). O mecanismo de remoção de nitrogênio é a nitrificação da amônia (existente 

no esgoto ou formada pela amonificação do nitrogênio orgânico) em regiões aeróbias, seguida 

pela desnitrificação do nitrato em zonas anóxicas, formando o nitrogênio gasoso. Pitaluga (2011) 

também observou uma elevação do nitrogênio amoniacal em seu trabalho, aumentando a 

concentração em 39% no tanque séptico em relação ao efluente bruto. Já no filtro anaeróbio, o 

autor cita uma remoção de 9%, resultando em um aumento final (eficiência negativa) de 27%. 
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O emprego de hidróxido de cálcio (CA(OH)2) como alternativa para volatilizar o nitrogênio 

amoniacal de efluentes de reatores anaeróbios através do aumento de pH é sugerido por Naval e 

Couto (2005). Em pH próximo a 9,5, aproximadamente 50% da amônia apresenta-se na forma de 

NH3, passível de volatilização. Além disso, outros compostos também podem ser removidos por 

precipitação, como íons fosfato e contaminantes orgânicos. Entretanto, como valores de pH 

superiores a 9 não atendem a legislação ambiental, é recomendado que o aumento não 

ultrapasse a esse limite. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A combinação entre o TSE e o TEVAP demonstrou resultados satisfatórios na redução da maior 

parte dos contaminantes avaliados.  O nitrogênio amoniacal foi o único parâmetro que apresentou 

baixo potencial de remoção, devido a amonificação do nitrogênio orgânico presente no esgoto. A 

elevação do pH do efluente final pode melhorar a eficiência de remoção do nitrogênio amoniacal. 

Os dois primeiros meses avaliados demonstraram a menor eficiência de remoção para a maioria 

dos parâmetros, tanto no TSE, quanto no TEVAP. Essa baixa remoção nos primeiros meses era 

esperada em face do lento crescimento de microrganismos nas câmaras sépticas responsáveis 

pelo tratamento biológico. A quantidade de sólidos tende a crescer no interior do TSE até atingir o 

ponto de saturação, quando a eficiência de remoção dos contaminantes diminui. A estimativa do 

tempo de utilização do TSE até o período necessário para a remoção dos lodos digeridos ainda é 

muito imprecisa segundo as pesquisas já realizadas. A utilização do TSE sem um sistema de 

tratamento complementar não é recomendada em virtude da baixa eficiência de remoção 

observada nessa unidade (< 50% para todos os parâmetros), podendo trazer riscos sanitários e 

ambientais caso os seus efluentes sejam eliminados diretamente nos solos ou em corpos 

receptores. O TEVAP não apresentou extravasamento para o sumidouro.  

Espera-se que essa solução descentralizada de tratamento seja difundida para localidades onde 

são necessárias essas melhorias, promovendo a manutenção da qualidade da água, dos 

ecossistemas naturais e da dignidade e qualidade de vida das populações atendidas.  
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RESUMO  

 

O trabalho tem como objetivo apresentar a importância de compatibilização entre os modelos de 

prestação de serviço público de saneamento rural com a matriz tecnológica adotada e o modo de 

vida camponês e para a sua elaboração utilizou-se levantamento bibliográfico nos bancos de 

dados Periódicos Capes, Research Gate e Google Scholar. Ao longo da história do saneamento 

rural a ausência de um projeto de desenvolvimento voltado para a promoção da saúde das 

populações do campo, da floresta e das águas e adoção do meio urbano enquanto baliza para 

fomento de políticas públicas e a desconsideração da diversidade de modos de vida e 

organização do trabalho do campesinato brasileiro, resultou na adoção de modelos de prestação 

de serviço e matrizes tecnológicas importadas, baseada na lógica de mercado e orientado pelo 

princípio da tarifação dos serviços, se mostrando sem efetividade e eficácia, que dificultaram e 

continuam a dificultar a superação do deficit em saneamento rural. Por outro lado, a gestão 
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comunitária apresenta elementos potenciais que podem ser adotados em modelos de prestação 

de serviços. 

 

Palavras-chave: Saneamento Rural; Prestação de serviço; Gestão comunitária; Matriz 

Tecnológica; Campesinato; Modo de produção camponesa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico é compreendido enquanto um componente necessário para promoção da 

saúde, principalmente para as populações em condição de vulnerabilidade social, tal qual em 

bairros populares e periféricos do meio urbano ou comunidades tradicionais do campo brasileiro. 

A conservação das estruturas sociais, políticas e econômicas do campo ao longo da história do 

Brasil, da colonização até início do século 21 – concentração de terra, renda e poder – influenciam 

em grande medida o acesso às políticas públicas e a garantia dos direitos humanos. A promoção 

da saúde para a população do campo, da floresta e das águas não está nas prioridades político-

econômicas do modelo de desenvolvimento rural no Brasil, o que significa a invisibilização das 

diversidades de povos, etnias, culturas, modos de relação social e de organização do trabalho. 

Nessa lógica de ausência de referência, se configura enquanto importado e colonizador o modelo 

de prestação de serviços públicos de saneamento rural e sua matriz tecnológica, o que representa 

mais uma barreira no sentido do desafio da universalização. 

O saneamento rural não está inerte nesse cenário de antagonismo, não se encontra fora da 

história, sem intencionalidade ou responsabilidade de sua ação ou ausência de ação. Assumir a 

promoção do saneamento rural em sua perspectiva popular é sobretudo uma escolha de qual 

projeto de territorialização se deseja fortalecer, qual lado da história se deseja estar. Desse modo, 

a sua promoção para a população oprimida, explorada, invisibilizada e violentada historicamente, 

demanda atenção às particularidades não evidentes pela lógica capitalista. A quantidade de 

investimento não é suficiente para atender às demandas materiais. Poucos estudos se debruçam 

sobre a realidade do campo brasileiro e suas implicações na universalização do saneamento 

básico. São escassos os trabalhos que se questionam a respeito de sua matriz tecnológica, às 

exigências intrínsecas para a gestão e suas implicações nos modelos de prestação de serviço 

público. 

A tendência de reprodução da lógica empresarial do meio urbano – que se concentra em pelo 

menos, duas etapas bem definidas: de instalação da tecnologia e tarifação do serviço público, 

sem (ou muito pouca) participação popular, diálogo, informação, capacitação, organização para 

manutenção e operação adequada. O que resulta em sistemas sem eficácia, baixa eficiência, 
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subutilizados, com precariedade ou ausência da prestação. Compreendendo a tecnologia 

enquanto processo, e não apenas a estrutura física instalada em uma única etapa, as fases 

anteriores à implantação e a fase posterior (de uso) vão solicitar uma quantidade de atividades, 

demanda de organização, material, energia etc., referente à sua gestão tecnológica, que rebate 

necessariamente nas limitações e potencialidades de cada modelo de prestação de serviço. 

Desse modo, o trabalho tem como objetivo apresentar a potencialidade entre os modelos de 

prestação de serviço público de saneamento rural com a matriz tecnológica adotada e o modo de 

vida camponês. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a elaboração do trabalho utilizou-se de levantamento bibliográfico nos bancos de dados 

Periódicos Capes, Research Gate e Google Scholar à respeito dos temas: Saneamento Rural; 

Campesinato brasileiro; Prestação de serviço de saneamento básico; Tecnologia e sociedade, 

bem como de revisão crítica da bibliografia levantada. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho parte do elemento central do saneamento rural, sem o 

qual nada faz sentido: o campesinato brasileiro, e segue de maneira genérica o tópico de Matriz 

tecnológica e, por fim, Saneamento rural e a gestão comunitária. O primeiro elemento para 

compreender um sujeito social é desvelar, entre outros elementos, a sua relação com o seu modo 

de produção. No caso da população que vive no campo, a relação de trabalho com a terra é um 

elemento fundante, de maneira que é pertinente compreender as questões que atravessam a terra 

no campo brasileiro com a finalidade de construir um entendimento sobre a aderência social dos 

modelos de prestação de serviço geralmente adotados. 

Assim, a reflexão acerca do campesinato brasileiro se inicia ao centralizar a condição da estrutura 

agrária: grande parte das propriedades de terra pertencem a grupos econômicos com a função de 

reserva patrimonial a fim de acessar o sistema de financiamentos bancários ou políticas de 

incentivos governamentais. Por esse motivo, a maior parte das grandes propriedades de terra 

mantém-se improdutivas (TEIXEIRA, 2013). Como consequência do processo histórico de 

colonização e conservação da concentração de terra, a população do campo empobrecida e 

explorada é impelida a se somar aos indivíduos em condição de insalubridade, violências e 

miséria do meio urbano (OLIVEIRA, 2001). 
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Diante do extenso debate em torno das correntes teóricas que analisam a dinâmica do 

campesinato no mundo e no Brasil e, considerando o objetivo central da pesquisa, o presente 

trabalho estabelece o campesinato enquanto classe e modo de vida (SHANIN, 1979). Nesse 

sentido é valido apresentar o conceito de classe adotado na presente pesquisa, e algumas 

particularidades e potencialidades existentes no modo de vida camponês. 

Classe, de acordo com Thompson (1987), não se trata de um bloco monolítico da população, ao 

contrário, está ligada a relações humanas reais, pertencentes a um processo histórico dinâmico e 

que não surge da mesma forma em períodos e locais diferentes. Sua principal centralidade surge 

do pertencimento, reconhecimento e solidariedade com aqueles semelhantes que agem e 

cumprem, em princípio, o mesmo papel nas relações de produção capitalista, em outras palavras: 

A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de 
produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 
consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos 
culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas 
institucionais (THOMPSON, 1987, p.10). 

Logo o campesinato, mesmo com suas particularidades, está posicionado do mesmo lado da 

história que a maioria da classe trabalhadora, da classe operária urbana, da população oprimida, 

explorada e violentada e, dessa forma, abriga em sua natureza um potencial de questionamento 

da ordem vigente, a subversiva consciência de classe. 

Ao tratar do aspecto de modo de vida, Shanin (1979) considera o campesinato enquanto 

autossuficiente, “una sociedad en sí misma” (SHANIN, 1979, p. 228). Marques (2008, p. 51) 

apresenta quatro características básicas, balizadas no trabalho e nas relações socioeconômicas: 

“o cultivo da terra; a unidade de produção familiar; a comunidade de aldeia como unidade básica 

de organização social; e sua posição como classe mais baixa da sociedade” e, a autora 

complementa, ao citar Shanin (1980, p. 51), que a raiz de sua natureza está assentada na 

produção rural familiar. 

Com relação a função social do campesinato, Oliveira (2001) apresenta dados que ajudam a 

balizar a importância da trabalhadora e do trabalhador rural, “18% da área agrícola gera quase a 

metade da riqueza oriunda do campo” e “produzem também, mais de 50% do rebanho suíno, das 

aves, dos ovos e do leite” (OLIVEIRA, 2001, p.189). Por outro lado, os estabelecimentos com mais 

de 1.000ha produziram apenas 21,2% do valor de produção, embora ocupem 45% da área total. 

Assim, é uma das funções sociais do camponês a produção de alimentos, tanto para alimentar a 

família quanto para abastecer as cidades. Além do mais o campesinato possui o papel de 

cultivador da agrobiodiversidade, preservando os solos, florestas, águas em uma relação 

antrópica construtiva e respeitosa com os ciclos naturais (CARVALHO, 2013). 

Na construção da compreensão do campesinato é necessário também se afastar de uma 

perspectiva elitista e urbana que coloca a população do campo enquanto inferiores, ignorantes da 

própria potencialidade e de sua função social. Sem dúvidas existem diversas fragilidades no 
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campo porém estas não são maiores ou mais graves que as existentes no meio urbano. Os 

aprendizados não são em apenas um sentido, ao contrário, a relação entre campo e cidade deve 

ser estreita e, sobretudo diante do preconceito histórico, aceitar que o campo tem muito o que 

contribuir com os problemas estruturais das cidades, justamente por estar na borda e ao mesmo 

tempo no centro das relações econômicas, políticas e socioecológicas. 

As comunidades camponesas possuem a habilidade e criatividade de se refazer, possui grande 

resiliência social, se adaptam às adversidades ecológicas bem como às alterações na conjuntura 

econômica e política – ação do governo, regimes políticos, políticas públicas, movimento de 

fronteira etc. – construindo novas formas de ganhar a vida, novos métodos de produção, a 

exemplo da combinação do trabalho camponês e do trabalho não-camponês, a ajuda mútua, a 

multiplicidades de soluções para garantir a mínima condição de bem-estar (SHANIN, 2008). 

Assim, são desenvolvidas as novas ruralidades no sentido de adaptação e transformação em 

função das condições materiais estabelecidas. Como trata Shanin (2008), dentro da economia 

capitalista existe também diversas dinâmicas próprias que são fundamentais para o 

funcionamento do sistema capitalista enquanto um todo, ao passo que, contraditoriamente, 

possibilitam outros tipos de relações não capitalistas, orientadas pelo atendimento das demandas 

familiares, aglutinando os benefícios de seus trabalhos e evitando maiores perdas ao acessar 

outros campos da economia que possivelmente não seria capaz de equacionar o problema de 

maneira tão eficaz e pouco dispendiosa. 

A respeito das ferramentas de desenvolvimento territorial, o saneamento básico é amplamente 

entendido enquanto componente fundamental para a promoção da saúde pública e elemento 

estruturante de todo e qualquer projeto de desenvolvimento territorial. De modo convergente, ao 

focar na condição dos serviços públicos de saneamento é fundamental refletir a respeito da 

natureza da tecnologia na sociedade. 

A tecnologia na sociedade representa uma expressão de poder político, quase sempre conduzida 

pelos grupos sociais que dominam os sistemas técnicos: associação de profissionais, cientistas, 

empresários ou militares (FEENBERG, 1992). Em geral, ciência e tecnologia são compreendidas 

pelo senso comum da sociedade como um meio para se atingir fins; considerada politicamente 

neutra, atemporal, isenta de valores socioculturais, independente dos processos históricos e inerte 

à conjuntura política; sujeita à valores estritamente técnicos e, portanto, não influenciada pela luta 

de classes e interesses de setores da sociedade (NOVAES; DAGNINO, 2004). Alguns elementos 

a respeito das análises deterministas e instrumentalistas colaboram para o entendimento da 

tecnologia dentro da concepção da Teoria Crítica da Tecnologia. 

O determinismo representa uma linha de pensamento que atribui a tecnologia uma lógica 

funcional autônoma, um desenvolvimento independente da condução de seus usuários e dos 

valores presentes na sociedade. Assume assim, um desenvolvimento etapista, unilinear e fixo 
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para todas realidades e territórios, de forma que todas as civilizações tenderiam progressivamente 

a alcançar os padrões tecnológicos sempre mais avançados, em um cenário global. Como 

consequência gera uma referência de classe ou países mais evoluídos e de outro lado os 

subdesenvolvidos, na corrida pela modernidade, além de criar a necessidade imperativa de 

adaptação das estruturas das instituições sociais à matriz tecnológica adotada (FEENBERG, 

1992). 

A neutralidade da tecnologia é apresentada por Feenberg (2010) pela ótica do instrumentalismo, a 

visão tecnológica mais reproduzida pelo senso comum. Essa análise atribui ao ser humano total 

domínio a respeito dos impactos da tecnologia na sociedade uma vez que esta é compreendida 

enquanto uma ferramenta neutra e que o seu uso é que vai definir se é benéfica ou nociva, 

podendo ser utilizado de maneira indiscriminada independente do contexto sociopolítico, 

ignorando assim, os riscos inerentes ao adotar determinadas tecnologias e acaba por 

responsabilizar exclusivamente o usuário, como por exemplo as empresas de agrotóxicos que 

defendem que os venenos não causam danos à saúde dos trabalhadores e nem ao 

agroecossistema, desde que sejam tomadas todas as medidas de proteção e segurança: 

informações e práticas que fogem da realidade da grande maioria dos usuários. 

O autor da Teoria Crítica da Tecnologia considera que em um processo dialético – no qual “a 

tecnologia media e molda os grupos sociais que, por sua vez, mediam e moldam a tecnologia” 

(FEENBERG, 2009, p. 115) – a tecnologia absorve os valores das relações sociais de origem e os 

projeta na técnica, no desenho das máquinas e em outras atividades racionais, tais como os 

processos de manutenção e operação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos. E, por consequência, essas condicionantes influenciam na 

dinâmica socioecológica da sociedade. Em outras palavras, a tecnologia se trata de um artefato 

cultural que torna possível um ou mais modos de vida. Assim, é possível compreender um 

desenvolvimento tecnológico a partir da análise política, econômica e socioecológica de vários 

grupos sociais implicados nesse processo (FEENBERG, 1992). 

Nesse sentido se encaixam as companhias estaduais de água e esgoto, condicionadas pelas 

fontes financiadoras como o BID, o Banco Mundial etc., que influenciaram a estrutura e modo 

empresarial de gestão. Feenberg (1992) defende que a reprodução de uma hierarquia autoritária 

na gestão tecnológica representa um retardo ao progresso técnico. Os entraves 

socioeconomicamente dispostos ao conhecimento sistematizado não são inexoráveis à ciência e 

tecnologia e nem são necessários ao seu desenvolvimento, de maneira que são possíveis outros 

modos democráticos e participativos para os usuários e sociedade se relacionarem com as 

tecnologias (FEENBERG, 1992). 

Assim, a racionalidade técnica – expressa no design adotado, orçamento prescrito, critérios de 

dimensionamento, modo de implantação, procedimentos de operação e manutenção – estaria 
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profundamente associada também à racionalidade política, que se configura como uma importante 

ferramenta social para exclusão ou inclusão, participação ou manipulação de seus usuários, 

concentração ou democratização do poder político-econômico, e ainda que essa não se conforme 

como uma ideologia, mas acompanhado da ideologia dominante, é capaz de materializar 

interesses particulares – intencionais ou não, evidentes ou não – da classe dominante 

(FEENBERG, 1992). 

Desse modo tecnocracia possui a função de perpetuar as estruturas de poder da classe 

dominante ao se auto-justificar e se fecha para diálogo externo, liberando os capitalistas para 

decidirem sem considerar os valores da comunidade, as necessidades dos trabalhadores e ignora 

as necessidades incompatíveis com a sua própria reprodução (FEENBERG, 2017). Assim, 

Feenberg (1992) propõe a racionalização subversiva ou democrática, que se trata de tornar 

acessível o processo de concepção e desenvolvimento tecnológico, promover a apropriação 

tecnológica possibilitando outra racionalidade que inclua mais os aspectos humanos, as 

demandas da classe oprimida em sua dimensão socioecológica. 

Nesse mesmo sentido surge a Tecnologia Social, se opondo as relações capitalistas de produção 

e sua organização do trabalho, ao propor outras referências possíveis para o desenvolvimento 

tecnológico, participação, modo de produção e gestão tecnológica que pode ser brevemente 

compreendida enquanto:  

Fruto de seu arcabouço teórico, a TS tem como características diferenciadoras: 
inversão da posição do beneficiário da tecnologia de consumidor para ator central, 
o que rompe com a relação de dependência tecnológica; desenvolvimento 
mediante interação com a comunidade, respeitando a cultura local e promovendo 
seus valores; democratização do conhecimento, que é disponibilizado 
publicamente; orientação pela necessidade de seus beneficiários em vez da 
orientação ao mercado; projeção com o propósito de promover a transformação 
social, observadas as dimensões do desenvolvimento sustentável (FREITAS; 
SEGATTO, 2006, p. 312). 

Nesse sentido, a respeito da matriz tecnológica adotada nos serviços público de saneamento 

rural, se torna urgente a necessidade de superar a padronização do modelo de prestação de 

serviço e a concepção de sistemas que são implantados em comunidades rurais que seguem os 

mesmos critérios, parâmetros e normas dos grandes sistemas, reduzindo-se apenas a escala e 

desconsiderando a dinâmica local e as dimensões ecológicas, sociopolítica e culturais (IPEA, 

1990). As demandas da população do campo em saneamento básico são específicas pois estão 

“historicamente vinculadas às precárias condições de renda, de trabalho e de habitação” 

(IPEA,1990, p. 63), além da concentração de terra. O território camponês é vasto e possui uma 

grande diversidade de povos, etnias, racionalidades, subjetividades, culturas, ciência e 

tecnologias, responsável pela garantia da democratização da terra e preservação de parcela das 

riquezas naturais ainda existentes, acolhe multiplicidades de modos de vida e, contraditoriamente, 
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concentra maior parcela da população empobrecida e em condições de vulnerabilidade social 

(LEROY; MEIRELES, 2013). 

O saneamento rural não se trata de um tipo de saneamento estrito a técnicas e tecnologias 

meramente aplicadas em um espaço rural, não é representado enquanto um transplante de um 

modelo de saneamento concebido pela dinâmica das relações sociais e políticas urbanas e 

reorientado para a realidade rural (TEIXEIRA, 2014). Assim, o saneamento rural é compreendido 

enquanto: 

(…) um conjunto de atividades no qual se desenvolvem distintos processos 
sociais, que se complementam e superam a mera implantação física dos sistemas 
de saneamento. Neste sentido, as ações de saneamento derivam da própria 
concepção e dinâmica que a população tem desenvolvido sobre o meio ambiente 
e os elementos que o compõe. O fundamental, no desenvolvimento dessas 
atividades, é que tanto o processo de implantação dos sistemas de saneamento 
quanto a operação, administração e manutenção dos serviços contem com 
decisões e participação efetiva da comunidade (IPEA, 1990, p. 16-17). 

Assim a rigidez tecnológica – em seus aspectos de dimensionamento, implantação, operação e 

manutenção – e o afixamento das normas técnicas, impedem a compatibilidade da prestação de 

serviços públicos de saneamento rural ao contexto das comunidades rurais, o que dificulta e eleva 

“os custos, por não se admitir nem mesmo a substituição de materiais por outros similares, 

facilmente encontrados nas localidades a custos reduzidos” (IPEA, 1990, p. 50). 

As Companhias Estaduais de Água e Esgoto são entidades paraestatais, representadas pelas 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, promovidas durante o período do Plano 

Nacional de Saneamento-Planasa, com grande influência da lógica empresarial de administração, 

herdada das instituições internacionais de financiamento como BID e Banco Mundial, baseada na 

autossustentação econômico-financeira (HELLER, 2010). O eixo central de suas ações é o 

subsídio cruzado, promovido pela arrecadação tarifária geral e redistribuição do montante – com 

parcela considerável advinda das cidades de grande porte, populosa, com alto consumo e 

capacidade de pagamento de tarifa – com objetivo de dispor o recurso coletado a partir das 

demandas estratégicas e viabilizar a prestação em municípios deficitários. A tática de mobilizar o 

recurso das regiões superavitárias é importante porém em função de sua estrutura robusta para 

atender o território estadual, possuem perfil centralizado e autoritário (HELLER et al., 2013), o que 

significa que a escala de atuação dificulta intervenções planejadas em localidades distantes das 

sedes como a zona rural, com população marginalizada e que apesar de necessitar dos serviços 

públicos de saneamento básico não possuem o perfil orçamentário que garante o superavit da 

empresa, logo não se encontra nas prioridades de “investimento”. A visão empresarial deturpa a 

urgência e importância de realizar a função social de promoção da saúde pública pela prestação 

de serviços públicos de saneamento básico. O direito à vida está condicionado ao direito à água, 

de forma que se torna necessário avaliar as limitações do modelo implantado e abrir possibilidade 

de inovação nas brechas criadas. 
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Heller et al. (2013) consideram que a descentralização é uma tendência internacional que defende 

que o gerenciamento deve ser realizado na sua escala mais simples possível, apresentando maior 

capacidade analítica das demandas orçamentárias e adaptação às particularidades locais, 

evitando a rigidez operacional, a vulnerabilidade político-institucional, a burocratização 

administrativa, a complexificação dos sistemas tecnológicos adotados e suas demandas técnicas, 

operacionais e financeiras. Nesse contexto se insere a prestação comunitária dos serviços 

públicos de saneamento básico e a autogestão, experiências encontradas em algumas 

comunidades rurais na Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas 

Gerais, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicarágua, Paraguai e Perú (HELLER et al., 2013; MEJÍA; CASTILLO; VERA, 

2016). 

Apesar de promover maior autonomia e segurança, o modelo descentralizado como a gestão 

comunitária, tem reduzido a responsabilidade e apoio financeiro dos governos locais pela América 

Latina (AMILPA, 2011). As relações entre as comunidades, Estado e instituições financeiras 

internacionais – estes últimos que se balizam pela visão de água como um bem econômico – 

aproximam as relações hegemônicas da água, enquanto um elemento fonte de conflitos e tensões 

na sociedade. Assim é fundamental delimitar o que é bem comum, coletivo, do bem privado: 

lo común es inmediatamente contrario a lo privado, entendido como lo apropiado 
por alguno en detrimento de lo que es poseído por varios. Aquí vale la pena 
recalcar el hecho de que entendemos lo común no como aquello que es “de 
ninguno y de todo”, lo cual señala, más bien, rasgos que se asocian a la 
comprensión contemporánea de “lo público”. Lo común, más bien, es lo poseído 
—o compartido— colectivamente por vários (GUTIÉRREZ, 2017, p. 74). 

Nesse sentido, para se estabelecer modelos de prestação de serviços públicos de saneamento 

rural é necessário analisar criticamente a matriz tecnológica adotada, bem como estar atento às 

características e potencialidades existentes nos usuários, em sua identidade e modo de vida dos 

povos do campo, da floresta e das águas, pois assim, como consideram Moraes et al. (1999), as 

relações socioecológicas e culturais devem ser consideradas nos projetos e, juntamente a 

participação com base no diálogo, são fundamentais para o desenvolvimento e sustentabilidade 

do sistema. De modo que: 

As pequenas localidades no interior dos estados nordestinos geralmente não 
dispõem de sistemas de saneamento ambiental, ou quando dispõem, não 
atendem a toda a população e/ou não funcionam. Na maioria das vezes, não 
funcionam porque foram planejados, projetados e implantados sem a participação 
da comunidade, utilizando tecnologias não condizentes com a realidade sócio-
econômica, cultural e ambiental local e/ou porque não dispõem de organização 
que garanta a sustentabilidade administrativa, financeira e operacional dos 
mesmos. E se não funcionam, não atendem os objetivos da alocação de recursos 
para implantá-los, que são: a promoção da saúde coletiva, a melhoria do conforto 
e bem-estar e o desenvolvimento econômico dos usuários (MORAES et al., 1999, 
p. 3463). 
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A racionalidade empresarial da prestação de serviços públicos fundamentais para saúde da 

população, como os de saneamento básico, não apresenta aderência em uma população 

empobrecida. Historicamente, ainda que de forma precária, a população do campo, da floresta e 

das águas, quando não assistida pelo Estado, buscou soluções autônomas para satisfazer as 

necessidades relacionadas ao saneamento básico. Assim, com a devida atenção para não 

diminuir a responsabilidade do Estado, na forma do titular do serviço – o município – a autogestão, 

a gestão comunitária, a prestação de serviços públicos descentralizados, representam possíveis 

caminhos para a construção da universalização do saneamento rural. A respeito da gestão 

comunitária enquanto contraproposta ao processo de mercantilização das riquezas naturais, o 

Fórum do Recursos Hídricos do Equador em seu documento “La gestión comunitaria del agua 

para consumo humano y el saneamiento en el Ecuador: diagnóstico y propuestas” expõe: 

La gestión comunitaria del agua contrasta con esta visión, pues implica una visión 
de soberanía campesina sobre el territorio bajo una perspectiva integral y 
compleja, que precisamente supera la visión modernizante de la gestión pública 
institucional o empresarial. Las comunidades y los campesinos no asumen la 
forma ‘cliente’, sino del actor que decide desde una perspectiva colectiva y cultural 
la gestión de un elemento del ambiente (Foro de los Recursos Hídricos, 2013, p. 
40). 

De modo que parcela marginalizada e empobrecida da sociedade, principalmente as populações 

do campo, das florestas e das águas, tem construído seus próprios sistemas de abastecimento de 

água frente ao abandono do Estado, sem nenhum (ou quase nenhum) apoio financeiro ou 

organizativo. Tendo como exemplo: 

las cooperativas de agua de Argentina, Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia y 
Uruguay; las juntas administradoras de servicios de agua y saneamiento de 
Paraguay; las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados 
comunales (ASADAS) de Costa Rica, y las experiencias en Ecuador, el Estado 
Plurinacional Bolivia y Perú, en donde las comunidades rurales organizan sus 
juntas administradoras para operar y mantener sus servicios (MEJÍA; CASTILLO; 
VERA, 2016, p. 453). 

Na maioria dos países da América Latina, as comunidades rurais adotam modelos 

descentralizados de serviços. Há inúmeras experiências de gestão comunitária dos serviços de 

saneamento rural nos últimos 50 anos. Estas iniciativas possuem um grande potencial de auxiliar 

a construção de arranjos gestionários que colaborem com a superação de alguns problemas, tal 

qual: o manejo e cuidados dos mananciais, utilização estratégica da “economia de escala” para 

reduzir os custos com materiais e insumos, bem como acumular força social para se articular 

politicamente com outras instituições (MEJÍA; CASTILLO; VERA, 2016). 

Com relação a operação e manutenção, Mejía, Castillo e Vera (2016) destaca a importância do 

protagonismo das pessoas da comunidade nestes processos, uma vez que “si no se organiza a la 

comunidad para hacerse cargo del servicio, la inversión y el esfuerzo realizado por el Estado 

habrá sido en vano, porque una infraestructura que no recibe un manejo adecuado y un 

mantenimiento permanente se deteriora y colapsa en un corto plazo” (MEJÍA; CASTILLO; VERA, 
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2016, p. 433). Os autores do trabalho supracitado apresentam resumidamente os componentes 

centrais para a promoção do saneamento rural:  

    • a comunidade deve elaborar sua estrutura organizativa – seguindo o formato apropriado para 

sua maturidade sociopolítica – alinhada com a matriz tecnológica e o modelo de gestão dos 

serviços públicos de saneamento rural que deve atender as demandas e capacidades da 

população local;  

    • os beneficiários devem construir as articulações institucionais – definir a relação com o titular 

e organizações dos diferentes níveis do poder público, a fim de colaborar com a capacitação e 

assistência técnica – e elaborar referências regulatórias e organizativas – estatuto, regulamento, 

livro de atas, inventário etc.; 

    • e por fim, a comunidade deve dispor de, pelo menos, um técnico responsável pelos processos 

mais específicos e mais frequentes. 

Nessa continuidade de aprendizagens a partir de experiências concretas, Mariela (2009 apud 

AMILPA, 2011, p. 28) apresenta os principais problemas da gestão comunitária na Colômbia, 

dividindo em três aspectos: administrativos, técnicos e participação. Considerando todas as 

particularidades territoriais, culturais, históricas etc. da Colômbia, os elementos supracitados 

provocam reflexões relevantes sobre os desafios da gestão comunitária dos serviços públicos de 

saneamento rural que podem ser aplicadas no Brasil. Principalmente por delinear a atenção com 

aspectos: escassez de recursos para intervenções no sistema; não há uma relação formalizada 

com o titular dos serviços; o custo da energia onera o sistema; ausência de sistema de tratamento 

de esgotamento sanitário; dificuldade de encontrar fontes de água seguras e com boa qualidade, 

demandando tratamento simplificado; dificuldades de mobilização, participação e manutenção da 

organização da comunidade; desconhecimento das instituições governamentais; direitos; e 

mecanismos legais. 

O somatório de diversos componentes existentes na sociedade como a discriminação da pobreza, 

o racismo estruturante, a alta concentração de terra e ausência de reforma agrária, o baixo índice 

de escolas do campo, o agrohidronegócio enquanto projeto hegemônico de territorialização do 

campo brasileiro etc. resulta que as populações do campo são marginalizadas das políticas 

públicas e direitos básicos como o saneamento básico, sendo atendidas por caminhões-pipa com 

irregularidade em sua frequência e de qualidade duvidosa da água, ou por sistemas simplificados 

de abastecimento de água sem tratamento, ou açudes que fornecem água em quantidade 

insuficiente e oscilando ao longo do ano, ou soluções individuais etc. Na maior parte dos casos, a 

inexistência ou precariedade dos serviços são naturalizadas e justificados pelas condições 

socioeconômicas dos próprios usuários. 

A autogestão e a gestão comunitária devem ser pensadas não para adequar a uma realidade em 

que os serviços prestados de saneamento básico são deficitários devido à ausência ou 
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descompromisso do Estado, mas para contribuir de maneira efetiva na melhoria das condições de 

vida das populações sob uma perspectiva autônoma e libertadora, favorecendo em seu processo 

de desenvolvimento e implantação, possibilitando condições para a difusão do conhecimento 

gerado, a fim de promover autogestão de sua manutenção, operação e readequação técnica dos 

serviços, com base nas decisões e participação efetiva da comunidade. 

O modelo descentralizado se torna pertinente ao contexto rural pois além do deficit estrutural, com 

relação ao saneamento básico, o cenário varia, majoritariamente, entre a total inexistência e 

precariedade dos serviços prestados. Quanto ao abastecimento de água – quando existente – 

frequentemente o Poder Público transfere tacitamente (por negligência) a operação e manutenção 

do sistema a indivíduos das comunidades sem a devida capacitação e remuneração, gerando 

potenciais conflitos internos e queda na qualidade da água de abastecimento. Nesse sentido, a 

organização coletiva, aliada a assistência e apoio do titular, fornece aos usuários autonomia 

tecnológica necessária, o que, na perspectiva da justiça social, demanda uma rigorosidade 

metodológica do processo pedagógico de sua implantação. Assim, a criticidade da Educação 

Popular se torna um componente fundamental para restauração da humanidade alienada da 

população empobrecida do campo, da floresta e das águas, fortalecendo a capacidade crítico-

analítico, curiosidade, insubmissão e transformando os usuários em reais sujeitos da construção e 

da reconstrução do saber técnico, negando o paternalismo e em um processo de ação-avaliação-

ação que promova a compreensão da realidade social e favoreça a organização popular 

necessária para cooperação e superação das opressões em outras dimensões que estão 

correlacionadas com os problemas de saneamento básico. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo da história do saneamento rural a ausência de um projeto de desenvolvimento voltado 

para a promoção da saúde da população do campo, da floresta e das águas e adoção do meio 

urbano enquanto baliza para fomento de políticas públicas e a desconsideração da diversidade de 

modos de vida e organização do trabalho do campesinato brasileiro, resultou na adoção de 

modelos de prestação de serviço e matriz tecnológicas importadas, baseadas na lógica de 

mercado e orientado pelo princípio da tarifação dos serviços, se mostrando sem efetividade e 

eficácia, que dificultaram e continuam a dificultar a superação do deficit em saneamento rural. Por 

outro lado, a relação interdependente com o espaço natural e a organização do trabalho com base 

na cooperação, autonomia e solidariedade representam elementos potenciais que podem ser 

adotados em modelos de prestação de serviços como autogestão e gestão comunitária, lançando 
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mão da criatividade camponesa para desenvolver soluções tecnológicas adequadas às realidades 

sociais, econômicas, culturais e ambientais locais. 
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RESUMO  

 

Consumir água de qualidade é direito garantido a todo cidadão, seja ele residente em áreas 

urbanas ou rurais. No entanto, muitas vezes esse direito não é garantido pelo órgão responsável 

para entregar uma água. No Brasil, tanto populações urbanas como rurais apresentam o hábito de 

possuírem reservatórios domiciliares (caixas d’água). No entanto, os cuidados com a sua 

construção e manutenção deixam a desejar, podendo, assim, prejudicar a qualidade da água 

consumida pelas pessoas. Essa situação é ainda mais agravante em comunidades rurais. Neste 

sentido, este trabalho avaliou a influência dos reservatórios domiciliares sobre a qualidade da 

água consumida por uma comunidade rural. O estudo foi realizado na comunidade de quilombola 

Almeidas, localizada no município de Silvânia – Goiás. Foram coletas amostra de água em 15 

domicílios nos pontos correspondentes antes e após o reservatório domiciliar. As análises dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos utilizadas para verificação da qualidade da água 

foram realizadas segundo os procedimentos do Standard Methods. Dos resultados encontrados, 

observou-se que 26,7% das amostras coletadas antes dos reservatórios domiciliares 

apresentaram a presença do indicador de contaminação Escherichia coli. Já em relação às 

amostras coletadas após os reservatórios, esta porcentagem subiu para 60,0%. Com relação aos 

coliformes totais, em 80,0% das amostras analisadas, ocorreu um aumento do NMP/100 mL nas 

amostras coletadas após o reservatório domiciliar. Quantos aos parâmetros físico-químicos 

analisados, todos ficaram dentro dos limites estabelecidos ou recomendados pela Portaria de 

Consolidação nº 5 (BRASIL, 2017). No entanto, de acordo com os resultados obtidos, nota-se que 

o mal armazenamento da água influenciou na redução da qualidade da água do ponto de vista 

microbiológico. Assim, é de suma importância que se monitore a influência das condições de 

armazenamento da água consumida pela população rural, promovendo ações de informação e 

conscientização quanto aos problemas advindos da utilização de reservatórios domiciliares. 

 

Palavras-chave: Reservatório. Qualidade da água. Comunidade rural. Contaminação. Saúde. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A manutenção da qualidade da água é de suma importância para melhores condições de saúde. 

Neste sentido, a Portaria de Consolidação nº 5 (BRASIL, 2017) estabelece os limites de 

parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da água para serem entregues ao consumidor de 

forma apropriada. Essa portaria não somente é aplicável às áreas urbanas, mas também às 

comunidades rurais. Entretanto, as poucas informações disponíveis em bancos de dados de 
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órgãos relacionados ao saneamento evidenciam deficiências na qualidade da água consumida 

pelas populações que residem nessas áreas. 

Comunidades rurais apresentam baixo número de habitantes, reduzida densidade populacional e 

localização remota (KHATRI; TYAGI; RAWTANI, 2018). Algumas, no entanto, podem ser urbanas 

ou ainda periurbanas, conforme já constatado na execução do Projeto SanRural, no estado de 

Goiás. 

Água para o consumo humano deveria ser ausente de contaminantes microbianos e de 

características que provoquem rejeição, tais como cor e sabor (IZAH; INEYOUGHA, 2015). A sua 

qualidade é avaliada por meio de características físico-químicas e biológicas em relação a um 

conjunto de padrões de portabilidade, que define se ela pode ser usada para o consumo ou se é 

ambientalmente segura (KHATRI; TYAGI, 2015). Os parâmetros físico-químicos normalmente 

avaliados são: pH, alcalinidade, condutividade elétrica, dureza, presença de cloreto, ferro, nitratos, 

nitritos, nitrogênio amoniacal, entre outros. Já os microbiológicos incluem a presença de 

coliformes totais e termotolerantes (DANTAS et al., 2018). 

A preferência por fontes de águas subterrâneas para abastecimento humano decorre da sua 

qualidade microbiológica em estado natural ser geralmente melhor quando comparada à de águas 

superficiais (SCHIJVEN; HASSANIZADEH; HUSMAN, 2010). Contudo, a segurança da água não 

depende apenas de sua qualidade na fonte. A água, em seu percurso até o ponto de uso, 

incluindo o transporte e o armazenamento, pode estar sujeita à contaminação por resíduos de 

animais e humanos, o que gera risco de exposição a patógenos entéricos e, consequentemente, 

doenças associadas (BARNES et al., 2018). O saneamento constitui uma barreira primária à 

transmissão de doenças por tais patógenos, já que visa diminuir o espalhamento de fezes 

humanas no ambiente, bem como a reprodução de potenciais vetores, como as moscas. Contudo, 

pouca preocupação é dada em relação às fezes de animais, fato que contribui para a 

contaminação fecal doméstica, a qual está associada à diarreia (ERCUMEN et al., 2017). 

A qualidade da água muitas vezes pode ser alterada no interior do domicílio do consumidor. O 

reservatório é uma fonte em potencial para a contaminação. Para manter o sistema de reservação 

adequado, são necessárias ações específicas como: limpeza periódica, vedação do sistema e 

manutenção da tubulação para que não ocorram vazamentos. Apesar de serem ações simples, 

sabe-se que nem sempre essas ações são realizadas, muitas vezes devido ao desconhecimento 

dos moradores sobre os procedimentos (SILVA et al., 2009).  

No intuito de verificar se o sistema de reservação está afetando a qualidade da água, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a qualidade da água para consumo humano antes e após o reservatório 

domiciliar em uma comunidade rural. Além disso, o estudo servirá de subsídio para 

implementação de ações corretivas para garantir a qualidade da água e, consequentemente, 

promover a melhora nas condições de saúde. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo foi a comunidade quilombola de Almeidas, localizada na zona rural do município 

de Silvânia, no estado de Goiás, sendo composta por aproximadamente 43 domicílios (Figura 1), 

dos quais 27 foram visitados. Identificou-se que 15 domicílios apresentavam reservatórios 

domiciliares, com possibilidade de coleta de água antes e após a reservação de água. Assim, as 

coletas de amostras de água foram realizadas nesses 15 locais. 

 

Figura 1 - Localização da comunidade quilombo de Almeidas – Goiás. 

 
Fonte: Chagas (2019).  

 

A maior parte da comunidade quilombola Almeidas é atendida por três sistemas de abastecimento 

de água, composto cada um por um poço tubular profundo e um reservatório, não sendo 

identificado qualquer sistema de desinfecção ativo. A água é distribuída aparentemente por meio 

de 13 km de rede de distribuição em polietileno de alta densidade (PEAD). 

As amostras foram coletadas e preservadas conforme o Guia Nacional de Coleta e Preservação 

de Amostras (CETESB, 2011). As análises utilizadas para verificação da qualidade da água foram 

de cor aparente, turbidez, pH, condutividade elétrica, cloreto, coliformes totais e Escherichia coli, 

as quais foram realizadas segundo os procedimentos do Standard Methods (APHA; AWWA; WEF, 

2012). Dentre os testes físico-químicos, o pH das amostras de água coletadas foi aferido por meio 

de pHmetro de bancada (microprocessado) MPA-210, em laboratório. A turbidez foi analisada por 

meio do aparelho turbidímetro Ap200 – PoliControl Instrumentos Analíticos. Os resultados foram 

liberados em Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU), que medem a transparência com base 
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na medição da luz difusa (90º). A medida de cor aparente foi determinada utilizando aparelho 

colorímetro para cor (Aquacolor). A condutividade foi aferida por meio do aparelho condutivímetro 

microprocessado de bancada – HMCDB-150. Os resultados foram liberados em siemens por 

centímetro (µS/cm). 

Para as análises de coliformes totais e Escherichia coli, foi utilizado o teste do substrato 

cromogênico definido, nome comercial Colilert, que detecta e quantifica simultaneamente em um 

período de 24 horas. Os procedimentos seguiram as instruções do fabricante (INDEXX®), e a 

leitura foi realizada pelo sistema de cartela Quanti-tray. Para a leitura de E. coli, utilizou-se uma 

câmera escura com radiação UV na faixa de 265 nm.  

As coletas foram realizadas no mês de fevereiro de 2019, e as análises foram realizadas no 

Laboratório de Análises de Águas (LAnA) da Universidade Federal de Goiás. Os resultados foram 

tabelados e confeccionados gráficos para análise e discussão. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

As coletas de amostras de água para monitorar a qualidade da água consumida pela comunidade 

quilombola Almeidas foram realizadas em pontos representativos antes e após o reservatório 

domiciliar. A Figura 2 demonstra como e onde as coletas foram realizadas.    

 

Figura 2 – Ponto de coleta de água antes do reservatório (a) e após o reservatório (b). 

  

Fonte: Acervo do Projeto SanRural.  

 

Durante o procedimento de coleta de amostra, diversas situações que poderiam colocar em risco 

a manutenção e a qualidade da água consumida por aquela população foram observadas. 

Algumas foram tubulações de entrada e saída dos reservatórios domiciliares com vazamento e 

(a) (b) 
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com amarração de borracha, para seu estancamento, e tampas amarradas com arame e 

extravasor sem tela de proteção, para impedir a entrada de agentes externos (Figura 3). 

 

Figura 3 – Pontos de contaminação nas tubulações de entrada e saída dos reservatórios 

domiciliares. 

   
Fonte: Acervo do Projeto SanRural.  

 

Os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas das amostras coletadas antes e após 

os reservatórios domiciliares estão demonstradas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos analisados nas amostras de 

água antes e após os reservatórios domiciliares. 

Ponto 

de 

coleta 

Cor 
aparente 

(uC) 

Turbidez 
(NTU) 

pH 
Condutividade 

elétrica 
(unidade) 

Cloreto 
(mg/L) 

Coliformes 
totais 

(NMP/100 mL) 

Escherichia 
coli 

(NMP/100 mL) 

antes 

Res. 

após 

Res. 

antes 

Res. 

após 

Res. 

antes 

Res. 

após 

Res. 

antes 

Res. 

após 

Res. 

antes 

Res. 

após 

Res. 

antes 

Res. 

após 

Res. 

antes 

Res. 

após 

Res. 

1 3,2 0,2 1,86 0,18 6,3 6,6 39,9 42,7 15,7 7,0 56,5 >2419,6 ND 866,4 

2 0,2 0,6 0,16 0,14 6,2 6,4 40,4 40,3 7,0 5,2 22,8 21,3 ND ND 

3 0,5 0,4 0,19 0,17 6,1 6,5 39,9 38,9 4,4 4,4 28,8 31,8 ND ND 

4 0,8 0,5 0,21 0,22 6,3 6,9 36,9 46,3 14,0 11,3 23,1 45,7 ND ND 

5 0,6 1,0 0,16 0,24 7,0 7,4 112,0 100,3 9,6 6,1 80,5 >2419,6 4,1 >2419,6 

6 0,3 0,5 0,21 0,23 6,9 7,2 92,1 92,0 3,5 6,1 111,9 328,2 1,0 88,8 

7 0,4 0,4 0,18 0,21 6,4 6,7 33,2 32,1 10,5 14,0 6,3 >2419,6 ND 307,6 

8 1,5 5,0 0,52 1,01 6,4 7,0 32,6 30,8 10,5 19,2 156,5 461,1 ND 31,8 

9 0,3 0,6 0,16 0,23 7,1 7,2 109,0 101,4 19,2 19,2 90,6 95,9 3,1 6,3 

10 1,6 1,1 0,55 0,33 6,6 6,5 39,3 35,0 7,0 6,1 191,8 133,3 ND ND 

11 1,0 1,4 0,18 0,28 6,6 6,9 32,1 29,8 6,1 7,8 2,0 4,1 ND ND 

12 1,4 1,8 0,42 0,35 6,5 6,9 34,0 45,5 7,0 6,1 344,8 613,1 1,0 16,8 

13 6,7 1,5 3,28 0,83 6,5 6,9 35,0 30,7 10,5 13,1 387,3 188,1 ND 14,8 

14 2,4 6,1 0,45 0,87 6,5 8,2 24,3 43,4 20,9 18,3 1,0 980,4 ND 12,1 

15 0,6 1,9 0,27 0,32 6,4 6,8 33,7 33,2 10,5 14,0 151,5 122,2 ND ND 

Média 1,4 1,5 0,59 0,37 6,5 6,9 48,9 49,5 10,4 10,5 110,4 685,6 0,6 250,9 

 

 

(a) (b) (c) 
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Observa-se que somente 26,7% das amostras coletadas antes dos reservatórios domiciliares 

apresentaram o indicador de contaminação Escherichia coli, sendo em quantidade abaixo de 4,1 

NMP/100 mL. No entanto, na água, após o reservatório domiciliar, essa quantidade sobe para 

60,0%. Com relação aos coliformes totais, em 80,0% das amostras analisadas ocorreu um 

aumento do NMP/100 mL nas amostras coletadas após o reservatório domiciliar. Esses resultados 

evidenciam a possibilidade de contaminação durante o armazenamento da água nos reservatórios 

ou na tubulação até o ponto de consumo no interior da residência. 

A presença de coliformes totais e termotolerantes sugere contaminação por fezes humanas ou de 

animais de sangue quente (SCHRIEWER et al., 2015). A legislação brasileira, que estabelece 

parâmetros para a potabilidade da água para consumo humano (BRASIL, 2017), recomenda que 

estejam ausentes os coliformes totais e Escherichia coli em 100 mL de água, que são os 

principais organismos indicativos de contaminação fecal. Diante dos indicativos microbiológicos 

encontrados, pode-se dizer que as condições de vida precárias encontradas nessas comunidades 

têm sido primordiais para a contaminação da água consumida.   

Quantos aos parâmetros físico-químicos analisados, a condutividade elétrica apresentou pouca 

variação nas amostras analisadas antes e após o reservatório domiciliar, com valores médios de 

48,9 µs/cm2 e 49,5 µs/cm2, respectivamente. Os parâmetros cor aparente (Figura 3a), turbidez 

(Figura 4b), pH (Figura 4c) e cloreto (Figura 4d) ficaram dentro dos limites estabelecidos ou 

recomendados pela Portaria de Consolidação nº 5 (Brasil, 2017), podendo ser observada, na 

Figura 3, a variação dos resultados encontrados nas amostras analisadas. 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se, na Figura 4a, alteração na cor da água nos 

pontos 8 e 14 (água coletada após o reservatório) e no ponto 13, água coletada antes do 

reservatório.   

Com relação aos resultados de turbidez obtidos, notam-se, na Figura 4b, valores elevados nos 

pontos 1 e 13 (amostras antes do reservatório). A turbidez indica o nível de materiais suspensos 

na água, favorecendo a multiplicação microbiana e a formação de complexos (MINER et al., 

2016).  

As análises de cloreto (Figura 4d) apresentam maior concentração desse elemento nos pontos 7, 

8 e 9, tanto em relação às amostras coletadas antes do reservatório residencial quanto às 

amostras coletadas após o reservatório residencial. A concentração destes sais na água pode 

sofrer alterações por meio da dissolução, precipitação, adsorção e complexação, afetando a 

disponibilidade destes no ambiente, sob ação de parâmetros físico-químicos, que podem modular 

a disponibilidade dos elementos através das reações (ISLAM et al., 2015). 
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Figura 3 – Resultados dos parâmetros cor aparente, turbidez, pH e cloreto nas amostras analisadas 

antes e após os reservatórios domiciliares. 

  

  

 

A observação elevada dos parâmetros físico-químicos cor, pH, turbidez e condutividade pode ser 

justificada pelo clima de chuva nos dias da coleta das amostras. As alterações climáticas estão 

ligadas à quantidade e à qualidade da água doce (DYER et al., 2014), principalmente devido ao 

aumento de temperaturas e alterações nos padrões de escoamento (FANT et al., 2017). Segundo 

Luo et al. (2013), o ciclo hidrológico e a qualidade da água são muito sensíveis às mudanças 

climáticas, especialmente a sazonalidade. 

Considerando os resultados obtidos neste estudo, torna-se evidente a importância do 

monitoramento da qualidade destas águas para consumo, considerando os aspectos gerais de 

cada região e comunidade. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho permite concluir que a presença dos reservatórios domiciliares influenciou 

negativamente a qualidade microbiológica da água. Uma água sem a devida desinfecção está 

passível de contaminação no seu trajeto, seja entre o reservatório de abastecimento coletivo e a 
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entrada no domicílio, seja entre a entrada de um reservatório domiciliar e o ponto de consumo no 

interior da residência, nesse último em uma intensidade maior. 

Constatou-se ainda a necessidade de intensificar as ações de sensibilização e capacitação de 

ações educativas para a realização de medidas de controle no âmbito do domicílio, uma vez que 

os resultados apontaram uma densidade maior de contaminação na água consumida após os 

reservatórios domiciliares. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do processo de ozonização combinada com 

peróxido de hidrogênio em águas residuárias do processamento de batata, verificando assim as 

condições ótimas para redução da turbidez. O processo de ozonização combinado com peróxido 

de hidrogênio, utilizando 84,5 ± 4,49 mg L-1 de ozônio gasoso promoveu redução de turbidez da 

água residuária tratada que variou 0 a 98,38%. A análise das superfícies de resposta indicou a 

condição ótima de tratamento com temperatura de 25 °C, pH 3,0 e H2O2/O3 de 0,1. Esse é o 

primeiro trabalho a otimizar a aplicação do tratamento combinado de O3 e H2O2 em água 

residuária do processamento de batata. 

 

Palavras-chave: Processos oxidativos avançados, ozonização, turbidez 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A disponibilidade de água de qualidade é um problema constante enfrentado pela sociedade. A 

saúde e o bem-estar humano e animal, bem como o equilíbrio ecológico, não devem ser afetados 

pela deterioração da qualidade das águas (BRASIL, 2005). Devido ao uso potencial da água em 

diversos processos agrícolas e agroindustriais, grande volume de água residuária é gerada 

diariamente em todo o mundo (SATO et al., 2013). 

No processamento de batata, a água é abundantemente utilizada na lavagem dos tubérculos, 

desde o início do processo até momentos antes da batata ser enviada para a fritura (MOURA, 

2013). Para evitar que esses efluentes afetem o ambiente, a saúde humana e diferentes 

organismos são necessários tratamentos avançados devido à complexidade da água residuária. 

O gás ozônio (O3) tem sido estudado e aplicado na purificação e desinfecção de água potável, de 

efluentes municipais, industriais e aterros sanitários, controle de cor e odor de águas residuárias e 

degradação de resíduos de agrotóxicos, entre outras aplicações. Porém, a eficiência da aplicação 

do ozônio em água pode variar de acordo com alguns fatores como: pH, temperatura, presença de 

matéria orgânica e de aditivos, como metais, óxidos de metais, hidróxidos e peróxidos (SILVA et 

al., 2011). 

No presente estudo, considerando o potencial do O3 e sua possível combinação com peróxido de 

hidrogênio (H2O2) para remoção de compostos orgânicos persistentes de efluentes, avaliou-se a 

influência do processo de ozonização combinada com peróxido de hidrogênio em águas 

residuárias do processamento de batata, verificando assim as condições ótimas para redução da 

turbidez. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

As soluções de peróxido de hidrogênio (H2O2) foram preparadas utilizando reagente com grau de 

pureza P.A. A.C.S min 30% (Alphatec, Brasil) em concentrações de 96,00; 287,00; 478,00 e 

574,00 mg L-1. Para ajuste do pH, utilizou-se soluções de hidróxido de sódio (NaOH) (P. A., 

Alphatec, Brasil) e ácido sulfúrico (H2SO4) (P. A., Vetec, Brasil) de acordo com as necessidades 

de cada tratamento. 

As amostras de águas residuárias, oriundas do processo de lavagem e descascamento de 

batatas, foram recolhidas em Viçosa – Minas Gerais. As amostras de águas residuárias foram 

previamente peneiradas (3,36 mm) para retirada dos resíduos grosseiros como cascas de batata e 

solo. A água foi então coletada, transferida para o laboratório e deixada em repouso em baldes de 

65 L por 24 h a 10 ± 2 °C para remoção dos sólidos sedimentáveis. Após esse período de 

decantação, o sobrenadante foi recolhido e armazenado a 4 ± 2 °C para tratamentos posteriores. 

Os experimentos seguiram o delineamento experimental composto central rotacional. As três 

variáveis independentes no processo de ozonização em combinação com H2O2 foram: 

temperatura, pH e a relação H2O2/O3. O gerador de ozônio utilizou um fluxo de oxigênio de 1/16 L 

min-1. A concentração do gás O3 foi determinada pelo método iodométrico (APHA et al., 2017) e a 

concentração de ozônio utilizada no estudo foi de 84,5 ± 4,49 mg L-1.  

A Figura 1 apresenta o diagrama esquemático do tratamento combinado de ozônio e peróxido de 

hidrogênio da água residuária do processamento de batatas. 

 

Figura 1 - Esquema do aparato experimental para ozonização em combinação com peróxido de 

hidrogênio. 1 - cilindro de oxigênio, 2 - gerador de ozônio, 3 - solução de H2O2, 4 - bomba 

peristáltica, 5 - frasco lavador contendo água residuária de batata, 6 - catalizador de ozônio, 7 - 

banho ultratermostático, 8 - conexões de silicone. 

 
Fonte: autor. 
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O número total de ensaios foi 32, determinado a partir da expressão 2n + 2n + 2 = 16, com n = 3 

variáveis independentes, tem-se 23 (8 pontos cúbicos) + 2 × 3 (6 pontos axiais) + 2 (pontos 

centrais) = 16 ensaios, realizados em duplicata. 

A turbidez (UNT) foi determinada em triplicata de acordo os procedimentos do Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 2017). Os resultados foram avaliados 

em função do percentual de remoção. 

Os dados obtidos das águas tratadas foram submetidos à análise de regressão. Os modelos 

foram escolhidos com base na significância dos coeficientes de regressão, no coeficiente de 

determinação (R2), na análise de resíduo, na falta de ajuste e no fenômeno biológico. Utilizou-se, 

para tanto, o software Statistica 8.0 (Statsoft Inc., EUA). Os níveis superior e inferior para as três 

variáveis independentes avaliadas são apresentados na Tabela 1. A água residuária de batata 

sem nenhum tratamento foi considerada como controle para todas as variáveis respostas. 

 

Tabela 1 – Níveis das variáveis independentes do delineamento experimental composto central. 

3 
Níveis 

-1,68 -1 0 1 1,68 

Temperatura (°C) 11,6 15 20 25 28,4 
pH 1 3 6 9 11 

H2O2/O3 (v/v) 0,0 0,1 0,3 0,5 0,6 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Utilizando o planejamento experimental realizado, foi possível avaliar o efeito das variáveis 

independentes temperatura, pH e a relação H2O2/O3 nos resultados de remoção de turbidez 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Planejamento experimental composto central com três variáveis independentes 

(temperatura, pH, H2O2/O3) e os valores observados para a variável resposta (turbidez) avaliada na 

água residuária do processamento de batata. 

Ensaio 

Variáveis independentes Variável dependente 

Níveis de variáveis codificadas  Níveis de variáveis reais Turbidez (UNT) (média ± 
DP) Temperatura (°C) pH H2O2/O3  Temperatura (°C) pH H2O2/O3 

1 e 17 -1 -1 -1  15,0 3,0 0,1 22,20 ± 2,78 
2 e 18 -1 -1 1  15,0 3,0 0,5 19,42 ± 7,52 
3 e 19 -1 1 -1  15,0 9,0 0,1 1035,00 ± 30,64 
4 e 20 -1 1 1  15,0 9,0 0,5 1090,00 ± 9,43 
5 e 21 1 -1 -1  25,0 3,0 0,1 17,73 ± 0,38 
6 e 22 1 -1 1  25,0 3,0 0,5 23,37 ± 0,52 
7 e 23 1 1 -1  25,0 9,0 0,1 1208,33 ± 148,49 
8 e 24 1 1 1  25,0 9,0 0,5 1360,00 ± 89,57 
9 e 25 -1,68 0 0  11,6 6,0 0,3 1422,00 ± 35,83 
10 e 26 1,68 0 0  28,4 6,0 0,3 1509,67 ± 18,38 
11 e 27 0 -1,68 0  20,0 1,0 0,3 44,55 ± 0,07 
12 e 28 0 1,68 0  20,0 11,0 0,3 1131,67 ± 21,21 
13 e 29 0 0 -1,68  20,0 6,0 0,0 1295,00 ± 186,20 
14 e 30 0 0 1,68  20,0 6,0 0,6 1418,33 ± 228,63 
15 e 31 0 0 0  20,0 6,0 0,3 1439,00 ± 10,84 
16 e 32 0 0 0  20,0 6,0 0,3 1430,00 ± 7,54 

DP = Desvio padrão 
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A redução de turbidez da água residuária tratada variou 0 a 98,38% para os tratamentos avaliados 

no planejamento experimental. Apresenta-se na Figura 2 a comparação visual entre os 

tratamentos. 

 

Figura 2 - Comparação visual da água residuária do processamento de batatas submetida a 

diferentes condições do planejamento experimental composto central comparados com o controle 

(0) 

 

Fonte: autor. 

 

 

A análise dos efeitos principais dos fatores (temperatura, pH e H2O2/O3) e suas interações foi 

realizada a partir de análise de variância (ANOVA). A ANOVA indicou que 82,93% da variação dos 

dados de remoção de turbidez pode ser explicada pelo modelo selecionado (Equação 1). 

 

Turbidez (UNT) = 3721,2 + 738,4 pH - 48,4 pH
2 
+ 3490,5 P - 5554,5 P

2
 + 194,4 T - 4,6 T

2
                   (1) 

 

 

Através das superfícies de resposta geradas pelos modelos (Figura 3), obteve-se as condições de 

temperatura (25,0 °C), pH (3,0) e proporção entre H2O2 e O3 (0,1) que resultaram em maior 

redução de turbidez da água residuária do processamento de batatas. 

A remoção de turbidez foi afetada por todas as variáveis independentes  (Equação 1). Observa-se 

uma redução da turbidez com a diminuição do pH (Figuras 3A e 3B) e razão de H2O2/O3 (Figuras 

3A e 3C), enquanto que a temperatura não apresentou alterações na remoção da turbidez nas 

condições de baixa razão de H2O2/O3 e pH (Figuras 3B e 3C). 
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Figura 3 - Interação dos efeitos das variáveis independentes temperatura, pH e H2O2/O3 na turbidez 

da água residuária de batata. 

 

 

 

Considerando as melhores condições (temperatura de 25,0 °C, pH 3,0 e proporção entre H2O2/O3 

de 0,1) para redução de turbidez da água residuária do processamento de batata, avaliou-se a 

resposta destas variáveis em função do tempo de tratamento pelos períodos de 0, 1, 3, 6, 12 e 24 

h. Apresenta-se na Figura 4 a comparação visual das amostras tratadas em diferentes períodos. 

 

Figura 4 - Comparação visual da água residuária do processamento de batata submetida ao 

tratamento otimizado (25 °C, pH 3,0 e H2O2/O3 de 0,1) por diferentes intervalos de tempo (1 a 24 h) e 

controle (0 h). 

 

Fonte: autor. 

 

 

A Figura 5 apresenta os dados observados e estimados da redução de turbidez em função do 

tempo de tratamento com ozônio em combinação com H2O2. Observou-se que a turbidez reduziu 

ao longo do tempo de ozonização, variando de 2553,3 a 6,6 UNT, até 24h, atingindo o ponto de 

estabilização em 1 h e 8,94 UNT. 
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Figura 5 - Valores observados e estimados da turbidez da água residuária de batata em diferentes 

períodos de ozonização em combinação com H2O2 nas condições de temperatura de 25 °C, pH = 3,0 

e proporção entre H2O2/O3 de 0,1. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo de ozonização combinado com peróxido de hidrogênio, para tratamento da água 

residuária do processamento de batatas, utilizando 84,5 ± 4,49 mg L-1 de ozônio gasoso, indicou a 

condição ótima de tratamento com temperatura de 25 °C, pH 3,0 e H2O2/O3 de 0,1. Esse é o 

primeiro trabalho a otimizar a aplicação do tratamento combinado de O3 e H2O2 em água 

residuária do processamento de batata. 
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RESUMO  

 

A participação social mostra-se como instrumento relevante a ser incluído nos processos de 

planejamento. Entretanto, esta participação nem sempre se dá de forma efetiva. Como, quando e 

de que forma participa e quem participa das instâncias de decisões são questões a serem  

consideradas ao se analisar o tipo de participação social que ocorre. Portanto, compreender isso é 

relevante para, não só estabelecer políticas públicas efetivas, mas, sobretudo, para garantir o 

direito ao saneamento de qualidade e com equidade para a população rural. Sob esta perspectiva, 

o presente trabalho tem por objetivo avaliar a existência de representatividade de Comunidades 

Rurais e Tradicionais (CRT) em conselhos gestores municipais (CGM) que discutem ações em 

interface com o saneamento rural. A metodologia baseou-se numa pesquisa qualitativa do tipo 

exploratória onde foram avaliadas as informações institucionais dos municípios por meio de uma 

pesquisa documental (leis, decretos, sites institucionais, portal da transparência, outros). Os 

resultados apontaram para a baixa ou total ausência de representatividade de pessoas das 

comunidades nesses órgãos colegiados, além  das dificuldades em se consultar informações que 
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deveriam estar disponíveis a qualquer cidadão segundo parâmetros da Lei nº 12.527, de 18 de 

Novembro de 2011. 

 

Palavras-chave: rural; conselhos municipais; controle social; saneamento básico; Goiás. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Censo Demográfico de 2010 indicou que o Brasil possui cerca de 29,9 milhões de habitantes 

residentes na área rural, dos quais, aproximadamente 1,2 milhões de habitantes (6,12%) estavam 

em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado (BRASIL, 2010). 

Embora tal situação denote a necessidade de  investimentos que atendam aos anseios desta 

parcela da sociedade, abrangendo tanto  práticas em planejamento e gestão quanto a execução 

de programas, projetos e ações, é possível perceber uma mudança positiva no marco legal com a 

aprovação da Lei50 que instituiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, bem como todo 

o processo de construção do Programa de Saneamento Rural (PNRS), ora coordenado pela 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa).51 

No marco legal, a participação social mostrou-se como relevante ao ser incluída nos processos de 

planejamento, como previsto na Lei nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2017; na elaboração do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) e na construção do Programa Nacional de 

Saneamento Rural (PNSR) cuja elaboração vem adotando diferentes etapas de participação 

social e consultas públicas (SILVEIRA; HELLER; REZENDE, 2013). 

A participação é uma estratégia de gestão pública e tem sido incorporada desde fins do século XX 

em diferentes países, constituindo um direito das pessoas. Para alguns ela é vista como o 

caminho natural para o ser humano demonstrar sua tendência inata de realizar, fazer coisas, 

afirma-se a si mesmo. É a influência mútua com os demais homens, a autoexpressão, o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo, a satisfação de inventar e reinventar as coisas, e ainda 

a valorização de si mesmo pelos os outros, esta se justifica por si mesmo e não por seus 

resultados (BORDENAVE, 1994). Diante disso, os processos de mobilização, participação e 

controle social exercem papel fundamental para a melhoria das condições de qualidade de vida 

das pessoas (ARNSTEIN, 1969; LIMA, 2013; LUCAS; BOHNEN, 2015; SANTOS).  

De acordo como um dos instrumentos de participação social abordados por Pinto et al. (2018) os 

conselhos gestores municipais (CGM), permitem aproximar os anseios da sociedade e mostram-

                                                             
50

 Lei 11.445/07: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm>. Acesso em: 12 de 
fevereiro de 2019. 
51

 Programa Nacional de Saneamento Rural. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/programa-nacional-de-saneamento-rural-pnsr>. 
Acesso em: 12 de fevereiro de 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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se como significativo mecanismo para superar desafios e sua importância no planejamento 

participativo, seja em serviços regulados pelo o Estado ou em outros domínios.  

Entretanto, essa participação nem sempre se dá de forma efetiva, e, em relação ao planejamento 

e monitoramento das ações de saneamento básico em nível municipal ou mesmo estadual, a 

incorporação da participação social é um desafio.  Como, quando e de que forma participa e quem 

participa das instâncias de decisões ainda são questões a serem respondidas. Portanto, 

compreender os processos participativos no saneamento básico é relevante não só para 

estabelecer políticas públicas efetivas, mas, sobretudo, garantir o direito ao saneamento de 

qualidade e com equidade ao meio rural.  

Logo as Comunidades Rurais e Tradicionais (CRT)52 devem ser envolvidas em discussões 

existentes nos espaços institucionais, com vistas aos interesses do município e das comunidades, 

visto que tais ambientes permitem potencializar o empoderamento e produzir conhecimento 

quanto à gestão participativa para temáticas que envolvam o desenvolvimento das áreas rurais, 

dentre essas, em ações de promoção de saúde e saneamento.  

Por conseguinte, apresentam-se os seguintes questionamentos: até que ponto os representantes 

e líderes comunitários e as CRT (assentamentos, quilombolas, ribeirinhos, outros) participam e  

estão presentes nos CGM em 16 municípios do estado de Goiás que possuem assentamentos de 

reforma agrária e comunidades quilombolas? Como os CGM se inserem nos procedimentos de 

tomada de decisão? Eles participam dos momentos definidores das ações públicas que articulam 

saúde e saneamento?  

Assim sendo, este estudo tem como objetivo geral avaliar a existência de representatividade de 

CRT em conselhos gestores municipais que discutem ações de interface entre saúde e 

saneamento rural, em 16 municípios do estado de Goiás e analisar quais são os mecanismos de 

participação popular na administração pública e seus níveis de contribuição para mudança das 

condições de saúde e saneamento em suas comunidades de origem.  

Para tal fim, foram elencados os seguintes objetivos específicos: (i) Identificar, e categorizar os 

representantes dos CGM; (ii) Identificar e avaliar os níveis de participação dos integrantes dentro 

dos CGM; (iii) Discutir e compreender se as representações sociais das CRTs nos CGM implicam 

em proposição de ações nas suas comunidades de origem. Espera-se, com isso, ao identificar a 

participação de lideranças e de representantes rurais nos quadros gestores permitirão verificar 

como tem se dado o atendimento às necessidades, apontar as demandas e desafios nessas 

comunidades. 

 

                                                             
52 BRASIL. Decreto no 6.040 de 07 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília: Presidência da República. Brasília, 2007 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1235 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada nesse estudo baseou-se em uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória, 

cujo procedimento deu-se, primeiramente, a partir de uma pesquisa bibliográfica em artigos 

científicos de periódicos (Scopus, Web of Science, Scielo, Portal Capes, Google Acadêmico e 

outros) visando levantar experiências de participação social nos processos de planejamento e 

gestão, com interface ao saneamento ambiental e as ações de promoção de saúde. 

A coleta e sistematização de dados e informações deu-se por pesquisa documental (leis, 

decretos, sites institucionais, portal da transparência, outros) em conselhos gestores municipais 

(CGM) e comissões que debatem saúde e saneamento no âmbito municipal; aplicação de 

questionário; e contatos realizados com as secretarias das prefeituras dos 16 municípios.  

O estudo voltado aos CGMs procurou identificar as tipologias de representações sociais presentes 

na sua composição (esfera pública, setor produtivo patronal, representante de trabalhadores, 

terceiro setor e instituições de ensino), bem como a presença ou não de representes secundários 

comunitários vinculados as CRTs, tais como: sindicatos, lideres comunitários, associações, outros.  

A ideia foi fornecer um diagnóstico sobre os espaços de participação. Esse diagnóstico foi 

constituído pela análise do perfil dos conselheiros. Em termos de conteúdos, buscou-se identificar 

a agenda de debate (pautas públicas ou registros de atas) que relacionam saúde e saneamento, e 

que reverberam em ações para o meio rural. Essa análise relacionou os dados de ações e 

políticas públicas divulgadas nas plataformas institucionais municipais que dão publicidade aos 

atos do município com foco nas áreas rurais.  

Para isso foram pré-selecionados os Conselhos de: Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Urbano, de Territórios, Assistência Social, Educação, Habitação e outros (Desenvolvimento 

Rural). Essa relação permitiu identificar o funcionamento dessas instituições e sua capacidade de 

influenciar nas políticas públicas locais com foco na relação saúde e saneamento. Para fins de 

recorte temporal buscou-se considerar as ações realizadas nos anos de 2017-2018 que constitui 

os dois anos de vigência dos atuais gestores do executivo municipal. 

O recorte amostral visou atender à área de abrangência e de interesse do projeto “Saneamento e 

Saúde Ambiental em Comunidades Rurais e Tradicionais de Goiás”, em execução pela 

Universidade Federal de Goiás em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Assim, 

foram selecionados 16 municípios que contivesem assentamentos de reforma agrária que 

estivessem sob gestão Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Goiás (Incra) – 

SR 04 e que possuíssem comunidades quilombolas. Esses dois públicos foram denominados e 

fazem parte de comunidades rurais e tradicionais (CRT). Os municípios selecionados foram: Barro 

Alto; Faina; Goiandira; Goianésia; Minaçu; Niquelândia; Nova Crixas; Palmeiras de Goiás; 

Piracanjuba; Piranhas; Professor Jamil; Santa Rita do Novo Destino; São Luiz do Norte; São 
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Miguel do Araguaia; Silvânia; Uruaçu. Esses municípios se caracterizam por ter o percentual de 

população rural maior do que o percentual observado para o estado de Goiás, verificado em 9% 

em 2010, segundo IBGE, com excessão de Silvânia e Barro Alto. 

A identificação da existência de lideranças ou representantes secundários de CRTs nos CGM 

seguiu-se da seguinte forma: caso existisse o conselho, localizava-se a lei e decreto de criação e 

qualificava-o quanto à composição, caráter do conselho (consultivo, deliberativo e normativo), a 

constatação de líderes de CRTs ou representantes secundários (sindicatos, lideres comunitários, 

associações, outros), classificação por gênero, além de outras características importantes.  

Os dados e informações sobre os CGM foram verificados em dois blocos:  

a) Bloco I - Funcionamento dos conselhos (Existência de conselho e/ou fundo; Lei de criação e 

decreto; Indicação de presidentes e/ ou lideranças comunitárias pertencentes aos conselhos; 

Verificação quanto ao conselho ser consultivo e/ou deliberativo; Periodicidade das reuniões; 

Existência de Atas de reuniões e a disponibilidade destas; e Instituições/órgãos participantes das 

reuniões);  

b) Bloco II - Perfil das representações sociais, que atuam como conselheiros, por gênero e  

categorias de participação (Verificação quanto aos conselheiros integrantes serem eleitos ou 

indicados; Classificação por gênero; Verificação da participação de membros-líderes de CRTs ou 

representantes secundários – indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária; 

Em caso positivo, verificação da instituição representada).  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Nos 16 municípios selecionados foram encontrados 17 comunidades quilombolas (GOIÁS, 2018) 

e 58 assentamentos de reforma agrária (INCRA, 2018). A Tabela 1 apresenta a população urbana 

e rural dos municípios em estudo de acordo com dados do censo demográfico de 2010. 

 

Tabela 1 – População total (urbana e rural) dos Municípios Selecionados, Goiás e Brasil. 

Código IBGE Espacialidades População total  População urbana  População rural  

76 Brasil 190755799 160925792 29830007 

52 Goiás 6.003.788 5.420.714 583.074 
 

5203203 Barro Alto 8716 6251 2465 

5207535 Faina 6983 3849 3134 

5208509 Goiandira 5265 4538 727 

5208608 Goianésia 59549 55660 3889 

5213087 Minaçu 31154 26554 4600 
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Código IBGE Espacialidades População total  População urbana  População rural  

5214606 Niquelândia 42361 33343 9018 

5214838 Nova Crixás 11927 7728 4199 

5215702 Palmeiras de Goiás 23338 19166 4172 

5217104 Piracanjuba 24026 17551 6475 

5217203 Piranhas 11266 9071 2195 

5218391 Professor Jamil 3239 2261 978 

5219456 Santa Rita do Novo Destino 3173 1113 2060 

5220157 São Luíz do Norte 4617 3908 709 

5220207 São Miguel do Araguaia 22283 17661 4622 

5220603 Silvânia 19089 12669 6420 

5221601 Uruaçu 36929 33796 3133 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE; BRASIL (2018) 

 

Na organização da gestão pública municipal destes 16 municípios foram identificados 51 

conselhos53 com predenominânica para os Conselhos de Assistência Social, Educação, Meio 

Ambiente e Saúde. Não houve nenhuma indicação de participação de representantes de 

comunidades rurais e tradicionais. Sendo as CRTs representadas, somente, indiretamente por 

meio de outras organizações sociais ou sindicais .  

Nos sites da prefeitura não são disponibilizadas informações pormenorizadas dos conselhos, com 

exceção de Faina (GO), Goianésia (GO), Nova Crixás (GO) e Piracanjuba (GO) que apresentaram 

em seu portal na internet as legislações pertinentes. Entretanto, de uma forma geral, não há 

indicação da agenda de trabalho ou dos temas debatidos nos conselhos e os sites das secretarias 

municipais e prefeituras não atestam para ações específicas de saúde e saneamento em áreas 

rurais. 

Mediante consulta nas leis e decretos de criação dos conselhos e as (poucas) respostas aos 

ofícios das secretarias dos municípios estudados, constatou-se que as representações dos 

conselheiros são compostas por categorias da esfera pública, setor produtivo e representação de 

trabalhadores. Dentre os destaques, pode-se citar o município de Goianésia (GO) que possui uma 

boa estruturação da gestão pública municipal e portal da transparência organizado, de  modo que 

foi identificado por este canal de informações a presença de 25 conselhos, dos quais foram 

destacados pelo menos 10 conselhos que podem relacionar-se aos interesses e discussão em 

saneamento e saúde ambiental  em CRTs. No Quadro 1 é possível verificar o quantitativo de 

conselhos existente por município.  

                                                             
53 Consulta em site do Portal da Transparência de cada prefeitura. Disponível em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em: 02 de abril de 2019.  
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Quadro 1 – Quantitativo de Conselhos Gestores, Órgãos/Secretarias nos 16 Municípios Goianos. 

Município Órgãos/Secretarias Existentes  Conselhos Identificados 

Barro Alto  

Administração 
Agricultura e Pecuária 
Assistência e Prom. Social 
Cultura 
Educação 
Finanças 
Habitação e Urbanismo 
Meio Ambiente e Rec. Naturais 
Saúde 
Transporte e Limp. Urbana 

Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB 
Assistência Social 
Educação   
Idoso 
Meio Ambiente 
Saúde 

Faina  

Administração 
Assistência Social 
Cultura 
Educação 
Esporte 
Finanças 
Meio Ambiente 
Obras e Serviços Urbanos 
Saúde 

Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB 
Alimentação Escolar 
Educação  
Desenvolvimento Rural 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
Idoso 
Meio Ambiente 
Segurança Alimentar e Nutricional 
Saúde 

Goianésia  

Assistência e Promoção Social 
Comunicação 
Cultura 
Educação 
Desenvolvimento Econômico Social 
Esporte, Juventude e Lazer 
Finanças 
Infraestrutura 
Meio Ambiente 
Saúde 

Assistência Social 
Defesa do Meio Ambiente 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
Educação 
Habitação 
Igualdade Racial  
Política Agrícola 
Politícas Culturais 
Segurança Alimentar e Nutricional 
Saúde 

Minaçu  

Administração e Governo 
Agricultura 
Cidades 
Educação 
Finanças  
Meio Ambiente 
Saúde 
Trabalho, Habitação e Promoção Social 
Turismo, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer 

 
Alimentação Escolar 
Habitação de Interesse Social 
Promoção de Igualdade Racial  
Saúde 

Nova Crixás  

Adminstração 
Educação e Cultura 
Desenvolvimento Social 
Finanças 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
Saúde 
Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Agropecuária 

Alimentação Escolar 
Assistência Social  
Desenvolvimento Rural 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
Educação 
Limpeza Urbana 
Meio Ambiente 
Saúde 
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Município Órgãos/Secretarias Existentes  Conselhos Identificados 

Piracanjuba  

Adminstração 
Agricultura e Meio Ambiente 
Assistência Social 
Cultura 
Educação 
Esporte, Lazer e Turismo 
Finanças 
Planejamento 
Obras 
Saúde 

Assistência Social 
Educação  
Meio Ambiente 
Saúde 
Turismo 

Piranhas  

Adminstração e Gestão 
Controle Interno 
Desenvolvimento Social  
Educação 
Fazenda  
Meio Ambiente 

Assistência Social 
Direitos das Crianças e 
Adolescentes 
Educação 
Meio Ambiente 
Previdência 
Saúde  
Turismo 

Professor Jamil  

Administração 
Agricultura 
Assistência Social 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Finanças 
Igualdade Racial e Pol. Públicas para 
Mulheres 
Meio Ambiente 
Obras e Habitação 
Transporte e Serviços Urbanos 
Saúde 

Alimentação Escolar 
Assistência Social  
Direitos das Crianças e 
Adolescentes 
Direitos dos Idosos 

Santa Rita do Novo 
Destino  

Administração 
Assistência Social, Solidariedade e Igualdade 
Casa Civil 
Compras e Licitação 
Educação, Esporte, Cultura  e Lazer 
Finanças 
Meio Ambiente 
Saúde 
Transporte, Agricultura e Obras 
Transparência e Contralodoria Geral 

Assistência Social 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
Meio Ambiente 
Saúde 

São Miguel do 
Araguaia  

Administração 
Educação, Cultura, e Esporte 
Finanças 
Meio Ambiente 
Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio 
Saúde 
Ação Social  
Obras e Serviços 
Turismo  
Controle Interno 

Assistência Social  
Meio Ambiente 

Fonte: Brasil. Portal da Transparência (2019). Organizado pelos autores. 

 

Na análise foram consideradas as seguintes categorias de conselhos que têm a possibilidade de 

inserir temas de saneamento e saúde ambiental nas pautas de suas reuniões: Assistência Social; 

Defesa do Meio Ambiente; Desenvolvimento Rural Sustentável; Educação; Habitação; Igualdade 
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Racial; Limpeza Urbana, Política Agrícola; Politícas Culturais; Políticas; Segurança Alimentar e 

Nutricional; Saúde. 

Em consulta oficial aos 16 municípios, no prazo desta pesquisa, foram obtidas respostas de 

quatro secretarias dentre as 168 identificadas, sendo: Secretaria de Educação e Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais no município de Barro Alto; Secretaria de Meio Ambinente no 

município de Goianésia; Secretaria de Meio Ambiente no município de Piracanjuba.  

Ao considerar o município de Barro Alto (GO), o Portal da Transparência disponibiliza apenas a 

Lei  nº 1223-18, referente a  criação do Conselho Municipal do Idoso54. Deve-se considerar, que a 

legislação (leis e decretos) acessível no canal de transparência da prefeitura (site) está 

disponibilizando apenas às informações referentes a atual gestão pública municipal e isso vale 

para outras prefeituras, com excessão de Faina (GO), Goianésia (GO), Nova Crixás (GO), São 

Luiz do Norte (GO) que apresentam as legislações existentes de outras gestão. 

Para conhecimento, em Barro Alto, o Conselho de Educação instituído pela Lei nº 1.119/2014 

noticiou que a periodicidade das reuniões acontecem mensalmente. O conselho, consultivo e 

deliberativo, é composto pelo Poder Legislativo e Poder Executivo, além da Secretaria Municipal 

de Educação, escolas municipais, CMEIs Municipais, pais de aluno e Conselho Tutelar. 

Apresentou ainda a não participação de membros de organizações rurais e tradicionais. Os 

conselheiros são eleitos e indicados e contam com a presença vinte e quatro no total, sendo três 

homens e vinte e uma mulheres.  

O Conselho de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no município de Barro Alto criado pela Lei 

Municipal nº 661/2001 informou que as reuniões ocorrem a cada quatro meses. O conselho é 

composto por representantes do Poder Executivo e Legislativo. Além disto, há representação da 

Administração Pública Estadual; da Associação do Comércio; dos Vicentinos e da Sociedade Civil. 

há participação de representações de comunidades rurais. No total, existem nove conselhereiros, 

sendo, apenas uma mulher, sendo os conselheiros eleitos e as atas das reuniões arquivadas na 

própria secretaria. 

O Conselho de Defesa ao Meio Ambiente, no município de Goianésia, criado pela Lei nº 1659 de 

20 de novembro de 1997 não conta com representantes de CRT. Entrentato,  há representação 

das áreas rurais feita pela Emater (Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária). Consultivo e deliberativo, conta com reuniões bimestrais e a presença da 

Secretaria de Saúde, Secretaria e Subsecretaria de Educação, Companhia Estadual de 

Saneamento (Saneago), Câmara Dirigentes dos Lojistas, Bombeiro, Polícia Militar,  Emater e 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo que todas as atas ficam armazenadas nessa 

última. Os conselheiros são indicados, sendo cinco homens e quatro mulheres. 

                                                             
54 Disponível em: <http://www.barroalto.go.gov.br/municipal/>. Acesso em: 19 de abril de 2019. 
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O Conselho Municipal de Meio Ambiente no município de Piracanjuba foi Instituído pela Lei nº 

1070/2001; Nova redação em Lei nº 1.509/2011 e Lei nº 1779/2017 e Decreto de nomeação nº 

017/2019. Sendo consultivo e deliberativo é composto pela Secretaria de Agricultura, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SAMARH); Secretaria de planejamento; Câmara dos vereadores: 

legislativo; Loja maçônica Luz e virtude, Cooperativa mista Agropecuária de Piracanjuba, Coapil; 

Sindicato Rural de Piracanjuba, Sindicato da Agricultura Familiar de Piracanjuba; Cooperativa dos 

irrigantes de Piracanjuba. Este conselho semelhantes aos outros não possui membros de 

organizações rurais. Entretanto, é representado indiretamente pelo o sindicato da agricultura 

familiar, e que possui contato com os assentados da reforma agrária. As reuniões acontem os 

conselheiros indicados composto por dezoito pessoas, sendo onze homens e sete mulheres, com 

frequência dos encontros em cada cinco meses. As atas ficam disponíveis na SAMARH. 

Nos Municípios de Goiandira, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, São Luiz do Norte, Silvânia e 

Uruaçu constatou-se a não existência de informações, ou informações incompletas nos sites 

institucionais sobre os conselhos existentes.  

Tal situação  demonstra a dificuldade de acesso a  informações nos  municípios. Isto pode 

significar um entrave ao exercício da cidadania e aos processos de controle e participação social 

nas questões públicas, os quais deveriam ser garantidos pela Lei nº 12.527, de 18 de Novembro 

de 2011, que regula o acesso a informações públicas, previsto na Constituição Federal de 1988. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi aprendido através desse estudo que, embora a participação social se mostre como 

potencializadora do fortalecimento e efetividade de políticas públicas, ela se torna pouco efetiva 

quando as comunidades não estão representadas nos espaços de participação social. A 

participação social depende de diferentes fatores, tais como: transparência das informações 

públicas,  existência de espaços de participação, interesses em exercer a cidadania, entre outros. 

A dificuldade de identificação dos espaços de participação nos municípios, bem como, a ausência 

de canais fáceis de obtenção de dados e informações podem comprometer a qualidade e o teor 

desta participação. Ademais, em termos de garantia de direitos ao saneamento básico, não há um 

espaço específico definido para este tema. Em 16 municípios, foram identificados 168 unidades 

administrativas que se inferiu estarem ligadas direta ou indiretamente a algum Conselho 

Municipal. Dentre esses Conselhos identificados no Portal da Transparência, apenas em quatro foi 

possível obter alguma informação. Porém, em nenhum dele se mencionou a representação de 

CRT.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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Pode-se inferir algumas explicações para esta ausência, sendo:  fatores históricos e sociais da 

luta pela terra;  dificuldade de deslocamento das comunidades até a área central do município;  

carência de conhecimento e condições para a participação como conselheiros, ausência de 

contato da gestão pública com as comunidades, entre outros. 
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RESUMO  

 

A Agroecologia traz diferentes benefícios ambientais e sociais à sociedade. Em relação aos 

agricultores e agricultoras familiares, ela se apresenta como alternativa de produção, com uma 

alimentação saudável, manejo ambiental adequado e possibilidade de renda. A agroecologia 

também pode ser relacionada às práticas de saneamento rural, uma vez que abrange soluções de 

manejo de água, efluentes e resíduos sólidos. Considerando isto, este artigo tem como objetivo 

identificar práticas agroecológicas que contribuam para o saneamento rural, por meio do manejo 

de resíduos sólidos domésticos e resultantes das atividades agropecuárias em assentamentos de 

reforma agrária. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, 

tendo por base, os dados e informações disponibilizados pelo projeto Saneamento e Saúde 

Ambiental em Comunidades Rurais e Tradicionais em Goiás, executado em parceria pela 
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Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Os resultados 

indicam que, dentre os 62 assentamentos, algumas atividades socioeconômicas podem ser 

relacionadas à agroecologia com interface com soluções de saneamento rural, sendo que, 19 

assentamentos apresentaram práticas agroecológicas e 10 possuem potencial para a transição do 

modelo convencional de produção para o agroecológico.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Saneamento Rural; Agroecologia; Assentamentos; 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O espaço rural brasileiro é marcado, sob diferentes aspectos, pela concentração das terras e a 

expansão das monoculturas de comodities, impulsionadas pelo agronegócio focado na 

exportação, conduzido pela da revolução verde, com ênfase na década de 1960 (MARTINS, 

1994). Tais características e relações econômicas são fonte de desemprego, pobreza e 

desigualdades sociais no campo, que desencadeiam em processos de desterritorialização de 

populações vulneráveis (BORGES, 2005; JÚNIOR, 2013). Esse processo, também, leva a 

conflitos no campo e precariedade de infraestruturas no meio rural. 

Alternativa a esse modelo de produção hegemônico tem-se dado pelas propostas e práticas de 

agroecologia. Diferentes agricultores(as) familiares têm buscado, na agroecologia, soluções 

econômicas para a geração de renda. Organizações sociais têm apoiado e fomentado essa 

estratégia, sendo que, no estado de Goiás, destacam-se: o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do Estado de 

Goiás (FETAEG); Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETRAF); Movimento Popular 

Camponês (MCP) e o Movimento de Pequenos Agricultores (MPA). Através de práticas 

sustentáveis, em geral coletivas, inseridas no dia-a-dia, as famílias rurais produzem alimentos 

saudáveis, livre de insumos químicos e com baixo custo, promovendo segurança e soberania 

alimentar, saúde ambiental e valorização de suas identidades culturais. 

A agroecologia, por meio do manejo ecológico dos sistemas de produção, meio ambiente e 

resíduos, permite uma relação direta com o saneamento rural, seja pelo manejo das águas, seja 

dos efluentes (sólidos e líquidos). 

Segundo Censo Demográfico de 2010, no estado de Goiás, dos domicílios particulares 

permanentes, 43,7% possuíam saneamento adequado (IBGE, 2010), porém apenas 1,8% destes 

são rurais, incluídos os moradores de assentamentos de reforma agrária. A ausência e 

precariedade de infraestruturas é uma característica das áreas rurais. Segundo Landau e Moura 

(2016) 73,43% dos domicílios da agricultura familiar por eles estudados apresentam manejo 
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inadequado de resíduos sólidos, sendo as principais práticas a queima, o soterramento ou a 

destinação não definitiva desses resíduos. 

As áreas rurais exigem uma abordagem própria, diferente da convencionalmente adotada nas 

áreas urbanas, no âmbito das soluções tecnológicas de saneamento, adequando-se às 

características regionais, culturais e econômicas.  

Dessa forma, tem-se o objetivo de identificar práticas agroecológicas que contribuam para o 

saneamento rural, por meio do manejo de resíduos sólidos dentro das atividades produtivas e 

cotidianas dos assentamentos de reforma agrária, atendidos pelo projeto Saneamento e Saúde 

Ambiental em Comunidades Rurais e Tradicionais de Goiás (SanRural). Para isso, torna-se 

necessário considerar as atividades produtivas dos assentamentos, a existência ou não de cultura 

orgânica e agroecológica, como é feito o manejo de resíduos sólidos e se há reaproveitamento de 

resíduos orgânicos domésticos e de atividades agropecuárias nos assentamentos.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse texto é uma análise exploratória dos dados e documentos produzidos no âmbito do SanRural 

sobre os assentamentos rurais. A metodologia, então, abrangeu pesquisa bibliográfica e 

documental. 

A área de abrangência se estende por sessenta e dois (62) assentamentos no estado de Goiás 

que foram contemplados pelo projeto Saneamento e Saúde Ambiental em Comunidades Rurais e 

Tradicionais de Goiás (SanRural), distribuídos entre 45 municípios. O projeto é executado em 

parceria pela Fundação Nacional da Saúde – Funasa e Universidade Federal de Goiás desde 

dezembro de 2017. O projeto SanRural tem por objetivo, 

“promover conhecimento acerca das condições de saneamento e saúde ambiental 

em comunidades rurais e tradicionais, apontando ações de gestão e tecnologias 

inovadoras com vista a sustentabilidade e a promoção de serviços em ações 

ambientais, ao mesmo tempo, fomentar o empoderamento dessas comunidades 

quanto a promoção e proteção à saúde e o saneamento ambiental, tendo como 

variável de desfecho a proposição de uma metodologia com aplicabilidade para o 

meio rural, denominada de Plano de Segurança do Saneamento Rural (PSSR). 

(FUNASA/UFG, 2017, pg. 2) 

 

Como estratégia de execução do projeto, foram realizadas atividades de sensibilização e 

apresentação do projeto tanto nos municípios, quanto nas comunidades selecionadas. Essas 

atividades foram denominadas de Oficina 1 e Oficina 2. Assim, neste texto de reflexão, optou-se 
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por analisar as comunidades de assentados da reforma agrária, cuja as Oficina 1 e Oficina 2 

foram realizadas no período de junho de 2018 a janeiro de 2019. 

Os 62 assentamentos estão localizados em 17 municípios, dos quais a maioria (67,2%) 

encontram-se nas mesorregiões Norte e Noroeste. Na Figura 1 estão identificados os municípios 

onde estão localizados os assentamentos analisados. 

 

Figura 1. Desenho esquemático dos municípios do estado de Goiás contemplados pelo projeto 

SanRural que apresentam em seu limite assentamentos da reforma agrária nos quais foram 

realizadas as oficinas 1 e 2. 

 

 

Durante a Oficina 1 foram aplicadas três fichas, todas elas contendo questões acerca da cultura, 

modo de vida, saúde e saneamento das comunidades rurais e tradicionais. A ficha 1 foi destinada 

à administração municipal, a ficha 2 destinada ao interlocutor entre o projeto SanRural, o 

município e as comunidades contempladas pelo projeto, denominado de Articulador Municipal 

(AM) e a ficha 3 destinada às lideranças comunitárias responsáveis pela interlocução entre o 

projeto e a comunidade, sendo esse denominado de Mobilizador Comunitário (MC). Destas, foram 

consultados os dados da Ficha 3, pois como mencionado, esse documento se referia às 
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impressões do MC e de algumas outras lideranças como de agentes comunitários e agentes de 

saúde acerca das condições de saúde e saneamento da comunidade. Da Ficha 3 foram extraídas 

informações das seguintes questões: “Quais as atividades econômicas que predominam na 

comunidade?”, “Onde jogam o lixo?” e “Tem alguma prática de separação de lixo?” (SanRural, 

2018 a) 

Além deste documento, na Oficina 2, foi aplicado checklist pelas equipes de campo em cada uma 

das comunidades visitadas, que teve por objetivo diagnosticar as condições ambientais, de saúde 

e saneamento local. Nestes checklist, foram selecionados o documento I, que se referia aos 

aspectos socioeconômicos da comunidade e o IV que se referia aos aspectos referente ao manejo 

de resíduos sólidos na comunidade (SanRural, 2018 a e b). Foram considerados, para esta 

análise, informações sobre dados socioambientais, e formas de manejo de resíduos sólidos. 

Após a análise dos checklists, visto a existência de questões não possuíam respostas, ora sobre o 

tema de atividade econômica, ora sobre resíduos sólidos, ou ainda as que eram marcadas com 

“não se aplica”, dos 62 assentamentos atendidos pelo projeto SanRural, 20 foram 

desconsiderados, nos quais foi verificada a ausência de dados para ambos os temas necessários, 

o que comprometeria as análises. Dessa forma, do total de assentamentos contemplados pelo 

projeto foi utilizado um total de 44 assentamentos de reforma agrária. 

Além disso, realizou-se um levantamento bibliográfico em busca identificar a produção orgânica e 

agroecológica nos assentamentos de reforma agrária, com a finalidade de comparar e 

complementar os dados obtidos nas entrevistas, os quais podem não representar toda a 

população assentada, uma vez que existem muitas famílias e lotes na mesma comunidade, e, 

consequentemente, diferentes práticas cotidianas e atividades econômicas.  

Na análise destes dados, buscou-se inferir o potencial de transição agroecológica, definido pela 

presença de práticas agroecológicas, no caso específico desse estudo, preocupou-se com o 

reaproveitamento de resíduos orgânicos em atividades agropecuárias nos assentamentos de 

reforma agrária. A transição, em suma, seria a adequação do plantio e da criação de animais de 

forma convencional para os métodos agroecológicos. 

Destaca-se que o projeto SanRural foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, nos primeiros 

meses de 2018, sendo, portanto, permitido a realização das entrevistas mencionadas. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os 44 assentamentos selecionados estão em 16 municípios. As comunidades de assentamentos, 

de uma forma geral, vivem da produção para o autoconsumo, vendendo o excedente, 
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característica prioritária da agricultura familiar e dos pequenos estabelecimentos do estado de 

Goiás (IBGE, 2017). 

Seja para consumo próprio, seja para venda na comunidade local, como em feiras no município, a 

maioria da população dos assentamentos vive de atividades produtivas ligadas à agricultura 

familiar, como já mostraram Tsukamoto e Asari (2003), Oliveira (2017), Aveline (2016) e Medeiros 

(2001). Conforme Leite et al. (2004, p. 149), a trinca “milho-mandioca-feijão” predomina nos 

assentamentos brasileiros, enquanto no Centro-Oeste, além desses produtos de expressão 

nacional, a cana de açúcar também tem espaço significativo (I Censo da Reforma Agrária, 1997, 

p. 33).  

Dos dados obtidos no SanRural, observou-se que 40 (90,9%) assentamentos possuem a 

agricultura como uma das principais atividades econômicas, dos quais citaram, principalmente, a 

produção de mandioca e de farinha (10), hortaliças (8), frutas (8) e grãos (4). Em relação à cana 

de açúcar, embora em apenas um assentamento esse cultivo tenha sido identificado dentre as 

principais atividades, em outros dois assentamentos produtos como o açúcar mascavo e da 

rapadura evidenciam a importância do cultivo. Foram identificadas produções orgânicas através 

da Associação de Mulheres Empreendedoras Rurais e Artesãs (AMERA), no Assentamento Lagoa 

Seca, em Santa Rita do Novo Destino, e o projeto Baru Agroecológico, que abrange oito famílias 

do Assentamento São Salvador, no município de Minaçu. 

O Baru é uma leguminosa nativa do Cerrado e, portanto, uma alternativa de renda, a partir de seu 

plantio ou extrativismo. Dele se faz diferentes usos como a castanha para alimentação, a exemplo 

da produção de farinha e de óleo, além de usos terapêuticos devido às suas propriedades 

homeopáticas, anti-inflamatórias e de redução do colesterol.  

Por meio de revisão de literatura, foi observado que a AMERA também está inserida no 

Assentamento Santa Fé da Laguna, em Barro Alto (SILVA, 2017; SANTOS, 2017). Diretamente 

ligado à associação, existe o projeto MAES - Módulos Agroecológicos Sucessionais, que visa 

estimular a produção da agricultura familiar para que as famílias rurais tenham condições de 

acessar os mercados institucionais, estruturar feiras agroecológicas e promover a soberania 

alimentar (MAES, 2019a). Além de Santa Fé da Laguna e Lagoa Seca, o projeto está sendo  

implantado em outros assentamentos rurais de reforma agrária do município de Santa Rita do 

Novo Destino, sendo esses São Tiago, Independência, Lagoa Santa e Engenho da Pontinha 

(MAES, 2019b). 

Também, por meio de revisão bibliográfica, no assentamento Dom Roriz, em Minaçu, foi 

identificada produção orgânica, onde há espécies nativas e características do cerrado, como 

cagaita, pequi e baru, e outras frutíferas, como mamão, jabuticaba, laranja, caju, lichia, além de 

hortaliças (INCRA GOIÁS, 2018). Também foi identificado, por meio do grupo Guerreiras de 

Canudos, no Assentamento Canudos, em Palmeiras de Goiás, mulheres trabalham com uma 
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produção diversificada nos moldes da agricultura familiar,  inspiradas nos princípios da 

agroecologia. Foram verificados, dentre outros, produtos como farinha, requeijão, queijo, geleias, 

doces, compotas, cosméticos, frutas e ervas desidratadas (AGROCENTRO, 2019).  

Embora não tenha partido dos próprios assentamentos, existem nos municípios de Niquelândia e 

São Luiz do Norte, respectivamente, a Cooperativa Agroecológica dos Produtores Familiares de 

Niquelândia (COOPEAG) e a Associação Raízes da Floresta (ARF). A COOPEAG possui o 

objetivo de difundir a agricultura familiar no município, por meio da comercialização conjunta dos 

produtos dos cooperados e da compra conjunta de insumos para o fortalecimento dos pequenos 

agricultores (AGROCENTRO, 2019), integrando um projeto denominado “Florestas de comida no 

Cerrado”, por meio do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF). O projeto tem a 

finalidade de divulgar o método MAES e cursos de agroecologia, além de promover condições 

para comunidades rurais iniciarem a produção de alimentos em sistemas agroecológicos e terem 

acesso ao mercado (CEPF, 2019). Já a Associação Raízes da Floresta participa do fortalecimento 

da agricultura familiar por meio de atividades agroecológicas com foco na recuperação do 

Cerrado, além da produção de castanha de baru, polvilho de lobeira, cachaça de murici, sabonete 

e creme de sangra d´água, e demais marcas que compõem a marca “Riquezas do Cerrado”. 

Ao se tratar do manejo de resíduos sólidos, a destinação foi considerada inadequada, uma vez 

que a queima é utilizada em cerca de 54,5% dos assentamentos, enquanto enterrar e depositar à 

céu aberto representam 16% respectivamente. Por outro lado, observou-se que mesmo que as 

práticas predominantes sejam prejudiciais à saúde ambiental, concomitantemente, em vários 

assentamentos (45,5%) também são realizados algum tipo de separação de resíduos, uma vez 

que, pela ausência de serviços de coleta e disposição, prevalece o manejo dos resíduos 

individualmente. 

Quanto aos resíduos orgânicos, 10 assentamentos (22,7%) utilizam, principalmente restos de 

comida na alimentação de animais, e apenas 5 (11,4%) realizam o reaproveitamento na 

agricultura. O assentamento São Sebastião, no município de Silvânia, chamou a atenção pelo fato 

dos moradores deterem conhecimento acerca da importância do processo de cura do esterco 

antes de sua utilização como adubo. No entanto, notou-se que o ponto de estabilização não é 

bem compreendido durante o desenvolvimento da técnica, pois foi verificado que parte do material 

era aplicado ainda fresco. 

Foram identificados, através dos questionários analisados, dois assentamentos que realizam 

reaproveitamento de resíduos orgânicos no plantio e na criação de animais: Julião Ribeiro, em 

Niquelândia; e Buriti, no município de Silvânia. No primeiro, foi verificado que a minoria dos 

assentados desenvolvem tal técnica, o que não diminui a importância da prática para a qualidade 

do saneamento e para o beneficiamento e economia na produção e alimentação animal. Em Buriti 

foi observado o predomínio de práticas agrícolas nas atividades produtivas e, como já citado o 
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esterco é beneficiado. Do ponto de vista agroecológico, uma derivação desse processo poderia 

ser uma horta mandala, bem como a produção de adubo líquido, uma vez que essas 

comunidades já possuem práticas que podem ser aperfeiçoadas para uma maior contribuição 

para a saúde e saneamento local. 

Além dessas duas formas de reaproveitamento, há mais 13 assentamentos que o fazem 

separadamente: quatro aproveitam os orgânicos na horta e nove na criação de animais. Nestes, 

não estão incluídos os assentamentos Lagoa Seca, assim como o assentamento Santa Fé da 

Laguna, uma vez que, para o primeiro, não se obteve respostas sobre o manejo de resíduos 

sólidos no questionário. Contudo, devido à presença da AMERA, espera-se que práticas 

sustentáveis estejam presentes no quotidiano da comunidade, tais como o reaproveitamento de 

resíduos orgânicos. Já no segundo assentamento, identificou-se queima e o soterramento de 

resíduos, porém como esse questionário avaliou a comunidade de uma maneira geral, isso é, não 

registrou a realidade de cada família separadamente, essa prática pode não corresponder à 

realidade de todas as 36 famílias assentadas. 

No geral, 19 assentamentos foram reconhecidos como praticantes de técnicas agroecológicas, 

práticas essas que integram e auxiliam no saneamento correto e na qualidade de vida rural. 

Desses 19, nove foram definidos pela produção orgânica e agroecológica, sendo sete deles 

obtidos pelo levantamento literário. Os assentamentos restantes (10) foram selecionados por meio 

da identificação do reaproveitamento de resíduos orgânicos nas atividades agropecuárias, os 

quais possuem potencial agroecológico. Esse potencial reflete nas práticas sustentáveis já 

desenvolvidas e que podem dar início à transição do sistema convencional para agroecologia, 

uma vez que o primeiro passo seria a retirada progressiva de insumos químicos (ALTIERI, 2009). 

Além disso, outras características da agroecologia são fazem parte da realidade dos 

assentamentos, seja por questões culturais, seja por questões práticas, sendo essas o cultivo 

heterogêneo, insumos predominante de recursos locais renováveis, a alta participação coletiva no 

processo produtivo e a multidisciplinaridade com uso do conhecimento tradicional e formas locais 

de organização, e a produtividade média e o baixo custo de produção. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As condições ambientais estão diretamente ligadas com o saneamento e, consequentemente, 

com a saúde da população rural. Em função de suas particularidades torna-se necessário buscar 

por soluções ligadas aos seus modos de vida que incluam o aspecto cultural dessas 

comunidades, seus hábitos produtivos, além da acessibilidade. Nesse contexto, a agroecologia 

mostra-se uma quebra de barreira no conceito de saneamento e de produção, a partir da visão 
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sistêmica integrada que vise prevenção de doenças, promoção de segurança alimentar e 

desenvolvimento sustentável.  

Embora existam muitos atrativos e benefícios para a transição agroecológica, a taxa de 

assentamentos que realizam essas práticas ainda é baixa, porém esses exemplos e o apoio de 

projetos institucionais e organizações, bem como de programas de financiamentos, podem auxiliar 

na modificação desse cenário. As ações conjugadas com experiências de educação popular, 

contextualizada e apropriada, podem significar um motor de transformação social e geração de 

melhoria de qualidade sanitária e de vida local. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho teve como objetivo propor uma solução para o esgotamento sanitário na 

comunidade rural do Braga I, Monte Horebe - PB, sob a ótica da Lei n°. 11.445/2007, baseada em 

critérios técnicos e econômicos. A metodologia utilizada foi a análise quantitativa e qualitativa, 

envolvendo visitas in loco, registros fotográficos e aplicação de questionários. Com base nos 

dados coletados na região, foi realizado o diagnóstico da situação de esgotamento sanitário local, 

o dimensionamento dos sistemas proposto para a solução desta problemática e as análises 

quanto à viabilidade técnica e econômica dos sistemas propostos. Através do presente estudo, 

constatou-se que a comunidade rural é bastante deficitária com relação ao esgotamento sanitário. 

Nesse viés, foram concebidas duas soluções técnicas para a melhoria das condições 

socioambientais da referida comunidade: a primeira trata-se de uma solução individual (Tanque 

séptico e Sumidouro) e a segunda refere-se a um sistema coletivo (Rede coletora e Lagoa 

facucultativa). Após analisar ambas as alternativas sob o ponto de vista técnico e econômico, 

apontou-se a tecnologia apropriada (solução adequada), dentre as elencadas, para a área de 

estudo. 
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Palavras-chave: Esgotamento sanitário. Lei n° 11.445/2007. Comunidade rural. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, apenas 22% da população rural brasileira possui acesso aos serviços de esgotamento 

sanitário (BRASIL, 2018). Em relação à região Nordeste do País, esse número cai para menos de 

20%. Em resumo, a tendência é que o saneamento rural caminhe em uma velocidade menor do 

que nas áreas urbanas, por toda a complexidade do baixo adensamento de pessoas tornando 

inviável a construção das tradicionais redes de coleta e tratamento de esgoto. De acordo com o 

Instituto Trata Brasil (2018) as soluções tradicionais para o saneamento rural ainda são a fossa 

séptica e a fossa rudimentar. Segundo a PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(IBGE, 2015), 49,9 % dos domicílios rurais utilizam fossa rudimentar e 11,4 % não dispõem de 

nenhuma solução, índice que chama a atenção por referir-se à metade da totalidade dos 

domicílios rurais que apresentam destino incorreto para os dejetos.  

Nesse contexto, a Lei Federal do Saneamento Básico (Lei n°. 11.445, de 05 de janeiro de 2007), 

regulamentada pelo Decreto n°. 7.217, de 21 de junho de 2010, estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico no País e aborda no seu artigo 2º incisos V e VIII, o conceito de 

tecnologia apropriada, entendida por esta, como as técnicas e os processos que levem em 

consideração na prestação de serviços de saneamento, as peculiaridades locais e regionais e a 

capacidade de pagamento dos usuários. 

A escolha da tecnologia apropriada para a prestação de serviços de saneamento básico ambiental 

em pequenas localidades deve conciliar objetivos de simplicidade, baixo custo, eficiência técnica, 

facilidade operacional e compatibilidade das soluções com as características da área, 

proporcionando segurança e boa qualidade dos serviços, devendo, principalmente, ser aceita pela 

população usuária (MORAES, 1997). Esta tecnologia é baseada em conhecimentos e experiência 

técnica, visando trabalhar com a realidade local e de preferência com os materiais que mais 

facilmente se obtenha, sempre em busca de aperfeiçoamento para melhor atender às 

comunidades e aos objetivos de promoção da saúde pública e proteção ambiental (KLIGERMAN, 

1995 apud BRASIL, 2014, p. 53). 

Nesse sentido, o presente trabalho pretende analisar a problemática do esgotamento sanitário na 

comunidade rural do Sítio Serra do Braga I, município de Monte Horebe – PB, sob a ótica da Lei 

11.445/2007 e propor uma solução para a coleta e tratamento dos esgotos domésticos dessa 

população, utilizando a tecnologia apropriada que melhor se adeque as características peculiares 

daquela região, considerando a eficiência do sistema, assim como a sustentabilidade econômica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

ÁREA DE ESTUDO  

A área rural do Sítio Serra do Braga I, objeto deste estudo, está localizada no município de Monte 

Horebe, estado da Paraíba. A sede municipal apresenta uma altitude de 315 metros e 

coordenadas geográficas de 38° 35’ 08’’ longitude e 07° 12’ 53’’ de latitude Sul, limitando-se a 

Norte com São José de Piranhas, a Leste com Serra Grande, a Sul Bonito de Santa Fé e a Oeste 

com Barro no Estado do Ceará, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa de Localização do Sítio Serra do Braga I, Município de Monte Horebe, PB, Brasil. 

 

 

O município possui uma área de aproximadamente 116 km2 e uma população estimada em 4.789 

habitantes, conforme dados do IBGE (2018), sendo 2007 habitantes localizados na zona rural do 

município. O mesmo apresenta um clima temperado com temperaturas máximas de 30 graus e 

mínimas de 12 graus. A pluviosidade anual é em torno de 800 mm. 

Com relação aos serviços de saneamento básico, segundos dados divulgados pelo IBGE (2018), 

a cidade de Monte Horebe não apresenta Política/Plano Municipal de Saneamento Básico. Sendo 

os serviços de água e esgoto prestados pela companhia de Água e Esgotos da Paraíba - 

CAGEPA. Ainda segundo a pesquisa, o município tem conhecimento da ocorrência de endemia 
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(s) ou epidemia (s) associada (s) ao saneamento básico apresentando quadros de diarreia, 

verminoses, dengue, zika, chikungunya e doenças do aparelho respiratório. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram realizados levantamentos bibliográficos e de dados 

secundários sobre o município e a comunidade rural. Como também, uma pesquisa de campo 

com o intuito de coletar dados primários e informações detalhadas através de questionários e 

observações in loco. O instrumento de coleta de dados é composto por 3 questões de múltipla 

escolha acerca de informações sobre esgotamento sanitário (Figura ). A elaboração e aplicação 

deste questionário foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFPB (CEP-IFPB) pelo 

parecer n° 3.119.393 (Figura 3). Esses dados foram coletados no mês de janeiro de 2019 e 

contou com a participação de 41 famílias residentes há mais de 6 (meses) na comunidade. A 

técnica utilizada para a escolha da amostra foi aleatória simples, considerando um erro de 5% e 

um nível de confiança de 95%.  

 

Figura 2 - Questionário 

QUESTIONÁRIO DE SANEAMENTO BÁSICO 

INFORMAÇÕES: 

Endereço da aplicação do questionário: Sítio Serra do Braga I, munícipio de Monte Horebe – PB. 

OBJETIVO: Diagnosticar a situação de esgotamento sanitário da região informada para fins de trabalho 
de conclusão de curso (TCC). 

INFORMAÇÕES SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Sua família tem acesso a banheiro?         

[  ] Sim. Quantos? ____________                

[  ] Não. Onde defecam? _______________________ 

Se sim, no seu banheiro possui quais aparelhos sanitários? 

[  ] Bacia Sanitária.              [  ] Lavatório.                      [  ] Chuveiro.                [  ] Outro: _________ 

O esgoto gerado em sua residência é destinado a (ao):   

[  ] Céu Aberto.                [  ] Fossa negra.                [  ] Fossa séptica e Sumidouro. 

[  ] Outro:_____________________________________________________ 

 

 

Executado o diagnóstico atual dos serviços de saneamento básico na comunidade, duas possíveis 

soluções foram analisadas para a melhoria das condições sociais e ambientais da população, no 

que concerne ao esgotamento sanitário: a primeira trata-se de uma solução individual que 

consiste em sistema de tanque séptico seguido de sumidouro e a segunda refere-se a um sistema 

coletivo composto por rede coletora e tratamento de esgoto por lagoa facultativa.  
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Figura 3 – Parecer de aprovação da Pesquisa 

 

 

 

Definidos os sistemas; os dimensionamentos foram executados. Nessa etapa, foram obedecidas 

às recomendações das normas técnicas NBR 7229/92 e NBR 13969/97. De posse dos 

dimensionamentos, os projetos básicos foram elaborados com o auxílio de Software consagrado 

no mercado. O orçamento das propostas foi elaborado com base nas tabelas de custos e insumos 

SINAPI (PB), ORSE (SE) e SEINFRA (CE). Por fim, foram realizadas as análises técnica e 

econômica das soluções. 

Em resumo, a Figura 4 apresenta em forma de fluxograma o procedimento metodológico desse 

trabalho. 
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Figura 4 - Fluxograma do procedimento metodológico. 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

De acordo com os dados levantados na pesquisa, observa-se que na comunidade em questão há 

um déficit quanto ao acesso a banheiros e, consequentemente, a destinação adequada de esgoto 

sanitário, visto que cerca de 19,50% das residências carece de instalações sanitárias ( banheiros) 

ocasionando, muitas das vezes, a construção de banheiros rudimentares, como apresentados na 

Figura  ou a defecação a céu aberto. Em contrapartida, 80,50% dos domicílios entrevistados 

dispõem de banheiros (Figura 5).  
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Figura 5 - Porcentagem de residência com/sem acesso ao banheiro. 

 

 

Figura 6 - Banheiro de palha utilizado pelos moradores. 

 

 

No ano de 2014, existiam no Brasil 1,8 milhão de domicílios particulares permanentes sem 

banheiro ou sanitário de uso exclusivo. Desses, 634 mil estavam em áreas urbanas e 1,2 milhão, 

em áreas rurais (IBGE, 2015). O banheiro de palha de coqueiro apresentado na Figura  apresenta 

uma, dentre outras medidas alternativas encontradas pela população rural do Braga I de lidar com 

suas necessidades fisiológicas, em virtude da carência de investimentos neste setor.  

Essa situação assemelha-se a apresentada por Ferreira e Pantaleão (2016) em pesquisa com três 

comunidades quilombolas do município de Santana do Mundaú – Alagoas que lançavam seus 

“excrementos diretamente sobre o solo em banheiros “rústicos” situados geralmente na vegetação 

próximo às residências”. Segundo o autor supracitado, “há casos em que os habitantes urinam, 

defecam ou lançam seus dejetos diretamente no solo a céu aberto”. Ainda segundo o mesmo 

autor, os dejetos humanos quando dispostos em locais inapropriados para o fim, podem acarretar 

em potenciais veículos de germes patogênicos de várias doenças, entre as quais podem ser 

citadas: a febre tifoide e paratifoide, diarreias infecciosas, amebíase, esquistossomose, 

ascaridíase, entre outras (FUNASA, 2006 apud FERREIRA e PANTALEÃO, 2016). 
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Com relação a disposição final do esgoto doméstico na comunidade, 75,61% apresentaram como 

disposição final a fossa rudimentar, 21,95% a céu aberto e 2,44% o sistema de fossa séptica e 

sumidouro, conforme apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Porcentagem do destino final dos efluentes gerados na comunidade do Braga I. 

 

 

É importante destacar que a utilização de fossa negra na comunidade se dá para o acolhimento 

exclusivo de recebimento de esgoto de origem das bacias sanitárias. Os efluentes do chuveiro, 

lavatórios, máquinas de lavar e pias são destinados a céu aberto no próprio terreno das 

residências. Os efluentes da pia da cozinha são recolhidos, geralmente, em baldes e depositados 

a pequenas distâncias das residências, conforme ilustrado na Figura 8 (C e D). 

Além do grande potencial de contaminação do solo e dos lençóis freáticos pela utilização da fossa 

negra na comunidade, foi possível observar riscos iminentes de desmoronamentos das fossas 

negras e contaminação das águas de cisternas. 

 

Figura 8 - Destino final dos efluentes gerados na comunidade: A) Fossa Negra; B) A céu Aberto; C) e 

D) efluentes da pia da cozinha recolhidos em baldes. 

        

 

A B 
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ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA DO ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO NO SÍTIO SERRA DO BRAGA I 

Cornelli (2014) levantou e identificou na literatura, utilizando um total de 274 artigos, os métodos 

mais utilizados no tratamento de esgotos domésticos e os classificou segundo critérios técnicos, 

econômicos, sociais e ambientais. Como resultado, o autor apontou as lagoas de estabilização 

como uma das melhores soluções no tratamento de esgoto doméstico em relação aos critérios 

apontados. Nesse contexto, a lagoa facultativa (solução coletiva) foi uma das alternativas 

escolhidas para fins de análise técnica, econômica e ambiental com a finalidade de solucionar a 

problemática de esgotamento sanitário da comunidade objeto neste estudo. Para fins de 

comparação, escolheu-se também, o conjunto tanque séptico e sumidouro (solução individual), 

um dos métodos mais utilizados para tratamento de efluentes domésticos em comunidades 

isoladas. 

 

SISTEMA INDIVIDUAL (CONJUNTO TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO) 

A tecnologia analisada nesta alternativa é composta por tratamento através de fossa séptica e 

disposição final no solo por infiltração através de sumidouro para cada residência (solução 

individual). A construção desse sistema não exige técnicas sofisticadas ou materiais de difícil 

aquisição, tornando esta alternativa executável, sem demandar enormes gastos. Porém, é 

demandada uma maior atenção dos moradores para que a manutenção seja adequada. Há uma 

periodicidade de 2 anos, determinada em projeto, para inspeção e esvaziamento dos tanques, 

assim como a obrigatoriedade de afastamentos mínimos, por exemplo de cisternas. 

O dimensionamento do sistema seguiu as disposições da NBR 7229 (ABNT, 1993) e NBR 13969 

(ABNT, 1997) sendo que, para a determinação do número de pessoas a serem atendidas, foi 

considerada a média de 4 moradores por domicílio. A Tabela 1 e a Tabela 2 apresenta os 

parâmetros utilizados no dimensionamento para o conjunto considerado. Em seguida, são 

apresentados na Tabela 3 e tabela 4 as dimensões internas mínimas do tanque séptico e do 

sumidouro, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Parâmetros de Projeto para dimensionamento do tanque séptico. 

Parâmetro Valor 

Número de habitantes (N) 4 habitantes 

Contribuição de despejos (C) 100 litros/pessoas x dia 

Período de detenção de despejos (T) 1 dia 

Taxa de acumulação do lodo (K) 105 dias 

Contribuição de lodo fresco (Lf) 1 litro/pessoa x dia 
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Tabela 4 - Parâmetros de Projeto para dimensionamento do Sumidouro. 

Parâmetro Valor 

Número de habitantes (N) 4 habitantes 

Contribuição de despejos (C) 100 litros/pessoas x dia 

Coeficiente de infiltração (Ci)  70 l/m
2
.dia 

 

 

Tabela 4 - Dimensões Interna do Tanque Séptico Prismático. 

Núm. de 

Habitantes 

Dimensões Vútil 

 (m
3
) 

Vatend. 

(m
3
) C (m) L (m) H (m) 

4 2,00 1,00 1,2 1,82 1,94 

 

 

 

Tabela 4 - Dimensões Internas do Sumidouro. 

Núm. De Habitantes 
Dimensões   

D (m) H (m) A (m
2
) AT (m

2
) 

4 1,20 1,30 5,71 6,03 

 

 

Desta forma, para atender a população de 4 pessoas por residência, será necessária a construção 

de um tanque de 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,20 m de altura, com capacidade 

de 1,94 m3. Da mesma forma, com relação ao sumidouro, onde A é a área necessária para infiltrar 

todo o volume de efluente gerado e At é a área total real do sumidouro. Este deverá possuir 

dimensões internas mínimas de 1,30 m de altura e um diâmetro de 1,20 m, com área total de 

infiltração de no mínimo 5,71 m2. 

Após a obtenção das dimensões do sistema, foi elaborado o respectivo projeto básico com o 

auxilio de software consagrado no merdado. O projeto arquitetônico do respectivo sistema está 

representado na Figura 9. 
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Figura 9 – Projeto Básico do conjunto tanque séptico e sumidouro. 

 

 

 

 

 

SISTEMA COLETIVO (REDE COLETORA E TRATAMENTO POR LAGOA FACULTATIVA) 

Essa alternativa refere-se a uma solução coletiva. Cada residência estaria interligada a rede 

coletora que, por gravidade, enviaria o efluente para ser tratado biologicamente em lagoa de 

estabilização facultativa com disposição final no corpo receptor. Para a concepção deste sistema, 

inicialmente, levantou-se os perfis topográficos de cada rua com o auxílio do Google Earth, de 

modo a escolher a melhor área para a implantação da lagoa. 

Para o dimensionamento da lagoa levou-se em consideração os parâmetros apresentados na 

Tabela 5. Os valores de eficiência e das dimensões da lagoa obtidos no dimensionamento são 

apresentados respertivamente na Tabela 6 e Tabela 7. 
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Tabela 5 - Parâmetros de Projeto para dimensionamento da lagoa. 

Parâmetro Valor 

População de projeto (P) 221 hab. 

Vazão média de saturação (Q) 0,253 l/s 

Carga orgânica superficial adotada (λs) 400 kg.DBO/hab.dia 

Carga orgânica “per capita” (CO) 54 g/hab.dia 

DBO afluente (Li) 562,5 mg/l 

Tempo de detenção hidráulico (Td) 18,56 dias 

DBO do Efluente (Le) 94,10 mg/l 

Coeficiente de velocidade de redução de carga orgânica (K1) 0,268 dias
-1

 

Número de coliformes fecais afluentes (Ni) 5.10
7
 CF/100 ml 

Remoção de coliformes fecais (Ne) 2,82.10
5
 CF/100ml 

Coeficientes de velocidade de redução de CF (Kb) 9,5 d
-1

 

Área superficial à meia profundidade (A) 312,50 m
2
 

Volume da Lagoa Facultativa 406,25 m
3
 

 

 

Tabela 6 - Eficiência da lagoa. 

Eficiência da Lagoa Valor 

Quanto a DBO (E) 83,27 % 

Quanto a coliformes fecais (E) 99,44 % 

 

 

Tabela 7 - Dimensões da Lagoa Facultativa. 

População 

de Projeto 

Dimensões 
A (m

2
) 

Vatend. 

(m
3
) C (m) L (m) H (m) 

221 25,00 12,50 1,30 312,50 406,25 

 

 

Nesse sentido, uma lagoa com dimensões à meia profundidade de 25,00 m de comprimento, 

12,50 m de largura e 1,30 m de altura seria o suficiente para atender uma população de 221 

pessoas por 20 anos. 

Em conformidade com a metodologia empregada na solução individual, foi elaborado o respectivo 

projeto básico com o auxilio de software consagrado no merdado, conforme Figura 12. O projeto 

arquitetônico do respectivo sistema está representado na Figura 10. A Figura 11 apresenta a 

orientação do efluente (esgoto) em direção ao tratamento (Lagoa). 
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Figura 10 – Traçado da rede coletora.  

 

 

 

Figura 11 – Orientação do fluxo do esgoto. 
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Figura 12 – Projeto Básico da Lagoa Facultativa Primária. 

 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

De acordo com Brasil (2008), a remoção da matéria orgânica (DBO e DQO) é o principal objetivo 

do tratamento de esgotos visando preservar o meio ambiente. Ainda, a remoção de agentes 

patogênicos é de suma importância para evitar a contaminação dos corpos receptores e, 

consequentemente, para a redução dos impactos sobre a saúde pública. Nesse cenário, decidiu-

se analisar os sistemas sob o aspecto da eficiência na remoção desses parâmetros. Como 

podemos observar nos dados apresentados na Tabela , a lagoa facultativa torna-se mais eficiente 

na remoção de matéria orgânica e coliformes totais em relação ao conjunto fossa séptica e 

sumidouro. 
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Tabela 8 - Eficiência dos sistemas. 

PROCESSO 
REDUÇÃO DE DBO 

(%) 

REDUÇÃO DE 

COLIFORMES (%) 

Fossa Séptica e Sumidouro 40 – 60 20 – 60 

Lagoa Facultativa 75 – 95 80 – 99 

Fonte: Adaptado de Sousa (2008) e Nascimento Filho e Castro (2005). 

 

 

Conforme Chernicharo (1997 apud PERES, 2010), a fossa séptica tem baixa eficiência na 

remoção da demanda química de oxigênio (DQO), nutrientes e patógenos. Segundo o autor, esse 

sistema representa um risco eminente para as águas subterrâneas devido a presença de 

compostos de nitrogênio residuais nos seus efluentes comprometendo extensas áreas. Nesse 

sentido, a instalação da alternativa 1 (conjunto fossa séptica e sumidouro) não seria a mais 

apropriada por apresentar baixa eficiência e grande risco de contaminação dos lenções freáticos. 

Nesse cenário, a lagoa facultativa apresenta-se como a mais indicada para o tratamento de 

esgoto na comunidade se levarmos em consideração apenas o aspecto técnico. Entretanto, as 

análises econômicas e ambientais são imprescindíveis na escolha do sistema. 

 

ANÁLISE ECONÔMICA 

Para a concepção do estudo da viabilidade econômica, orçaram-se os seus custos de implantação 

dos sistemas aqui estudados, de modo a possibilitar uma escolha segura e bem fundamentada. O 

orçamento das propostas foi elaborado com base nas tabelas de custos e insumos SINAPI 

(12/2018 - PB), ORSE (12/2018 - SE) e SEINFRA (026 - CE). A estimativa dos Benefícios e 

Despesas Indiretas – BDI obedeceu ao acórdão nº. 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, 

aplicando um BDI de 24,18%. 

À vista disso, estimou-se para o sistema de tanque séptico e sumidouro, um custo direto unitário 

(sem BDI) de R$ 6.455,39 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove 

centavos). Desta forma, o custo total de implementação desta solução para toda a comunidade 

(46 residências, atualmente) será de R$ 296.947,94 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos 

e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Com relação ao sistema de coleta e 

tratamento por lagoa facultativa (alternativa 2) estimou-se um custo direto (Sem BDI) de 

implantação de R$ 275.639,36 (duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos e trinta e nove reais e 

trinta e seis centavos). Com a finalidade de facilitar a compreensão, a Tabela 4 apresenta os 

valores estimados para implantação dos sistemas. 
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Tabela 4 - Custo de implantação dos sistemas 

PROCESSO 
CUSTO DE IMPLANTAÇÃO 

Sem BDI (R$) 

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO 

Com BDI (R$) 

Fossa Séptica e Sumidouro 296.947,94 368.749,80 

Lagoa Facultativa 275.639,36 342.288,96 

 

Com base no custo estimado de implantação dos sistemas, a proposta mais viável sob o ponto de 

vista econômico é o sistema de lagoa facultativa apresentando um custo total de implantação de 

342.288,96 (trezentos e quarenta e dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis 

centavos). 

Dentre as vantagens da implantação desse sistema levando-se em consideração o aspecto 

econômico, conforme explica Cornelli (2014), pode-se destacar: baixo custo com energia; 

desnecessidade de mão de obra qualificada, podendo ser construído e mantido com materiais e 

mão-de-obra local (tecnologia apropriada); Não precisa de equipamentos caros ou importados. 

Dentre as desvantagens, o mesmo autor aponta: Maior custo com área e Necessita gastos com 

manutenção para evitar reprodução de mosquitos e outros insetos. 

 

ESCOLHA DA SOLUÇÃO 

Os estudos de viabilidade objetivaram eleger o sistema que melhor atenda às necessidades 

locais, sob os aspectos técnico e econômicos. Nesse contexto, levando-se em consideração 

apenas esses critérios, a lagoa facultativa primária apresenta-se como a melhor solução 

(tecnologia) para o atendimento do esgotamento sanitário da comunidade rural entre as elencadas 

neste estudo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Através do presente estudo constatou-se que a comunidade rural Serra do Braga I é bastante 

deficitária com relação aos serviços de esgotamento sanitário. Assim, foram concebidas 02 (duas) 

soluções técnicas para a referida comunidade. O processo de escolha da alternativa mais viável 

levou em consideração a aplicação do termo “tecnologia apropriada” que estimula a adoção de 

métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, 

principalmente com relação ao emprego de matéria prima encontrada na região para a construção 

do sistema, assim como, análises técnicas e econômicas. Nesse contexto, a solução coletiva 

(rede coletora com tratamento por lagoa facultativa primária) resultou na tecnologia técnica e 
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economicamente viável, de forma a possibilitar, para a população dessa localidade, a coleta, o 

tratamento e a destinação apropriada dos efluentes domésticos.  
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RESUMO  

 

A produção de bovinos no Brasil gera impactos ambientais adversos, dentre estes, a emissão de 

gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. Este trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade 

técnica da implantação de um sistema biodigestor de resíduos provenientes de uma fazenda de 

bovinocultura localizada no município de Tiros, Minas Gerais.  O estudo foi realizado com base em 

pesquisas bibliográficas e dados obtidos em campo. Constatou-se que a propriedade possui um 

alto potencial de geração de sólidos voláteis (cerca de 58 mil m3 de biogás por ano) e, com o 

manejo adequado, a possibilidade de minimizar a emissão de GEE e garantir que os dejetos não 

causem danos ao meio ambiente devido suas propriedades químicas e biológicas. Comprovou-se 

também que a implantação do biodigestor pode trazer benefícios financeiros como a venda de 

créditos de carbono (583 créditos de carbono, podendo ser obtido R$19.588,80), a geração de 

energia elétrica (4,58x107 kW) e o aproveitamento do efluente como biofertilizante. 

 

Palavras-chave: Biogás. Biodigestor. Bovinocultura. Gases de Efeito Estufa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A exploração leiteira, onde os animais são mantidos em confinamento, assim como a limpeza de 

suas fezes e urina podem apresentar grandes problemas no manejo da bovinocultura (PEIXOTO, 

1986). Vieira (1991) afirma que o aumento de escala e produtividade das fazendas leiteiras tem 

carecido de atenção aos resíduos gerados, pois seu volume cada vez maior ocasiona problemas 

ambientais com relação ao seu tratamento e disposição final. Os dejetos incluem o material 

excretado pelos animais (urina e fezes), cama utilizada, água (de consumo e lavagem das 

instalações), alimento desperdiçado e pelos (BRASIL, 2017a). 

Para Campos (2017), os prejuízos ambientais causados pela falta de tratamento e manejo 

inadequado dos resíduos da produção animal são inestimáveis. O descarte inadequado dos 

dejetos em recursos hídricos pode ocasionar a eutrofização dos mesmos, devido sua elevada 

concentração de matéria orgânica. Há também riscos ambientais associados ao descarte direto 

em solo como a sua contaminação e das águas subterrâneas. Taís prejuízos estão ligados ao 

elevado teor de gás metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) resultante da decomposição dos 

dejetos (DIAS, 2016). 

De acordo com Florentino (2003), considerando a crise energética e a busca por novas fontes 

alternativas, o uso de biodigestores se destaca na pecuária. Sua aplicação auxilia no processo de 

modernização do setor e atende sua alta demanda energética, amenizando os problemas de 

ordem sanitária.  

O biodigestor pode ser definido como uma estrutura projetada e construída de modo a produzir 

situação favorável para que a degradação da biomassa seja realizada de forma anaeróbica (BLEY 

JÚNIOR et al, 2009). A biodigestão trata-se do processo de conversão biológica anaeróbica da 

matéria orgânica por meio de microrganismos em determinadas condições dentro de 

biodigestores. A Associação Brasileira de Biogás e Metano (ABBM, 2017) descreve o biogás 

como sendo produzido exclusivamente através da fermentação anaeróbica. 

Além da geração de biogás, a biodigestão anaeróbica permite a reciclagem do efluente o qual 

pode ser utilizado como biofertilizante (AMARAL et al., 2004). Ferreira (2003) destaca como 

vantagens ao uso deste composto o teor reduzido de carbono (devido sua perda no biogás) e o 

alto teor de fósforo, além de seu elevado grau de absorção de nutrientes pelo solo devido seu 

avançado grau de decomposição. 

Diante da temática aqui abordada, o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a 

viabilidade técnica da implantação de um sistema biodigestor de resíduos provenientes da 

atividade pecuária para fonte de energia elétrica em uma propriedade rural situada no município 

de Tiros, no estado de Minas Gerais. Sendo os objetivos específicos: (a) Estimar o potencial de 

produção de biogás da unidade estudada; (b) Avaliar a redução, por meio de tratamentos 
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anaeróbicos, da emissão de gases produzidos pelos dejetos bovinos na unidade de estudo; (c) 

Estimar o potencial de produção de energia elétrica a partir da combustão do biogás; e (d) 

Estimas o ganho econômico com a comercialização do excedente elétrico. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Inicialmente fez-se a caracterização da área de estudo, que consistiu na realização de visitas ao 

local para levantamento de informações acerca da implantação do biodigestor e das atividades da 

fazenda. Nas ocasiões foram feitos registros fotográficos, entrevistas com os responsáveis pela 

propriedade e consulta aos projetos. Foram realizadas quatro visitas ao local. 

Posteriormente, foi realizado o cálculo para estimar a produção de biogás por meio dos 

procedimentos especificados no Guia de Boas Práticas sobre Gases de Efeito Estufa do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) nível 2 (IPCC, 2006). O 

primeiro cálculo tem por finalidade estimar a quantidade de sólidos voláteis da população 

estudada (Equação 1). Os valores do W local e ndy foram obtidos através de entrevistas com o 

proprietário da unidade de estudo, os demais valores são estabelecidos pelo IPCC. 

...(1) 

𝑉𝑆𝐿𝑇,𝑌 = (
𝑊𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

𝑊𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
) × 𝑉𝑆𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 × 𝑛𝑑𝑦 

 
Em seguida foi determinada a produção de biogás do biodigestor da unidade de estudo, o cálculo 

seguiu o modelo do IPCC (2006) apresentado na Equação 2. O valor do BSV foi extraído do IPCC 

(2006), o valor VSlocal foi calculado na Equação 1, MS%BI,j foi considerado 1, pois assume-se que 

100% do esterco bovino produzido é encaminhado para o biodigestor e os demais valores foram 

obtidos nas visitas realizadas. 

...(2) 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝑁𝐿𝑇,𝑦 × 𝑉𝑆𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 × 𝑀𝑆%𝐵𝐼,𝑗 × 𝑛𝑑𝑦 × 𝐵𝑆𝑉 × 0,78 

 
A quantidade de emissão da unidade de estudo foi determinada de acordo com a metodologia 

MAS-IIID, IPCC (2006) (Equação 3). O cálculo leva em consideração o uso da quantidade de 

esterco animal, que na ausência do projeto, se decomporia anaerobicamente, emitindo assim CH4 

para a atmosfera. Os valores ndy, NLT,y, MS%BI,j foram informados pelo proprietário da fazenda em 

questão e os demais dados foram extraídos do IPCC (2006). 

...(3) 

𝐵𝐸𝑦 = 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4
× 𝜌𝐶𝐻4

× 𝑈𝐹𝑏 × 𝛴𝑗,𝐿𝑇𝑀𝐶𝐹𝑗 × 𝐵0,𝐿𝑇 × 𝑁𝐿𝑇,𝑦 × 𝑉𝑆𝐿𝑇,𝑦 × 𝑀𝑆%𝐵𝐼,𝑗 
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Para estimar o potencial de produção de energia elétrica a partir da combustão do biogás 

primeiramente foi determinada a potencia elétrica disponível. Utilizou-se o método sugerido pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (SÃO PAULO, 2006), demonstrado na 

Equação 4. O valor de Q foi considerado o valor calculado na Equação 2, o valor de Ec 

considerou-se a eficiência de 100% e o valor de PCH4 é um valor tabelado pelo IPCC. 

...(4) 

𝑃𝑥 =
𝑄 × 𝑃𝐶𝐻4

31.536.000
× 𝐸𝑐 ×

𝐾

100
  

 
Para o cálculo de energia disponível utilizou-se a Equação 5 da metodologia apresentada pelo 

IPCC (1996). O valor de Px foi calculado por meio da Equação 4 e os demais valores foram 

informados pelo proprietário da unidade de estudo, considerou-se que o motor de combustão 

opera de forma ininterrupta. 

...(5) 
 

𝐸 =  𝑃𝑥 × 𝑅𝑒𝑛𝑑 × ∆𝑡  

 
Para calcular o potencial de crédito de carbono foi considerado o valor de R$33,60 por tonelada 

de carbono equivalente (ICLEI, 2009). Esse valor foi calculado através da Equação 3. Considerou-

se que todo o biogás será queimado. A Tabela 1 apresenta os valores adotados na execução dos 

cálculos. 

 

Tabela 1 – Valores adotados nos cálculos. 

Parâmetro Abreviação Valor Unidade de medida 

Peso médio da população  Wlocal 250 kg 

Peso médio da padrão  Wpadrão 400 kg 

Valor padrão para a taxa de excreção de sólidos voláteis VSpadrão 2,9 Kg/animal/dia 

Número de dias considerados ndy 365 dias 

Fração do dejeto manipulado no sistema de manejo MS%BLj 1 adm 

Número médio de animais NTLy 250 animais 

Valor da taxa de biogás por sólidos voláteis BSV 0,45 m
3
/kg 

Potencial de aquecimento global do CH4 GWPch4 21 T/m
3 

Densidade do CH4 ρCH4 0,00067  

Fator anul de conversão anual do metano ∑j,LTMCFj 0,76 adm 

Potencial máximo de metano produzido pelos sólidos voláteis 

no dejeto 
B0.LT 0,45 CH4/kg 

Fator de correção  0,78  

Vazão de CH4 Q 58.052,11 M
3
/ano 

Pontencial Calorífico Pc 35.530.000 J/m
3 

Eficiência de coleta de gases EC 1  

K  100  

Rendimento de motores operando  Rend 0,80 % 

Tempo de operação Δt 31536000 horas 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A partir do cálculo de sólidos voláteis pode-se observar que a população de bovinos gera uma 

quantidade considerável de matéria orgânica. Esses resíduos, caso dispostos no meio ambiente 

em seu estado bruto, especialmente em corpos hídricos, produzem significativos impactos 

ambientais (BLEY JÚNIOR et al, 2009). A fazenda Olhos d’Água produz 661,56 kgmatéria 

seca/animal.ano, considerando a população de 250 bovinos, 165.390 kgmatéria seca é produzida por 

ano. 

A produção de biogás com o uso do biodigestor para tratamento dos sólidos voláteis gerados foi 

de 58.052,11 m3/ano. O biogás pode ser utilizado para minimizar custos de produção da 

propriedade, podendo ser utilizado na produção de energia em forma de calor ou em sua 

conversão em energia elétrica (BRASIL, 2017b). 

Além do aproveitamento do biogás para a geração de energia elétrica, a combustão do mesmo 

permite que a propriedade emita CH2 no lugar de CH4, gás com capacidade 21 vezes mais 

poluente se lançado diretamente na atmosfera (AMARAL, 2004). Observou-se que 583,52 

toneladas de carbono equivalente deixarão de ser emitidos. 

Outro aspecto positivo é o aproveitamento do biofertilizante no solo da fazenda. Esse material 

contém dosagens de nitrogênio e fósforo interessantes sob o ponto de vista de uso agrícola, além 

de carbono em alta quantidade, utilizado para revitalização de solos. Renovar os estoques de 

carbono dos solos melhoram suas condições para realizar os ciclos biogeoquímicos, essenciais 

para disponibilização dos nutrientes necessários para as culturas agrícolas (BLEY JÚNIOR et al, 

2009). 

Para geração de energia elétrica primeiro foi calculado o potencial que a propriedade possui, a 

Equação 4 apresentou um valor de até 6.534,84 KW. A Equação 5 foi utilizada para realizar o 

cálculo de geração de energia elétrica, apresentado o valor de 4,58x109 kW/ano. De acordo com o 

proprietário o consumo anual de energia elétrica é em media 4,63x107 KW/ano. Com isso, a 

propriedade gera energia elétrica excedente. Segundo a Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) n° 482, de 17 de abril de 2012, a produção de energia 

elétrica excedente pode ser incluída na rede de distribuição elétrica local, gerando créditos de 

energia e trazendo benefícios financeiros (BRASIL, 2012). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os cálculos mostram que a implantação do biodigestor na propriedade é eficiente, minimizando 

possíveis impactos que a atividade pecuária causaria ao meio ambiente, uma vez que, ocorre a 
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substituição da emissão de CH4 para CH2 na atmosfera e evita a contaminação do solo e dos 

recursos hídricos com o chorume da bovinocultura. Constatou-se que 583,52 toneladas de 

carbono equivalente deixarão de ser emitidos por ano.  

Sobre o potencial de produção de energia elétrica a partir da combustão do biogás, a implantação 

do biodigestor possibilitará a venda dos 4,58x107 KW/ano excedentes. Essa comercialização 

somaria no fluxo de caixa da propriedade. 

Pesquisas bibliográficas mostram que o uso do biofertilizante é eficiente para enriquecimento do 

solo, evitando assim, possíveis gastos com compras de fertilizantes químicos. Recomenda-se a 

amostragem e análise do efluente, com vistas ao monitoramento das características físico-

químicas e biológicas, para uso seguro deste material.   

Recomenda-se analises mais acuradas da viabilidade econômica da implantação do biodigestor 

na propriedade. Análises como o investimento inicial, depreciação dos equipamentos, gastos de 

manutenção e retorno financeiro ao longo dos anos poderiam averiguar se o biodigestor é viável, 

de fato, economicamente. 
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RESUMO  

 

A chapada e sua bacia sedimentar do ponto de vista geomorfológico é sustentada pelos arenitos 

da Formação Exu. Apesar da existência de boa pluviosidade, e o topo da chapada contar com 

uma rede de drenagem superficial, as camadas sotopostas apresentam uma leve inclinação para 

leste, favorecendo a ocorrência de cursos d'água nas depressões periféricas. A escassez de água 

no topo, tem duas causas: a alta condutividade hidráulica dos arenitos e dos solos deles 

derivados, que permite infiltração e percolação muito rápidas das chuvas. O regime de 

abastecimento de água em comunidades difusas da Chapada do Araripe se dá por meio do 

abastecimento por carros pipa. O trabalho buscou dimensionar, levantar os custos e viabilidade da 

implantação de um barreiro forrado com manta geotêxtil para atender a comunidade da 
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Minguiriba, zona rural do Crato/CE. A comunidade conta com 80 residências e uma população 

aproximada de 280 pessoas, o consumo de água é de 6720m³, o barreiro terá volume morto de 

1540m³ e a evapotranspiração de 4122, m³. O barreiro terá 8 m de profundidade e raio de 27 m, e 

taludes ao redor afim de diminuir o contato entre o ar quente e a água, o barreiro é parte do 

sistema de abastecimento, o custo de investimento é de R$ 779.643 para todo o sistema , o 

mesmo tem custo de operação de R$ 34.560,08, o que resulta num rateio anual de R$ 

432,00/residência, o tempo de retorno de investimento é de três anos e meio.  

 

Palavras-chave: barreiro, abastecimento de água, captação da chuva. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Chapada do Araripe localizada entre o sul de Ceará, noroeste do Pernambuco e sudeste do 

Piauí, com 190 km de extensão atingindo até 70 km de largura e altitudes entre 700 e 1004 m 

(REIS, 2011), apresenta topografia em  relevo tabular, com altitudes médias em torno de 900m, 

circundado por escarpas nas mais diversas direções (SOUZA, 1988), e por planícies que 

circundam a chapada com desníveis que chegam a 400m (MENDONÇA, 2001). 

A chapada e sua bacia sedimentar do ponto de vista geomorfológico é sustentada pelos arenitos 

da Formação Exu. A porosidade dos arenitos da Formação Exu justifica a ausência de 

escoamento superficial no topo da chapada, com ação fluvial praticamente nula em termos de 

entalhe (BASTOS, 2016). 

A chapada funciona como uma barreira para as nuvens, fazendo com que exista uma área de 

barlavento localizada ao norte e nordeste, outra de sotavento localizada a sul e sudeste da 

Chapada do Araripe. A região de barlavento está presente na parte cearense enquanto que a 

sotavento pertence ao estado de Pernambuco, no barlavento as médias pluviométricas anuais 

variam de 900 a 110 mm (REIS, 2012). 

Para Souza e Oliveira (2006) o enclave úmido da Chapada do Araripe pertencente à região do 

Cariri – CE corresponde a uma das áreas mais singulares dentre as áreas úmidas de exceção do 

contexto semiárido nordestino. 

Apesar da existência de boa pluviosidade, e o topo da chapada contar com uma rede de 

drenagem superficial, as camadas sotopostas apresentam uma leve inclinação para leste, 

favorecendo a ocorrência de cursos d'água nas depressões periféricas, contudo o escoamento é 

praticamente nulo. 

A escassez de água no topo da chapada tem, basicamente, duas causas: a alta condutividade 

hidráulica dos arenitos da Formação Exu (k = 3*10-5m/s) e dos solos deles derivados, que permite 
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infiltração e percolação muito rápidas das chuvas, e as características de um planalto, que não 

permitem a acumulação de água por falta de um contorno lateral impermeável, mas levam à 

exsudação da água da chapada por fontes na falésia (Mendonça, 2001). 

Apesar da Chapada servir de Caixa de água para o vale do Cariri, na área de chapada o acesso a 

água apenas ocorre por poço com profundidades entre 250 a 350 metros. 

Assim o regime de abastecimento de água em comunidades difusas da Chapada do Araripe se dá 

por meio do abastecimento por carros pipa, pois a perfuração de poços, é onerosa e os custos de 

manutenção de bombas em grandes profundidades são inviáveis para comunidades difusas e há 

ausência de redes trifásicas.  

Uma dessas Comunidades difusas é da Minguiriba que a anos tem buscando uma solução para o 

seu regular abastecimento, pois, o abastecimento através de carro pipa tem no Nordeste 

historicamente sido utilizado como moeda política. Apesar de parte das casas terem cisternas a 

mesma é de apenas 16mil litros, o que supre somente de três a quatro meses de abastecimento 

com a finalidade de uso para beber e cozinhar, ficando minimamente oito meses sem acesso a 

água de qualidade para beber.  

No primeiro plano direto do Nordeste, nada se revelaria “como sendo tão importante” no 

planejamento de desenvolvimento da região como a adoção de uma política de aproveitamento 

dos recursos hídricos, de modo que seria sua utilização racional um pressuposto para o melhor 

aproveitamento dos demais recursos naturais dessa região (NETO, 2017). 

Apesar dos barreiros serem questionados quanto a sua capacidade de retenção de água ao longo 

do ano, os barreiros na Chapada do Araripe apresentaram boa condutividade elétrica sempre 

menor que 250 µs/cm (MENDONÇA, 2001). 

Apesar da viabilidade, não se deve desconsiderar a evaporação no semi-árido no 

dimensionamento e manejo de obras hídricas, que deve ser minuciosamente investigado para 

subsidiar ações de planejamento e gerenciamento na busca de um melhor aproveitamento das 

águas reservadas (CAMPOS & STUART,2001b). 

Diante disso, esse trabalho buscou dimensionar, levantar os custos e viabilidade da implantação 

de um barreiro forrado com manta geotêxtil para atender a população da comunidade da 

Minguiriba, zona rural do município de Crato/CE. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município do Crato/CE está situado ao sul do estado do Ceará, na região do Cariri e é 

considerado como um oásis no meio do sertão por conta das suas características geológicas e 
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climáticas favoráveis a disponibilidade de água de excelente qualidade, contudo as comunidades 

da serra (Chapada do Araripe) estão submetidas a realidade diferente.  

Entre as comunidades, a comunidade da Minguiriba (Crato/CE) conta com um total de 80 

residências, e uma população aproximada de 280 pessoas, sendo a escolhida para efeitos desse 

estudo. A partir dessas informações e com a extrapolação de informações presentes no Plano 

Municipal de Saneamento Básico do Crato (Crato, 2013), determinamos o consumo médio de 28 

m³/dia. Assim o volume total mensal consumido pela comunidade é de 840m³ de água, e anual de 

10.220m³, contudo pretende-se que o sistema tenha operação por oito meses, haja vista que no 

período de inverno há acúmulo de água de chuva em cisternas, assim o consumo anual da 

comunidade seria de 6720m³ de água. Outro aspecto para não operar o sistema a partir do 

barreiro é que no período de chuva ocorre muita sedimentação de sólidos, o que termina por 

encarecer o tratamento.   

Para suprir essa necessidade de água algumas residências já dispõem de cisternas de placas de 

16m³ que tanto servem para captação de água de chuva como para o armazenamento de água 

por diferentes fontes de abastecimento, possibilitando a gestão da água pelas famílias.  

Para a implementação da tecnologia, inicialmente através de visita de campo foi coletado pontos 

limítrofes da microbacia, constando nesses a posição geográfica e altitude, a partir dessa coleta 

os pontos foram importados para o software de sistema de informação geográfica (ArcGis) e dele 

delimitou-se a microbacia.  

Com a delimitação da microbacia, e utilizando base cartográfica digital do Ceará e dados Missão 

Topográfica Radar Shuttle (acrónimo em inglês  STRM) do Relevo do Brasil, foi montado um 

modelo digital de elevação (MDE) que tanto dispôs de dados de interferometria de radar e dados 

de campo para validação , a partir de tal MDE foi então realizada a extração de Curvas de nível 

através de dados matriciais e imagem raster com o uso do ArcGis e suas ferramentas, o Spatial 

Analyst Tools.  

A partir dos dados foi gerado um ponto de exutório na bacia, e ao regressar a campo, observou-se 

que o ponto para alocação do barreiro era muito distante da comunidade, assim um ponto para o 

barreiro foi estabelecido e nova delimitação para microbacia definida (Figura 1).  
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Figura 1 – Bacia da área proposta para o Barreiro revestido. 

 

 

 

A área total da bacia é de 1145,45 hectares, considerando a precipitação média de Crato em 1142 

mm/ano (REIS, 2012), a área da bacia pode captar até 1,308*1010 litros/ano (1,308*107 m³/ano), 

no entanto parte desse envolve infiltração no solo, em função de suas grandes condutividades. 

Considerando um escoamento de 10%, há o potencial de acumular 1,308*106 m³/ano.  

A média anual das temperaturas médias e da umidade relativa do ar é de 25,5º C, e 63,8%, 

respectivamente. A insolação é de 2.848 horas e a evaporação, registra um valor anual da ordem 

de 2.288 mm, com máxima em setembro (292,8 mm) e mínima em abril (100,5 mm) segundo 

Verissimo (2000). 

A temperatura na área da chapada varia de 18 a 34º C (IBAMA, 2006), a taxa de 

evapotranspiração média é de 6 mm.dia-1 de acordo com Bezerra (2006) e Dantas et al (2015)  

A precipitação foi medida continuamente através de quatro pluviógrafos do tipo caçamba, 

dispostos em três clareiras ao longo do canal principal e o quarto, no ponto de maior altitude da 

microbacia sistema de informação geográfica  a maior parte da região da Chapada do Araripe 

detém uma ETh superior a 0,45 mm.h-1, evapotranspiração horária conforme Moreira (2010). 

Observa-se assim que a Evapotranspiração é superior a precipitação, assim é essencial que o 

barreiro dimensionado tenha profundidade e pouca lâmina para reduzir a evapotranspiração. 

 A partir dos indicadores ambientais como a borda da vegetação superior a 100m, ventos são 

fracos, e a umidade relativa do ar em torno de 70%, aplicado a tabela 7 do manual de Perdas por 

evaporação e infiltração em pequenos açudes (Mole 1986), adotamos para efeito do projeto o 
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coeficiente de tanque/passagem (Kp) de 80%, assim a há o potencial de evaporação de 1.800 mm 

ou 18.000 m³/ha/ano de espelho d’água. Essa evapotranspiração será considerada no 

dimensionamento do reservatório. 

A partir dos indicadores e tamanho da população 280 habitantes x 100 litros/dia x 240 dias, o 

volume necessário para abastecimento é de 6720 m³, o barreiro deverá minimamente ter um 

volume morto de 10%, assim o volume total do barreiro deverá ser de 15.140m³ para atender a 

demanda. Ele irá contar com uma manta geotêxtil impermeável em toda sua área para evitar 

perdas por infiltração no solo. 

Como há outros sistemas locais de armazenamento de água, tal como cisternas e as chuvas 

podem gerar recargas no barreiro, que será periodicamente bombeado para caixa de distribuição 

e Estação de Tratamento de água. O barreiro de 15.140m³ certamente supre as necessidades da 

população local. 

Sua construção será realizada em formato de uma semicircunferência cortada (Figura 2), 

contando com uma profundidade útil de 8 metros e raio de 27 metros, e taludes ao redor afim de 

diminuir o contato entre o ar quente e a água, diminuindo então os efeitos da evaporação. Isso 

será isolado por cerca de arame de modo a evitar a entrada de grandes animais e pessoas, a área 

do barreiro é de 2.290,22m². 

A evapotranspiração foi considerada como de 18.000m³/ha/ano, a evapotranspiração total para a 

área de 4122m³, assim o dimensionamento deve considerar o volume perdido.  

Foi projetado nesse tamanho considerando o consumo de 6720m³, o volume morto de 1.540m³ e 

a evapotranspiração de 4122 m³, totalizando um volume de 12.383m³ 

O barreiro foi dimensionado para 15.240m³, dos quais o mesmo será escavado por 

retroescavadeira CASE 580 L com alcance de braço frontal de 4,36 metros e peso de 6,6 

tonelada, a terra resultante da escavação será colocada longitudinalmente ao barreiro com duas 

finalidades: 1) Reduzir a velocidade e o contato do vento com a superfície da água, e por 

consequência, tem-se uma menor perda de água por evaporação; 2) Assegurar que as águas 

escoem para dentro do barreiro pelas “cabeceiras” , tais procedimentos são inspirados na técnica 

de construção de barreiros trincheiras (IRPAA, 2014). O terreno será umedecido ao final das 

etapas por setores e a máquina locomovida de forma a compactar o solo. O tempo de operação 

da máquina será de 145,34 horas, a uma jornada de 8 horas, serão necessários 18 dias de 

trabalho, o custo da operação será de R$ 140.171,52 dados obtidos a partir de valores 

determinados na Tabela da SEINFRA de 2018. 
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Figura 2 – Corte Lateral do Barreiro. 

 

 

 

A reservação dar-se-á por captação da água da chuva por meio de captação direta que caí sobre 

o barreiro, como também pelo escoamento superficial, sendo então necessário a abertura de 

caminhos preferenciais, com a abertura destes caminhos se faz necessária a colocação de grades 

antes da entrada do barreiro, com o intuito de evitar o carreamento de materiais e assim o 

assoreamento do mesmo, o que diminuiria sua capacidade de armazenamento. 

Sobre a captação da água ela será feita por meio de uma bomba centrífuga instalada sobre 

flutuante, na superfície do barreiro, aduzida até a ETA, onde receberá o agente floculante ainda 

na torre de carga, passando por um filtro de fluxo ascendente e através de sistema de recalque 

sendo então armazenado em um reservatório elevado para posterior distribuição. 

No período da quadra chuvosa, o barreiro terá sua recarga, como também o seu uso será menor 

nesse período, devido a captação das casas para suas cisternas, o que torna possível seu uso 

durante o decorrer do restante do ano. 

A partir da ETA será construída uma rede de distribuição de água, e essa também poderá fazer 

reservação em cisternas, quando houve superávit de água, assim o sistema estão entrelaçados a 

captação de água por cisternas já implementada, que é a cisterna social que auxilia a população 

com o armazenamento de água onde os dois irão trabalhar em conjunto para o abastecimento de 

água nessas casas, tanto para o consumo como também para o uso em suas diversas atividades 

diárias. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A questão da pequena açudagem deve ser refletiva considerando diversos aspectos, já que a 

história do semiárido nordestino e que os seus habitantes incorporam claramente os reservatórios 

artificiais ao habitat natural e ao cotidiano de suas comunidades (ARAGAO, 2011), assim a 
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manutenção, gestão e cuidado deve ser dialogada com a comunidade forma a evitar conflitos de 

uso.  

Considerando a OMS que define um padrão de consumo de 100 litros por habitante por dia, seria 

necessário um desprendimento de um valor de aproximadamente 153,3 mil/anuais para o 

abastecimento dessa comunidade via carro pipa. Atualmente a comunidade é assistida com pipa, 

no entanto a uma oferta de apenas 20 litros/hab.dia, a atividade deveria ser de cunho 

extemporâneo, contudo, assim como em todo semiárido a água tem uso político, e conforme 

registro Castro (1968) a  seca vem sendo reproduzida até os dias atuais, transformando-a no 

“cavalo de batalha em cujos costados se põe toda a culpa da miséria nordestina”.  Já Capra em 

(1999) disse que o combate à seca e o utilitarismo economicista na exploração dos recursos 

naturais estão diretamente relacionados ao paradigma da modernidade.  

Enquanto Mészáros os sertanejos do Semiárido Nordestino afirmaram que os homens foram 

secularmente moldados a crer num Nordeste estereótipo, numa Região problema, onde as latas 

de água na cabeça, o cinza da Caatinga, os carros pipa e a fome são generalizadas, destino do 

ontem, hoje e amanhã desses povos. 

Assim a seca sempre foi e tem sido, um meio para alguns, deixando o povo refém de soluções 

definitiva, e num local como a Chapada do Araripe onde o lençol freático está a centena de metros 

e inexiste rios, a solução é que parece mesmo inexistente.,  fisicamente um barreiro é apenas um 

barreiro, contudo no contexto geral é a quebra de paradigma.  

O combate à seca, afina-se perfeitamente com o paradigma antropocêntrico da dominação da 

natureza. É com a modernidade que se afirmar a dominação humana, “como um ser especial que 

dispõe da terra como herança (SILVA, 2013), assim sendo esse barreiro é não apenas uma 

solução definitivo, porém, um meio de libertação de uma população, avassalada historicamente de 

promessas.  

Nesse arcabouço, o artigo, apesar de um estudo, torna-se uma solução técnica ao histórico 

problema daqueles que foram empurrados para os cantos e quinhões desse país.  

A Minguiriba e comunidades rurais não é limitado ao Crato, porém uma legião de Brasileiros, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), no País, cerca de 29,9 

milhões de pessoas residem em localidades rurais; aproximadamente 33,2% dos domicílios rurais 

estão ligados a redes de abastecimento de água, com ou sem canalização interna, assim o 

abastecimento rural é mais do que uma necessidade. O que demonstra que soluções locais são 

importantes, para inspirar realidades assemelhadas.  

No Nordeste, para muitos ainda povoa a ideia de que a grande açudagem é a solução, a viagem 

pública no Nordeste brasileiro, seguiu o exemplo dos Estados Unidos, segundo ressalta Ab’Saber 

(1999), ocorre nos fins do Segundo Império e princípios da República com a construção do Açude 
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Óros, em Quixadá (Ceará) e perdura como principal ‘solução’ para a escassez de água nesta 

região país (CAVALCANTE, 2012; REBOUÇAS, 1997; CIRILO, 2008). 

Os microssistemas de abastecimento rural são um desafio, exemplo disso é que o Sistema 

Integrado de Saneamento Rural do Ceará (SISAR/CE), só opera sistemas a partir de 50 famílias, 

(ALVES, 2016). Não existe ainda acompanhamento público para a gestão de pequenos sistemas 

abaixo de 50 famílias (ALVES, 2015; ARAÚJO et al., 2016). Assim a solução proposta torna-se de 

certa forma inovada e desafiadora. 

Esse tipo de desafio de sistemas foi evidenciado em 174 casos de estudos de projetos de gestão 

comunitária realizado por Hutchings et al. (2015) que verificou que os sistemas falhavam 

principalmente em duas áreas: a falta de sustentabilidade a longo prazo e a falta de 

escalabilidade.  

Os aspectos financeiros de sustentabilidade são importantes, no entanto, não pode privar um 

grupo de não ter acesso a água. A sustentabilidade em sistema, deve ser negociada com 

interessado e os entes governamentais. Assim um sistema híbrido de operação financeira, onde o 

estado e o cidadão arcam os custos pode ser a solução. No entanto esse tipo de arranjo tem 

sustentabilidade deficitária, pois, depende de interesses de gestores. Assim a efetiva 

sustentabilidade de um sistema deve prioritariamente passar pela capacidade do grupo 

comunitário em arcar com a despesa de operação.  

Outra questão é que a solução de abastecer continuamente por carro-pipa tem custo, além de que 

essa água ofertada nem sempre é de qualidade. Exemplo disso foi o estudo de Brown (2014), ao 

coletar água de nove cisternas e chafarizes coletivos para abastecimento da comunidade, seis 

fontes (aproximadamente 67%) indicaram a presença de E. coli. Foi observado que o motivo era o 

abastecimento por caminhões pipas. 

A proposta não é apenas um barreiro como obra, no entanto um sistema de abastecimento de 

água com reservatório, estação de tratamento de água, adutora e rede de distribuição.  

Apesar do custo, há de se entender que todos devem ter acendido, estando garantido no artigo 6º 

da Constituição Federal o direito à saúde e alimentação. 

O custo de implantação do sistema de abastecimento de água por meio do barreiro é de R$ 

779.643,00 (Tabela 1), a Braadbaart (2013) em pesquisa sobre Política pública e gestão de 

serviços de saneamento aponta para o fato que os sistemas de água canalizada apesar de sua 

longa vida útil e custos operacionais modestos (para o cenário urbano), possuem um elevado 

custo inicial de instalação. E que o custo capital se torna ainda mais elevado no caso das 

comunidades com domicílios mais dispersos, as quais necessitariam de redes muito extensas. As 

soluções alternativas para abastecimento, quando bem empregadas, são soluções perfeitamente 

aplicáveis para a realidade rural. 
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Entendermos que a oportunidade do abastecimento ocorre por duas via, a primeira do 

consumidor/Cliente que ao necessitar do acesso a água precisaria desembolsar, assim o custo de 

aquisição de um carro pipa junto a SAAEC é de R$ 230,00/carrada, como são 80 famílias, o custo 

total mensal é de é de R$18.400,00/mês e R$ 220.800,00/ano. Considerando que ao invés de 

carrada-de-pipa fosse pagamentos anuais do investimento do sistema, o investimento seria 

recuperado com três anos e seis meses. Pode-se aferir que o tempo de retorno é custo. Esse 

mesmo custo é custeado ora pelo exército ora pela Prefeitura Municipal.  

Outra forma de determinar o real valor da água armazenada e a considerar como um produto, 

acaso ela fosse vendida quanto geraria em pipa, assim a oferta geraria uma receita de R$ 

276.000,00/ano. Outra forma de tratar o resultado é pensar se fosse adquirir, de uma forma ou 

outra a água armazenada geraria a receita, ao dividir a receita gerada pelo investimento teríamos 

o retorno em dois anos e dez meses.  

 

Tabela 1 - Custo de Implantação do Sistema. 

Etapa Custo (R$) 

Barreiro 354.419,28 

Estação de Tratamento de Água 79.640,28 

Adutora 19.245,49 

Reservatórios 40.337,95 

Rede 275.408,52 

Casa Quadro 5.617,78 

Instalação da Obra 4.973,70 

Total 779.643,00 

 

 

O custo anual da operação do sistema por residência é de R$ 432,00/anual e por mês seria de R$ 

36,00, como a agricultura é sazonal, o modelo de contribuição poderia ser maior nos meses de 

produção agrícola. No entanto, se considerar apenas os meses de operação do sistema a tarifa 

por família seria de R$ 54,00. 

Pretende-se que o sistema funcione por oito meses do ano, tendo o acionamento de bombas por 

timer, e a caixa disporá de níveis que desligam automaticamente a bomba, a cloração ocorrerá 

através de bomba dosadora com recipiente homogeneizado em caixa de 100 litros e 

homogeneizador simples de forma a evitar interrupções no sistema. O operador do sistema fará 

avaliação de PH e cloração sempre que estiver no sistema de abastecimento, essa análise se 

dará a partir da coleta de água das casas interligadas a rede. A água será tratada de forma 

atender a norma de potabilidade.  
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Tabela 2- Custo de Operação do Sistema. 

Etapa Custo (R$) 

Mão-de-obra 19.200,00 

produtos Químicos 690,87 

Energia 10.687,20 

Depreciação 3.982,01 

Total 34.560,08 

 

 

A taxa de ocupação dos imóveis é de 3,5 hab./imóvel, a um consumo de 100 L/hab. dia termos um 

consumo mensal por imóvel de 10,5m³. Sobre essa condição a tarifa vigente da SAAEC para o 

consumidor seria de R$ 18,77, o que gera a receita mensal de R$ 1.501,60, e anual de R$ 

18.019,20. Como o custo de sistema é de R$ 34.560,08, haveria um déficit anual de R$ 

16.540,80, ou seja, R$ 17,20/imóvel/mensal como custeio de sustentabilidade operacional. 

Contudo, quando os consumidores ultrapassam a faixa de 10m³, a tarifa fica mais cara e a receita 

aumenta, o que poderá ser feito é que a diferença total mensal seja rateada entre os usuários do 

sistema de abastecimento de forma a garantir a sustentabilidade.  

Com o barreiro em seu pleno funcionamento a Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato 

resolveria um grande problema para essa população, que vem sofrendo com a escassez de água 

na região, trazendo também para a empresa um ganho econômico tendo em vista que não será 

mais necessário o uso de caminhão-pipa para o abastecimento da comunidade. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que apesar do valor de implantação do sistema ser elevado, no transcorrer dos anos o 

valor é superado quando comparado ao valor do abastecimento de carros pipa. Além disso, deve-

se considerar que o atendimento por meio de carros pipa possui falhas no tocante a baixa 

cobertura, volume abaixo do recomendado para população, maiores riscos de contaminação, 

fraudes, poluição ao meio ambiente. Além de que o volume ofertado por pipa fornece apenas 20 

litros por habitante o que é menor do que um quinto do que é recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde.  

A proposta do barreiro é assim viável, e tem retorno de investimento rápido para o Estado, no 

entanto, na sua implantação deverá haver empoderamento comunitário para que haja 

sustentabilidade operacional.  
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RESUMO  

 

O “novo aguadeiro” é um profissional da água na cidade de Boca do Acre no estado do Amazonas 

que surgiu devido à deficiência do sistema público de abastecimento de água e, muito faz 

relembrar ao antigo personagem que percorria as ruas das cidades vendendo água à população, 

geralmente transportada em tonéis por carroças à tração animal. Este trabalho procura 

contextualizar as atividades realizadas pelo aguadeiro ou carroceiro, como é conhecido esse 

profissional nessa cidade que coleta, armazena ou envasa, transporta, entrega e comercializa a 

água. 

 

Palavras-chave: Aguadeiro, Abastecimento de água, Boca do Acre, Amazonas, Saneamento 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Fornecer água em quantidade suficiente e com qualidade adequada é uma das finalidades do 

sistema de abastecimento de água e, sob esse aspecto, se constitui num importante investimento 

em benefício à saúde da população. 

A implantação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água traz como resultado uma 

rápida e sensível melhoria na saúde pública e nas condições de vida de uma comunidade, seja 

por meio do controle e prevenção de doenças, da promoção de hábitos higiênicos, do 

mailto:rainier.pedraca@funasa.gov.br
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desenvolvimento de esportes, da melhoria da limpeza pública entre outros aspectos (BRASIL, 

2015). 

No passado, o suprimento de água nas cidades era realizado principalmente pelo aguadeiro, um 

personagem que se destacava ao percorrer as ruas vendendo água à população numa época 

onde praticamente não existiam sistemas de abastecimento e o acesso a água para consumo 

doméstico era obtido diretamente dos mananciais ou quando muito, em bicas e chafarizes 

públicos. 

Segundo Azevedo (2018b), o aguadeiro não era apenas um vendedor de água, ele fazia quase 

todo o processo relativo a um sistema de abastecimento de água, compreendendo desde a coleta 

ou captação; passando pelo o armazenamento ou reservação, o transporte e finalizava com 

distribuição, quando o produto era comercializado e entregue ao consumidor. 

Até o final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, os serviços prestados pelos 

aguadeiros foram muito utilizados, mas à medida que as cidades brasileiras passaram a implantar 

melhorar ou ampliar os serviços de abastecimento de água, aos poucos, o ofício ou atividade 

desse profissional da água foi perdendo a importância e desaparecendo. 

Nos dias atuais, esse antigo personagem que há muito se julgava extinto, insiste em sobreviver e 

se mantém em franca atividade na cidade de Boca do Acre no Estado do Amazonas, muito devido 

à precariedade do serviço prestado pelo sistema público de abastecimento de água local. Nesse 

contexto, este trabalho tem o objetivo de descrever as atividades dos “novos dos aguadeiros” 

dessa cidade da Amazônia, onde são também conhecidos como “carroceiros” da água. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A cidade de Boca do Acre está localizada no encontro dos rios Purus e Acre, no sudoeste do 

estado do Amazonas e distante 1.028 Km em linha reta da capital, Manaus (Figura 1). A 

população urbana foi estimada em 21.872 habitantes com base nos dados do (IBGE 2017). 

O conceito de aguadeiro descrito neste trabalho corresponde à atividade realizada por uma 

pessoa que coleta ou capta, armazena ou envasa, transporta, entrega e comercializa a água. 

Essa conceituação se faz necessária para diferenciar o aguadeiro do entregador de água mineral, 

um profissional muito comum nas cidades, que realiza a entrega e cobrança desse produto 

industrializado, principalmente por meio do sistema de delivery (serviço de entrega em domicílio). 
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Figura 1 – Mapa com a localização de Boca do Acre – AM. 

 

Fonte: Azevedo (2018a). 

 

Neste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a temática; levantamentos em 

campo no mês de agosto de 2017 e repetido no mesmo mês do ano de 2018, para a verificação 

da situação do sistema público de abastecimento de água da cidade e a observação da atuação 

desses profissionais, onde se percorreu todo o caminho da água, desde a fonte de captação até a 

entrega da água aos consumidores; e, por fim, a realização de entrevistas. 

As entrevistas tiveram um caráter exploratório de modo a contextualizar as atividades dos 

aguadeiros. As perguntas eram abertas e sem roteiro prévio e foram realizadas no local de 

captação durante o envasamento dos garrafões de água. Ao todo, cinco pessoas foram 

entrevistadas. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O sistema se abastecimento de água de Boca do Acre vem enfrentado problemas de operação e 

manutenção por vários anos. 

Azevedo (2018a) relata que a água é captada do rio Acre através de uma balsa metálica flutuante 

em precário estado de conservação. A ETA convencional existente está paralisada há cerca 10 

anos, mas, já vinha funcionando em precárias condições em anos anteriores. Ao receber água 

bruta no lugar de água tratada, parte dos sólidos em suspensão existente na água fica retido 

primeiramente nos reservatórios apoiados e depois nos elevatórios elevados, comprometendo 
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também o funcionamento da rede de distribuição, sendo recorrente a obstrução de parte da rede 

com diâmetros inferiores a 100 mm devido à deposição dos sedimentos. 

O diagnóstico técnico participativo preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico de Boca 

do Acre (PMSB, 2015) aponta que não existe um cadastro técnico da rede de distribuição. Em 

virtude da falta de projeto (plantas, cortes e detalhes, cotas, trechos), memoriais e definição das 

zonas de pressão, as ações de combate a vazamentos são modestas, restando apenas os 

reparos mediante chamados dos moradores e os visualizados pela equipe de manutenção 

sistema. Em períodos críticos de alagações as redes ficam obstruídas e contaminadas 

ocasionando sérios problemas ao consumidor e elevados custos a prefeitura municipal. 

Os problemas operacionais e deficiências estruturais do sistema público de abastecimento de 

água, certamente contribuíram com o aparecimento e o fortalecimento desse profissional da água 

na cidade, descrito aqui como o “novo aguadeiro”. 

Entretanto, segundo Azevedo (2018b), não se pode precisar quando iniciou as atividades do 

aguadeiro na cidade, ou mesmo, se algum dia deixou de existir, mas a intensificação dessa 

atividade ganhou força quando a água fornecida pelo serviço público de abastecimento deixou de 

ser tratada por volta do ano de 2008, 

Desde então, não é realizado nenhum processo de tratamento, nem mesmo a simples 

desinfecção e o sistema atualmente continua distribuindo água bruta captada diretamente do rio 

Acre. 

Portanto, devido à péssima qualidade da água fornecida pelo serviço público, a população buscou 

alternativas para o abastecimento e a preferência foi pela água subterrânea, mesmo fornecida 

sem nenhum controle de qualidade, seja físico-químico ou bacteriológico, e sem qualquer 

tratamento, nem mesmo a desinfecção. 

O CPRM (2014) ratifica que o abastecimento de água “potável” fica por conta da captação dos 

poços existentes em alguns órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e privados, além de 

poços amazonas que a própria população escavava no quintal das residências. Alguns desses 

locais, de caráter privado, vendem água para a população, sem nenhum controle por parte dos 

órgãos competentes. 

A maioria dos poços tubulares pertence a particulares e foram executados com profundidade 

média de 27 metros. Praticamente inexistem informações construtivas sobre esses poços, mas a 

baixa profundidade média indica que os filtros foram posicionados muito próximos da superfície e 

captam água do lençol freático, mais susceptível a contaminação (CPRM, 2014). 

Os aguadeiros, normalmente utilizam instalações de captação já existentes e não constroem 

essas instalações com o fim específico de explorar esse serviço, podendo remunerar ou não o 

proprietário do poço pela utilização dessa água. Especificamente, encontrou-se um caso onde um 

aguadeiro aproveitou uma fonte natural na margem esquerda do rio Purus e conduziu essa água 
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por gravidade à margem oposta do rio, onde a utiliza para comercializar essa água (AZEVEDO, 

2018b). 

A embalagem destinada ao envasamento da água utilizada nesse processo pelos aguadeiros 

consiste em garrafões de água mineral retornáveis com capacidade nominal de 20 litros.  

A legislação (Brasil, 2008) preconiza que a utilização de vasilhames plásticos retornáveis para 

envase é permitido aos concessionários de água mineral e potável de mesa, em embalagens com 

capacidade nominal de 10 ou 20 litros, e devem garantir a integridade do produto e atender às 

especificações da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Os garrafões utilizados pelos aguadeiros não são submetidos a corretos processos de 

higienização, sendo apenas lavados com a água corrente e não recebem nenhum processo de 

desinfecção de modo a reduzir ou eliminar microorganismos patogênicos e para preservar a água 

dentro dos padrões bacteriológicos estabelecidos em níveis previstos na legislação pertinente. As 

Figuras 2 e 3 retratam o envasamento e a disposição das embalagens. 

Por norma (ABNT, 2005), os vasilhames retornáveis devem trazer no fundo a data limite de 03 

(três) anos de sua vida útil. Entretanto, em amostras aleatórias dos garrafões realizadas em 2017, 

observou-se que a maioria estava com a validade vencida, mas em 2018, existiam alguns 

garrafões dentro do prazo de validade, muito provavelmente usado por novos aguadeiros ou em 

substituição aos vasilhames desgastados. 

 

Figuras 2 e 3 – Envasamento e a disposição dos garrafões de 20 litros na carrocinha. 

  
Fonte: Autor. 

 

Os aguadeiros manipulam a água que envasam, exercendo uma atividade que requer inspeção de 

saúde e higiene pessoal do manipulador. Entretanto, nenhum cumpre essa exigência por não 

existir nenhuma regulação e fiscalização sobre essa atividade. 

O transporte dos garrafões de água é realizado principalmente por motocicleta acoplada a uma 

carretinha reboque denominado na cidade de carrocinha (Figuras 4 e 5). Sob esse aspecto, os 
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aguadeiros são conhecidos popularmente como “carroceiros”, o que faz relembrar os antigos 

aguadeiros espalhados por todo o Brasil que realmente utilizavam carroças tracionadas por bois e 

burros, para executar esse ofício. 

 

Figuras 4 e 5 – Motocicletas acopladas as carretinhas reboque (carrocinha). 

  
Fonte: Autor 

 

Azevedo (2018b) chama a atenção que para se exercer uma atividade com veículo motorizado, no 

caso, a motocicleta, é necessária habilitação específica do condutor (uso de equipamentos de 

proteção) e regularização do veículo transportador junto ao Departamento de Transito Estadual, e 

ainda, observar as regulamentações e posturas municipais requeridas ao caso. 

A comercialização varia de acordo com cada aguadeiro, a maioria vende a água pela cidade 

parando em qualquer local quando chamado. Alguns recebem encomendas diárias para a entrega 

do produto. O serviço de delivery também é prestado pelo aguadeiro que atende os pedidos por 

telefone celular. 

Não existe nenhuma associação que congregue os carroceiros ou aguadeiros da cidade, 

dificultando assim a obtenção de informações mais precisas sobre o número, sexo, idade e 

demais dados cadastrais das pessoas que atuam nessa área. Entretanto, os entrevistados 

estimam existir cerca de 50 profissionais atuando nesse ofício. 

Os aguadeiros são profissionais autônomos nessa atividade e trabalham na informalidade sem as 

devidas garantias legais. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O fornecimento de água sem tratamento pelo sistema público de Boca do Acre, com nítidos 

problemas operacionais e deficiências estruturais são os principais responsáveis pela atividade 

desempenhada pelos novos aguadeiros nessa cidade. 
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A água vendida pelo aguadeiro não passa por nenhum controle de qualidade e fiscalização 

sanitária; o armazenamento é realizado em recipientes muitas vezes vencidos, sem higienização e 

desinfecção; o transporte é feito em veículos improvisados e a informalidade dessa atividade não 

ampara legalmente esse profissional autônomo da água. 

Por mais relevante que possa ser o serviço prestado por esses trabalhadores, o contexto no qual 

é realizado, não traz a menor segurança para os consumidores e nem para os próprios 

aguadeiros. Diante dessa situação, o município deve cumprir o seu papel titular do serviço de 

saneamento e investir em melhorias estruturais e estruturantes no sistema público de 

abastecimento para fornecer água de qualidade à população e, na medida do possível disciplinar 

ou eliminar essa atividade. Entretanto, sem deixar os aguadeiros desamparados, capacitando-os 

para que exerçam outras atividades profissionais dignamente. 
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RESUMO 

 

Uma das principais diretrizes instituídas pelo modelo de gerenciamento de recursos hídricos é a 

elaboração de estudos para atividades de manejo e aproveitamento das fontes hídricas naturais, 

no qual a água tem papel fundamental e prioritário. O controle de perdas de água num sistema de 

abastecimento público, constitui uma das principais atividades operacionais que devem ser 

desenvolvidas por uma empresa de saneamento básico, visto que, seu controle está diretamente 

relacionado com a receita e a despesa das empresas gestoras destes sistemas. Além disso, 

considerando que a água está se tornando um recurso natural cada vez mais escasso, devido à 

poluição dos mananciais de abastecimento, o controle de perdas torna-se de fundamental 

importância. As perdas e os desperdícios de água são os fatores que mais comprometem o 

sistema de abastecimento público de um município, fazendo com que a busca contínua pela 

diminuição desses índices se torne uma variável estratégica para alcançar eficiência na prestação 

dos serviços. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo principal elaborar uma cartilha 

de diretrizes para elaboração e implantação de um Plano Municipal de Controle de Perdas de 

Água no município de Lucas do Rio Verde, expondo a composição das etapas necessárias para a 

implantação dos projetos, planos e ações visando a redução dos índices de perdas de água. 

 

Palavras-chave: Perdas, Água, Lucas do Rio Verde, SAAE, Abastecimento público. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é o recurso natural mais importante para a humanidade, visto que sem ela, não há vida. 

Nós, seres humanos, os animais e os vegetais dependem dela para viver, por isso temos o dever 

e obrigação de preservá-la em todas as circunstâncias de nosso cotidiano. Estamos tão 

habituados com a sua presença em nossas vidas, que só conseguimos entender sua importância, 

quando ela nos falta. 

A escassez de água é um problema que afeta todo o mundo. Especificamente no Brasil, apesar 

de uma porcentagem de aproximadamente 12% da água doce do planeta estar concentrada em 

nosso território, a crise hídrica dos últimos anos tem causado discussões e debates sobre a 

verdadeira disponibilidade de água em nosso planeta, o que nos leva a crer que o recurso natural 

mais importante da humanidade, antes tratado como abundante e infinito, pode não ter mais essa 

caracterização daqui a algumas décadas. 

Cada gota de água economizada é importante, mas ao contrário do que pode indicar o senso 

comum, o principal fator que põe em risco a segurança hídrica dos brasileiros não é o desperdício 

com banhos demorados ou lavagem de calçadas, até porque menos de 10% da água é destinada 

aos domicílios. Estudos apontam que a situação mais dramática está justamente nas empresas 

gestoras e operadoras dos sistemas de abastecimento público de nossos municípios. Em 2010, 

vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no 

consumo de água, responderam, na média nacional, por 37,5%, segundo a Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) das perdas de faturamento das empresas. O 

raciocínio é simples: se as perdas são tão elevadas, é preciso retirar do meio ambiente muito mais 

água do que a população realmente necessita. 

Entende-se por perdas tudo o que determina o aumento do custo de produção e que impede a 

realização plena da receita operacional, além do notório desperdício de um bem finito, que poderá 

acarretar em um grave comprometimento dos recursos hídricos disponíveis. Em sistemas públicos 

de abastecimento, as perdas de água consideradas correspondem aos volumes não 

contabilizados. Estes englobam tanto as perdas físicas, que correspondem aos vazamentos do 

sistema, quanto as perdas não físicas, que representam a água consumida que não é medida, por 

falhas nos hidrômetros, ligações clandestinas ou não cadastradas.  

A redução das perdas físicas permite diminuir os custos de produção, visto que haverá uma 

diminuição do consumo de energia elétrica, utilizando as estruturas existentes para aumentar a 

oferta de água. Já a redução das perdas não físicas, permite aumentar a receita tarifária, 

melhorando a qualidade dos serviços prestados e o desempenho financeiro dos prestadores de 

serviço. As ações que devem ser implementadas para a redução desses índices elevados de 
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perdas atuais, se consubstanciam em estudos detalhados, que se caracterizam em uma 

ferramenta de gestão municipal, denominado Plano Municipal de Combate a Perdas de Água. 

A elaboração do Plano Municipal de Combate a Perdas de Água abrange o conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações inerentes ao setor de abastecimento público de um município. O seu 

desenvolvimento está previsto na Lei Federal nº 9.433/97 (Política Nacional de Recursos 

Hídricos), como um instrumento de planejamento dos recursos hídricos de um município com a 

integração dos setores usuários e em consonância com os órgãos gestores dos sistemas de 

abastecimento público. 

Dadas essas premissas, o objetivo geral deste trabalho, consiste na apresentação de diretrizes 

para a elaboração de um Plano Municipal de Combate a Perdas de Água no município de Lucas 

do Rio Verde, que por sua vez, possui o objetivo de reduzir os índices de perdas no sistema de 

abastecimento público municipal. O plano deverá servir de base para a implantação de medidas 

preventivas e corretivas que forem necessárias para a melhoria dos índices quantitativos e 

qualitativos dos serviços de água fornecidos pela administração pública do município, auxiliando 

na preservação e manutenção da qualidade do recurso natural mais valioso do planeta. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados diversos estudos e publicações já existentes 

sobre o tema, conforme citações e referências bibliográficas, além da modelagem hidráulica do 

sistema de abastecimento público de água do município de Lucas do Rio Verde, utilizado para 

exemplificar algumas das principais etapas de elaboração do Plano Municipal de Combate a 

Perdas de Água. O software utilizado foi o EPANET 2.0 BRASIL.  

O EPANET 2.0 foi desenvolvido pela U. S. Environmental Protetion Agency (USEPA), e consiste 

em um software que simula o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água. No Brasil, o 

software foi traduzido e adaptado pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em 

Saneamento (LENHS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em 2009. 

O software foi desenvolvido para auxiliar a análise dos sistemas de abastecimento de água para o 

consumo humano. Pode ser utilizada nas mais diversas aplicações, entre elas, a calibração dos 

modelos hidráulicos e avaliação dos consumos, que mais interessam para a realização desta 

etapa. 

A metodologia utilizada consiste na demonstração das principais etapas de elaboração de um 

Plano Municipal de Combate a Perdas de Água, explicitando os conteúdos a serem estudados e 

diagnosticados, para a obtenção das necessidades de propor soluções tecnológicas e de 

infraestrutura para o sistema de abastecimento de água que será estudado. 
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As diretrizes que serão propostas neste trabalho proporcionarão aos órgãos e empresas gestoras 

dos serviços de saneamento, a capacidade de elaborar um Programa de Combate às Perdas de 

Água eficiente e didático. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Segundo a IWA (Associação Internacional da Água), definem-se perdas como “toda perda real ou 

aparente de água ou todo o consumo não autorizado que determina aumento do custo de 

funcionamento ou que impeça a realização plena da receita operacional”.  

As perdas reais afetam os custos de produção e distribuição de água e as perdas aparentes 

afetam os custos de venda de água para as unidades consumidoras. 

Segundo o artigo redigido por Pauli (2015) presidente nacional da ABES, por conta do elevado 

índice de perdas de água no cenário brasileiro, ocorre a redução de faturamento das empresas e, 

consequentemente, a redução dos investimentos e obtenção de financiamentos. Outro problema 

importante são os danos gerados ao meio ambiente, obrigando as empresas responsáveis pelo 

saneamento a buscarem novos mananciais. 

 

 

PERDAS FÍSICAS 

 

As perdas reais ou físicas de água são provenientes de vazamentos nas tubulações responsáveis 

pela distribuição, e extravasamentos em reservatórios. Este tipo de perda impacta a 

disponibilidade de recursos hídricos superficiais e os custos de produção de água tratada. 

(FUNASA, 2014 p. 29) 

A tabela seguinte faz uma relação dos problemas que acarretam as causas internas e externas 

para vazamento de água em tubulações de um sistema de abastecimento público, mostrando uma 

série de fatores e as vulnerabilidades em que essas instalações se encontram, tanto pelas 

condições naturais e consequentes impostas pelo solo a partir do momento da execução da 

passagem das tubulações, como dos problemas gerados pelo envelhecimento dos materiais, pela 

incompatibilidade entre projetos e a realidade encontrada no local, e a precariedade da mão de 

obra qualificada, entre outros. Problemas esses, que são muito recorrentes no cenário brasileiro e 

afetam diretamente tanto a qualidade do saneamento, quanto as questões políticas e ambientais. 
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Tabela 1 - Causa de vazamentos de água. 

Causas Internas  

Estrutura e Qualidade dos Tubos, Juntas e Outros Elementos 

   - Qualidade e estruturas inadequadas dos tubos, juntas e outros materiais 

   - Diminuição da resistência devido a corrosão  

   - Degeneração do material por envelhecimento  

Projeto e Tecnologia de Montagem 

    - Projeto inadequado 

    - Encaixe inadequado das juntas e outros tubos 

    - Reaterro mal executado 

    - Contato com outras estruturas (proteção inadequada) 

    - Métodos anti-corrosão inadequados 

    - Corrosão por diferentes tipos de metais 

Fatores Internos nos Tubos 

   - Pressão e qualidade da água (corrosão interna) 

   - Golpe de Aríete 

   - Mudanças de temperatura 

Causas Externas 

Ambiente onde os Tubos estão instalados 

    - Aumento de carga de tráfego 

    - Depressão ao redor dos tubos que ocultam os vazamentos de água 

    - Movimentos do solo 

    - Rompimento dos encanamentos 

    - Diferenças das condições entre o projeto e a realidade 

    - Excesso de tensões externas 

    - Poluição do solo por vazamento de esgotos de fábricas e de outras fontes 

    - Corrosão potencial devido à agressividade do solo 

Movimentos de Terra e Desastres Naturais 

   - Danos decorrentes de movimentos de terra de obras realizadas por outras empresas 

   - Alterações nas condições de assentamento das tubulações devido a movimentação  

     de terra de obras realizadas por outras empresas 

   - Movimento do solo e ruas devido a desastres naturais 

Fonte: Escola politécnica da Universidade de São Paulo – Controle de perdas de água em sistemas de 
distribuição. 

 

ABES (2015), também relata que nas avaliações das perdas reais, observa-se que os ramais 

prediais aparecem como os maiores “vilões”. Sendo responsáveis pela maior parte das 

ocorrências de vazamentos e volumes perdidos. Os materiais utilizados no Brasil para essas 

instalações são geralmente de PEAD ou PVC. Uma mão de obra não qualificada, juntamente com 

a qualidade dos materiais e muitas junções de peças nas instalações, faz com que haja um 

significativo aumento de perdas nessas condições. Além de alguns ramais, por serem antigos, 
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apresentarem alguns materiais que não são mais utilizados, no caso de juntas de chumbo ou de 

cimento amianto, materiais esses, a que são atribuídos uma elevada perda por vazamento. 

 

PERDAS NÃO FÍSICAS 

Outro problema encontrado na distribuição de água são as perdas não físicas, definida por Silva et 

al, (2003), como “[...] a água consumida que não é medida, devido a imprecisão e falhas nos 

hidrômetros, ligações clandestinas ou não cadastradas, fraudes em hidrômetros e outras”. 

Já as perdas aparentes, citadas pela FUNASA (2014), não se referem a vazamentos e 

extravasamentos, sendo determinadas como perdas não físicas, provenientes de falhas nas 

medições nos hidrômetros, fraudes e falhas do cadastro comercial. Sendo consumida, porém não 

faturada pela empresa responsável. 

A perda de água pode ser descrita pela diferença entre o volume de entrada de água captada pela 

concessionária responsável pela distribuição, pelo consumo autorizado.  

Uma medição eficiente do volume de água nos conceitos de perda é de suma importância para 

que a empresa responsável tenha um gerenciamento adequado e com isso consiga realizar 

melhorias técnicas, assegurando com isso um sistema de abastecimento de água mais eficaz.  

De acordo com ABES (2015), em termos de volumes, essa medição se dá em dois níveis: 

- Macromedição: é a referência principal de todo o Balanço Hídrico, realizada na apuração dos 

volumes produzidos nas Estações de Tratamento de Água - ETA, disponibilizados à distribuição 

ou mesmo apurados em subsetores ou outras compartimentações operacionais das redes de 

distribuição de água;  

- Micromedição: é a apuração dos volumes de água na entrada dos consumidores finais 

(residências, imóveis comerciais, indústrias), em que são feitas leituras periódicas nos hidrômetros 

instalados. A totalização dessas leituras, em um intervalo de tempo, é que vai ser confrontada 

com a macromedição apurada nesse mesmo intervalo de tempo.  

Os tipos de perdas aparentes podem ser classificados como falhas na macromedição, falhas na 

gestão comercial e micromedição. Segundo a FUNASA (2014), falhas na macromedição envolvem 

problemas nos medidores de vazão instalados, pela falta de calibração ou submedição em níveis 

baixos de vazão, podendo ser resolvido com a instalação e calibração adequada. 

Na tabela a seguir são apresentadas as principais causas das perdas reais e aparentes em um 

sistema de abastecimento público de água. 
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Tabela 3 – Perdas reais e aparentes em um sistema de abastecimento de água. 

Perdas Reais Perdas Aparentes 

Vazamento nas tubulações Ligações clandestinas 

Vazamentos em ramais Ligações não hidrometradas 

Descargas de rede Hidrômetros parados 

Vazão nas unidades operacionais Ligações inativas reabertas 

Lavagem e limpeza de filtros e poços Erros de leitura 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir é apresentada uma imagem com fluxograma das porcentagens relativas às perdas nos 

sistemas de abastecimento público de água. 

 

Figura 1 – Fluxograma de porcentagens relativas às perdas nos sistemas de abastecimento 

 
Fonte: ABES (2015). 

 

 

Analisando o fluxograma acima, elaborado pela ABES (2015), é possível identificar que as perdas 

aparentes ou não físicas, representam maior porcentagem em relação aos índices médios de 

perdas atuais nos sistemas de abastecimento de água dos municípios brasileiros, com destaque 

para os erros de medição, tanto nos macromedidores instalados nas captações de água bruta, 

quanto no micromedidores, hidrômetros instalados nas unidades consumidoras, estes com ainda 

mais destaque, representando cerca de 40% do total de perdas nos sistemas de abastecimento 

público. Já em relação às perdas reais ou físicas, destacam-se as perdas por vazamentos nas 

unidades lineares, ou seja, tubulações e ramais de abastecimento de água, representando cerca 

de 30% relativo aos índices totais de perdas.  

 

PRINCIPAIS AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS 

De acordo com a IWA, é possível relacionar de forma clara e sucinta as principais ações de 

combate as perdas nos sistemas públicos de abastecimento de água.  

a) A existência de um Cadastro Técnico atualizado e confiável é condição essencial para a 

gestão das perdas. Não se exige, de antemão, um cadastro sofisticado e com alta tecnologia 
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agregada, mas simplesmente que ele retrate, fielmente, a realidade da infraestrutura da rede de 

distribuição de água e outras partes do sistema.  

b) As avaliações e resultados de redução de perdas devem ser realizados em áreas delimitadas 

e estanques da rede de distribuição. Quanto menores essas áreas, mais fácil será estabelecer as 

relações de causa x efeito, e depurar as ações subsequentes, no sentido de aumentar a eficácia 

no controle e na redução das perdas. Muitas vezes os setores de abastecimento, ou mesmo as 

zonas de pressão internas, são muito grandes e dificultam a avaliação.  

c) A macromedição é fundamental, tanto para a valoração das perdas reais e aparentes, quanto 

para acompanhamento dos resultados, e trata da instalação de macromedidores e todas as 

atividades associadas, tais como, ensaios para calibração de macromedidores, ajustes físicos de 

instalações e manutenção em geral, atualização tecnológica etc.  

A figura mostrada a seguir foi um esquema proposto pela IWA, e representa quatro ações nas 

quais podem se obter os resultados almejados, desde que seu emprego seja feito da maneira 

mais adequada a cada sistema. 

 

Figura 2 – Principais ações para o combate as perdas nos sistemas de abastecimento público de 

água. 

 

Fonte: ABES, 2015. 

 

Tanto Thornton (2008) como Tardelli Fº (2014) citada por ABES (2015, p.22) fazem uma descrição 

sucinta dessas ações: 

- Gerenciamento de Pressões, em que através do zoneamento piezométrico e adoção de 

equipamentos para aumentar (apenas para atingir uma região mais alta) ou reduzir as pressões, 

consegue-se trabalhar com pressões adequadas às normas estabelecidas e devidamente 

estabilizadas;  
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- Controle Ativo de Vazamentos, em que se busca identificar e reparar aqueles vazamentos não 

visíveis passíveis de detecção por meio de métodos acústicos (utilização de geofones, p. ex.), ao 

qual se contrapõe o "controle passivo de vazamentos" (só reparar os vazamentos quando 

afloram à superfície); é uma atividade essencial em qualquer programa de redução de Perdas 

Reais, cuja eficácia depende do planejamento da atividade (frequência maior de pesquisas em 

áreas com maior histórico de incidência de vazamentos ou elevada vazão mínima noturna), da 

qualidade da mão de obra empregada e dos recursos materiais e tecnológicos colocados à 

disposição dos técnicos;  

- Agilidade e Qualidade no Reparo dos Vazamentos, em que a operadora de saneamento deve 

montar uma logística para reparar os vazamentos visíveis e não visíveis com maior agilidade, bem 

como capacitar a mão de obra empregada e utilizar materiais e métodos adequados de execução 

dos reparos. Fugas de água reparadas sem os devidos cuidados certamente voltarão a ocorrer no 

mesmo ponto (retrabalho), desperdiçando recursos financeiros e perpetuando as perdas;  

- Gerenciamento da Infraestrutura, em que se buscam a boa execução das implantações das 

tubulações (qualidade dos projetos, materiais e mão de obra) e a substituição das mesmas 

quando o histórico de problemas assim justificar. É a atividade mais importante para o combate às 

Perdas Reais, com resultados definitivos e duradouros, porém com maiores custos agregados.  

Os ganhos com redução de perdas de água podem ter impactos em termos de receitas, custos e 

investimentos. Esses ganhos são citados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Benefícios causados pela redução das perdas. 

Perdas Perdas aparentes Perdas reais 

Ganhos Aumento da receita Redução de custo Postergação 

Tipos de 

benefícios 

Aumento do consumo medido e 

faturado 

Menores custos com produtos químicos, energia e 

outros insumos. 

Diminuição da produção de água com o 

atendimento do mesmo número de pessoas. 

Atendimento de maior número de pessoas com a 

mesma quantidade produzida. 

Ações envolvidas 

Troca de hidrômetros e medidores; 

Corte nas ligações fraudulentas; 

Medição efetiva de todas as economias 

(domiciliares, comercial e públicas); 

Melhora no controle e detecção de vazamentos; 

Melhoria e troca de tubulações, ligações, 

válvulas; 

Qualificação da mão de obra e materiais 

Fonte: ABES (2013). 

 

Para que todas essas melhorias sejam alcançadas, e possam permitir a redução do índice de 

perdas do município de Lucas do Rio Verde e replicados para qualquer sistema de abastecimento 
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de água, propõe-se neste trabalho no item subsequente uma cartilha de diretrizes para elaboração 

do Plano Municipal de Combate a Perdas de Água. 

 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA 

Neste capítulo serão abordadas as principais etapas para elaboração de um Plano Municipal de 

Combate as Perdas de Água em um sistema de abastecimento público, dada a sua importância 

no âmbito de um planejamento adequado no gerenciamento dos recursos hídricos de um 

município. 

De posse destas etapas e informações, será constituído um Termo de Referência, de modo a se 

constituir como um modelo na gestão e implantação dos projetos que poderão ser desenvolvidos 

no âmbito do sistema de distribuição de água de qualquer município brasileiro. Sendo que o 

produto final, apresentará uma sequência de ações a curto, médio e longo prazo, que, se 

executados de maneira correta e organizada, reduzirão os índices de perdas atuais do município 

abrangido. 

Importante ressaltar, que apesar do desenvolvimento do projeto ser realizado por empresas 

públicas ou privadas especializadas em Saneamento, o acompanhamento e auxílio por parte da 

administração municipal é imprescindível, visto que ninguém é capaz de planejar e gerir qualquer 

tipo de sistema de um município, senão os próprios profissionais envolvidos com o município. Se 

não houver uma relação mútua de empenho e dedicação de ambas as partes, não será possível o 

desenvolvimento pleno e adequado do Plano de Combate a Perdas de Água.  

O Plano de Combate a Perdas de Água no Sistema de Abastecimento Público é um trabalho de 

longo alcance, a ser executado, para demonstrar a importância e a necessidade do controle e 

combate às perdas de água. 

A elaboração dos projetos visa o estabelecimento de uma base de dados, sua análise e 

consistência, o diagnóstico dos problemas de perdas físicas e não-físicas e a busca de 

alternativas de solução para o sistema de abastecimento de água de um município, envolvendo 

todos os componentes das unidades operacionais, tais como: captações superficiais, captações 

subterrâneas (poços profundos), reservatórios, redes de adutora, redes de recalque, redes de 

distribuição, sistema de bombeamento, estações de tratamento de água, válvulas e registros de 

manobra para setorização, entre outros. 

Para facilitar o entendimento sequencial e lógico para a elaboração desse instrumento de gestão, 

será apresentado uma estrutura de 10 tópicos, ou seja, 10 etapas de elaboração, onde serão 

detalhadas as atividades desenvolvidas, a metodologia e estratégia de execução, objetivos e 

resultados esperados para cada uma das partes que constituirão o Plano Municipal de Combate a 

Perdas de Água do município de Lucas do Rio Verde, que podem ser replicados para qualquer 

sistema de abastecimento público, objetivo principal deste trabalho. 
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1. Elaboração e/ou atualização do cadastro técnico das redes de adução e distribuição de 

água do município: 

A primeira etapa do escopo dos serviços que deverão ser realizados, pode ser caracterizada 

como a principal fonte de informações e dados, que servirão de base para a definição da fase de 

diagnósticos do sistema de abastecimento de água do município abrangido, devendo conter 

obrigatoriamente todo o cadastro técnico dos elementos que constituem o sistema. 

Um sistema de abastecimento de água é composto por diversas unidades, sendo que cada uma 

delas é responsável por uma parte do ciclo. A seguir são descritas as principais unidades 

constituintes deste sistema, com suas funções e importância no entendimento global da redução 

de perdas de água. 

 

2. Determinação e parâmetros de vazão e pressão: 

Esta 2º etapa de elaboração do Plano, constitui-se na determinação de parâmetros de vazão e 

pressão através da utilização de equipamentos para medição “in loco” de alguns pontos 

prioritários nas redes de adução, recalque e distribuição. Além da simulação hidráulica do sistema 

de abastecimento de água através do software EPANET BRASIL 2.0. 

Os resultados obtidos após os levantamentos de campo, comparando-os com a simulação 

hidráulica do software, possibilitarão determinar o gerenciamento das pressões dinâmicas e 

estáticas nas redes, o que permitirá a correta delimitação dos setores de abastecimento do 

município abrangido pelo Plano, que deverá ser dividido da maneira clássica, ou seja, as pressões 

devem estabelecer as condições exigentes em norma. 

Segundo a Norma Técnica NBR 12.218/1994, a pressão estática máxima nas tubulações não 

deve ultrapassar o valor de 500 kPa (50,0 mca), e a pressão dinâmica mínima, não deve ser 

inferior a 100 kPa (10,0 mca). 

 

3. Diagnóstico e estudos para readequação e melhoria das unidades operacionais: 

A partir desta etapa de elaboração, o Plano de Combate as Perdas de água, entra em sua fase de 

prognóstico, ou seja, na indicação das ações estruturais e não estruturais que serão necessárias 

para obter a redução do índice de perdas de água no município. Com a utilização de todos os 

dados levantados nas etapas anteriores, bem como os as medições de vazão e pressão, e 

estudos para setorização, será possível identificar os locais prioritários no sistema onde 

necessitam de maior urgência para combater as perdas identificadas. 

Especificamente para esta etapa de melhorias das unidades operacionais, serão abordados os 

problemas identificados na 1º etapa, ou seja, através das fichas técnicas cadastrais das unidades 

componentes do sistema, com o embasamento dos estudos de setorização e gerenciamento de 
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pressões, a empresa executora do projeto deve propor soluções e medidas de curto a longo prazo 

para solucionar os problemas encontrados nas unidades operacionais. 

 

4. Elaboração de estudos de setorização das redes de distribuição: 

Segundo Silva, et al (2003), “A setorização da rede de distribuição de água constitui um dos 

fatores mais importantes para a correta operação do sistema de abastecimento de água, pois tem 

por objetivo, manter a rede em faixas adequadas de pressões mínimas e máximas”. 

Após a elaboração do cadastro técnico e determinação dos parâmetros de vazão e pressão vistos 

nas etapas anteriores, deverá ser realizada a delimitação dos setores de abastecimento de água 

dentro do município abrangido. Esta delimitação deve ser feita levando em consideração alguns 

fatores primordiais, tais como: critérios geográficos, pressão nas redes, topografia, extensão de 

rede, número de ligações, cálculos de oferta e demanda, entre outros. 

 

5. Implantação e/ou melhoria da macromedição: 

Nesta etapa de elaboração do Plano, tem-se como objetivo principal realizar o gerenciamento do 

sistema de abastecimento através do controle e monitoramento das unidades operacionais, ou 

seja, a macromedição de vazão nos poços, que permitirá o conhecimento real do volume 

produzido de água no sistema, e a macromedição de nível nos reservatórios, responsáveis pelo 

controle dos níveis de água disponíveis em cada um deles. 

 

6. Gerenciamento de pressões: 

Esta etapa de gerenciamento das pressões nas redes de abastecimento tem como principal 

objetivo reduzir e combater as perdas físicas de água no sistema, visto que uma das principais 

causas de vazamentos são os elevados valores de pressão que podem atingir um determinado 

local da rede, conforme apresentado nas etapas anteriores. 

O gerenciamento das pressões tem como objetivo principal assegurar os padrões mínimos de 

serviço aos consumidores, diminuindo os locais e o tempo de duração das pressões máximas nas 

redes, que podem causar o rompimento de tubulações. Os objetivos podem ser alcançados com o 

projeto de setorização, já apresenta neste capítulo, bem como a implantação de boosters, que 

funcionam como um sistema de bombeamento aplicado diretamente na rede, e instalação de 

válvulas redutoras de pressão (VRP). 

 

7. Programação dos serviços de pesquisa de vazamento: 

Todo Plano Diretor de Combate as Perda de Água, deve prever a atuação intensiva de combate 

aos vazamentos, sejam eles visíveis ou não. Estudos têm mostrado que na grande maioria dos 
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sistemas de abastecimento de água, o percentual de vazamentos nos ramais e cavaletes é maior 

que na rede de distribuição, obedecendo a ordem de 70% e 30%, respectivamente. 

Conforme já citado anteriormente de maneira mais simplista, são diversos os fatores que são 

responsáveis pela existência de vazamentos nas redes. O objetivo desta etapa é minimizar essas 

ocorrências com uma pesquisa preventiva dos locais que possuem maior tendência de sofrer com 

os vazamentos.  

 

8. Determinação dos indicadores de perdas: 

Esta etapa de elaboração do Plano de Controle de Perdas de Água consiste na determinação dos 

atuais índices de perdas no sistema de abastecimento público do município, ou seja, após todos 

os estudos realizados, diagnósticos e prognósticos apresentados em cada uma das etapas, a 

empresa executora do projeto deve proceder com os cálculos para determinação do atual índice 

de perdas efetiva, considerando os dados de macromedição, micromedição, volumes consumidos 

e faturados médios mensais. 

 

9. Diagnóstico do parque de hidrômetros (micromedição) e estudos para melhoria da 

gestão de micromedição: 

Esta atividade visa a implantação de medidas de melhorias e substituição de hidrômetros, adoção 

de novos modelos e padrões de instalação de cavaletes e abrigo dos medidores, com o melhor 

acesso aos leituristas. O diagnóstico contribui para que a micromedição tenha sua parcela 

reduzida no índice de perdas, através da eliminação de erros de medição, resultando em um 

desempenho relevante para atingir as metas que deverão ser estabelecidas no Plano de Combate 

as Perdas de Água (MACEDO, 2015). 

 

10. Diagnóstico do estado das tubulações: 

Esta etapa é complementar à fase de levantamentos e diagnósticos apresentados até aqui. 

Consiste na elaboração de relatórios e análises da situação atual das tubulações das redes 

adutoras, recalque e distribuição do sistema de abastecimento de água do município abrangido, 

que deve ser elaborado pela empresa executora, com auxílio dos responsáveis técnicos dos 

órgãos gestores destes sistemas. 

A deterioração das tubulações das redes de água representa a maior causa dos vazamentos 

encontrados nos sistemas de abastecimento. As tubulações metálicas estão mais sujeitas à 

deterioração e ao efeito da corrosão, que pode ocorrer interna ou externamente nas tubulações. 
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CONCLUSÃO 

 

As etapas de elaboração de um Plano Diretor de Controle de Perdas de Água num sistema de 

abastecimento público, propostas neste trabalho, visam garantir a redução das perdas de água e 

o aumento da eficiência dos sistemas públicos de abastecimento de água em geral. Com o 

seguimento integral das diretrizes apresentadas, os índices de perdas existentes no município de 

Lucas do Rio Verde, e dos demais municípios que forem contemplados com a execução deste 

estudo tendem a decair consideravelmente após a implantação das medidas e ações propostas 

pelo mesmo. 

Com isso, o retorno dos investimentos será recuperado de maneira rápida pelos órgãos gestores 

dos sistemas públicos municipais, tendo em vista que a economia que será gerada no processo 

de captação e distribuição de água, será visivelmente notada, pois os recursos gastos para a 

produção de água que é perdida atualmente nos sistemas, serão investidos em ações para a 

expansão e melhoria da qualidade de prestação dos serviços. 

As ferramentas gerenciais e produtos obtidos ao fim da elaboração do plano, permitirão aos 

órgãos gestores dos sistemas, administrar todos os processos de maneira mais otimizada, com 

maior qualidade e segurança nas decisões a serem tomadas em cada uma das etapas do ciclo 

que envolve o sistema de abastecimento público de água. 

Além dos aspectos técnicos e econômicos, também pode ser destacado os efeitos positivos sobre 

as questões ambientais, de preservação e conservação do recurso hídrico natural mais importante 

do nosso planeta, evitando o seu desperdício com os altos índices de perdas atuais e 

proporcionando uma geração mais qualitativa da água consumida pela população, visto que as 

ações implantadas podem garantir uma maior qualidade nas manutenções de cada fase do 

sistema, para captar, tratar, reservar e distribuir água potável para as unidades consumidoras. 

Apesar de alguns municípios brasileiros já possuir o estudo de controle de perdas, a situação 

atual dos índices de perdas na maioria das localidades, é precária. Com estas diretrizes, 

esperamos contribuir para o primeiro passo em direção a mudança de um paradigma, 

incentivando os órgãos gestores a se qualificarem e elaborarem os seus próprios estudos e 

planos diretores, melhorando a qualidade dos sistemas de abastecimento de água e ao mesmo 

tempo, preservando o recurso hídrico natural mais importante para o planeta, a água. 
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RESUMO  

 

Moving Bed Biofilm Reactor – MBBR, que pode ser traduzido para português como Reator 

Biológico de Leito Móvel, consiste em uma tecnologia de tratamento com micorganismos que 

ficam retidos dentro de um reator na superfície de material inerte. Este trabalho relata a 

experiencia na operação de um reator biológico de leito móvel em escala piloto, que foi operado 

com o objetivo de obter dados para a ampliação e reforma de um biofiltro atualmente em operação 
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na estação de tratamento de esgotos da cidade de Quirinópolis GO. Assim também, analizar a 

eficiência do sistema MBBR na remoção de DBO e fósforo do efluente. Tempos de detenção 

hidráulica da ordem de 1 h foram aplicados com remoção de DBO de 85%. 

Uma dosagem de 45 mg/L de cloreto férrico permitiu efetuar remoção adicional de DBO chegando 

até 98 %. A remoção de fósforo foi de 78 % nas condições definidas para o ensaio de jarteste. 

 

Palavras-chave: Leito móvel, upgrade, biofiltro, biofilme, escala real 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O reator biológico de leito móvel – (Moving Bed Biofilm Reactor – MBBR) consiste em uma 

tecnologia de tratamento que emprega uma cultura de microrganismos retida dentro de um reator 

na superfície de material inerte. Este material inerte, geralmente oco, de Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD), tem como objetivo servir de suporte para a biomassa de forma que os 

microrganismos cresçam aglutinados formando uma película biológica denominada biofilme. No 

processo aeróbio do MBBR o meio suporte para desenvolvimento do biofilme é aerado por meio 

da introdução de ar difuso (BELOTTI, 2016; CAMPOS e CATINO, 2013; RUSTEN et al, 2000). 

Existem variedades de materiais que podem ser utilizados como meio suporte para 

microrganismos. Contudo, os meios suporte em material plástico são os mais utilizados. A forma e 

a estrutura destes materiais exercem papel importante na operação do sistema, haja vista que o 

desenvolvimento e a qualidade do biofilme afetam diretamente a eficiência das estações de 

tratamento nas quais o processo é utilizado. O emprego desta tecnologia deve seguir alguns 

critérios. ODEGAARD (1999), recomenda que o preenchimento do reator com meio suporte móvel 

seja de até 70% do volume útil do tanque, o que corresponde a uma área específica de 350 

m²/m³. Taxas de remoção reportadas por McQuarrie e Boltz (2011) tem chegado a valores da 

ordem de 1,7 a 5,0 e 0,1 a 0,4 kg/m3.d para DBO e nitrificação respectivamente. 

É nesse valor de superfície específica que está baseado o princípio da aplicação do processo na 

ampliação da capacidade de instalações existentes. A elevada concentração de microrganismos 

que ele permite reter no interior dos tanques permite dispensar a recirculação de lodo. Odeggard, 

em 2006, alcançou concentrações de Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) que variavam entre 3400 

e 8400 mg/L ao ocupar 60 % do volume útil do reator aeróbio com meio suporte com superfície 

específica de 500 m2/m3. Esses valores de SSV são superiores aos comumente apresentados em 

tanques de aeração de lodos ativados. 

Ao comparar o processo do MBBR com o sistema de lodos ativados aparecem algumas 

especificidades deste sistema que o tornam uma boa alternativa para tratamento. Diferente do 
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sistema de lodos ativados, o reator com suporte móvel de biofilme dispensa a recirculação do 

lodo, permite trabalhar com reatores de menor volume, permite uma versatilidade na utilização de 

diferentes formas geométricas para o reator, é capaz de suportar a variações das vazões de pico 

em períodos de chuva, dispensa a necessidade de lavagem ou controle da espessura do biofilme. 

A desvantagem que apresenta ao compará-lo com o sistema de lodos ativados é o maior 

consumo de energia haja vista que a demanda de oxigênio dissolvido é maior em decorrência das 

limitações da difusão do mesmo dentro do biofilme (ODEGAARD, 1999; FUJII, 2011; OLIVEIRA et 

al, 2012). 

De acordo com METCALF & EDDY (2016), a eficiência de remoção de Demanda Bioquímica de 

Oxigenio (DBO) no sistema de biofilme aerado é igual a 85% ou superior. Estudos realizados em 

estações de tratamento da Noruega por ODEGAARD em 1996 e 1997, nas cidades de Steinsholt 

e Eidsfoss, demonstraram altas eficiências na remoção de carga orgânica utilizando reatores com 

leito móvel de biofilme. Os resultados obtidos nestas estações chegaram a 97,4% e 91,8% de 

remoção de DBO e 95,8% e 98,2% de remoção de fósforo. Baseado nos resultados apresentados 

pelo autor, é factível o uso do sistema em sistemas eficientes e compactos.  

A área de estudo deste trabalho compreende a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de 

Quirinópolis GO, a qual é constituída por tratamento preliminar, três reatores Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket (UASB) e uma unidade aeróbia compacta pré-fabricada com compartimentos 

aerados e de decantação. Essa unidade, chamada doravante de biofiltro, tem apresentado 

sucessivos problemas de operação decorrentes do acúmulo de ar no fundo falso e no material 

suporte feito de placas de polietileno, cada uma com 0,24 m2 de área, tornando-se necessária a 

modificação do processo.  

Nesse contexto, a substituição do fundo falso e das placas de PEAD por material suporte móvel 

constituído por anéis de PEAD aparece como uma alternativa interessante sendo que permitiria 

usar o volume do reservatório existente, o sistema de difusores e sopradores de ar instalados, 

assim como os compartimentos de decantação. Nesse caso a unidade passaria a funcionar como 

um MBBR com material suporte constituído por anéis de PEAD operando em suspensão dentro 

do líquido.  

Deste modo este trabalho tem como objetivo verificar  a eficiência de remoção de material 

orgânico biodegradável, e remoção de fósforo de um sistema MBBR em escala piloto, visando a 

produção de informações que subsidiem a análise da viabilidade do seu emprego no upgrade do 

reator em escala real existente na estação de tratamento de esgotos de Quirinópolis – GO 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A estação de tratamento de esgotos da cidade de Quirinópolis-GO possui capacidade para o 

tratamento de 100 L/s e está constituída por tratamento preliminar com grade grossa, caixa de 

areia e medidor Parshall, três reatores UASB operando em paralelo e um sistema aeróbio 

compacto. Esse sistema pré-fabricado consiste de um reservatório cilíndrico com 21 m de 

diâmetro e 4,5 m de altura. Apresenta quatro compartimentos com alimentação de ar difuso, e 

dois compartimentos de decantação providos de módulos tubulares. O sistema pré-fabricado tem 

apresentado  problemas constantes  de operação, geralmente ocasionados pelo levantamento das 

chapas metálicas (fundo falso) decorrente do acúmulo de ar em baixo das mesmas.  

Para estudar o efeito dos problemas operacionais na ETE de Quirinópolis, foram solicitadas os 

resultados das analises de DBO do afluente e efluente da estação, realizada pela companhia 

responsável pela operação, SANEAGO. Análises de DBO também foram realizadas no 

Laboratório de Saneamento da Universidade Federal de Goiás (UFG) seguindo a metodologia do 

Standard Methods (APHA, 1999). No mesmo laboratório foram feitos também ensaios em Jar Test 

com diferentes dosagens de cloreto férrico, a fim de analisar a remoção de fósforo do sistema. 

De forma a verificar a eficiência da tecnologia MBBR foi implantado um sistema em escala piloto 

constituído por um reator biológico com volume útil de 13,35 L, dimensões 18,5 cm x 18,5 cm x 

39,0 cm, instalado no Centro de Pesquisas da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). O esgoto sanitário que alimentou o reator piloto foi 

coletado na Estação de Tratamento de Esgoto de Quirinópolis-GO, na caixa de reunião instalada 

na saída dos reatores UASB existentes na ETE. A coleta foi realizada no dia 22 de outubro de 

2018, às 11:30 horas. O esgoto foi armazenado em um recipiente de 50 litros e transportado até o 

laboratório da UFG. 

O material de suporte utilizado, modelo MBBRing 681 26 8 Light – Interpacking (cor preta), é de 

PEAD com densidade de 0,95 kg/L, diâmetro de 26,6 mm e altura de 8mm, possui área superficial 

específica de 573 m²/m³, superfície específica protegida (interna às peças) de 250 m²/m³ e o 

índice de vazios é de 90,84%. As Figuras 1 ilustra o material de suporte do Reator de Leito Móvel 

de Biofilme. 
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Figura 1 – Modelo do material de suporte utilizado. MBBRing 681 26 8 Light – Interpacking. 

  

 

Para realização do ensaio com o reator piloto, 70% do volume útil foi preenchido com o suporte 

plástico, ou seja, 9.342cm³. Para preenchimento desse volume foram utilizadas 1.300 peças. O 

sistema montado em escala piloto, possui vazão de 82,40 mL/min e tempo de detenção hidráulica 

de 2,70 h. A aeração do reator é promovida por meio de um compressor de ar. A Figura 2 

apresenta o sistema piloto implantado no laboratório com a indicação das unidades do processo. 

 

Figura 2 – Reator de Leito Móvel com Biofilme em escala piloto. 

 

 

 

 

1 – Linha de ar comprido; 2 – Alimentação com esgoto pós UASB; 3 – Válvula de alimentação com bóia; 4 – Reator de 
leito móvel (Escala piloto); 5 – Bomba peristáltica – Exatta 11,00 L/h (coleta e descarte do esgoto tratato). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Para estudar o efeito dos problemas operacionais foram efetuadas análises de DBO de forma a 

verificar o atendimento a eficiência mínima estabelecida na legislação ambiental. As análises da 
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remoção de DBO realizadas pela Saneago no período de 16/01/2017 a 06/06/2017 resultaram nas 

eficiências apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Resultados  das análise de DBO da ETE Quirinópolis  e eficiência de remoção da DBO. 

Data de análises  
DBO Afluente 
(mg/L) 

DBO Efluente 
(mg/L) 

 Eficiência de 
remoção da DBO (%) 

16/01/2017 198 43 78,28 

15/02/2017 286 53 81,46 

21/03/2017 180 52 71,12 

10/04/2017 250 54 78,40 

08/05/2017 300 63 79,00 

06/06/2017 315 68 78,41 

  

 

As análises de remoção de DBO da ETE Quirinópolis retrataram uma remoção média de 77,8%, 

sendo que a nitrificação e a remoção de fósforo não são monitoradas. A Resolução do CONAMA 

430 estabelece que a condição ideal para despejo no corpo d'água de DBO seja de 60%, dessa 

forma entende- se que a ETE opera dentro do estabelecido pela legislação, entretanto, as  

análises adicionais realizadas na UFG a partir de amostra coletadas na saída dos reatores UASB 

revelaram que a remoção de DBO nessas unidades é de 62% e a remoção de DBO no biofiltro é 

de 45%. A remoção de sólidos totais nos reatores UASB é de 47% e no biofiltro é de 7%. 

Observa- se a partir dos dados obtidos que a etapa estudada, biofiltro, opera com baixa eficiência, 

que pode contribuir para um efluente final de baixa qualidade. 

Na Figuras 3 é apresentado o material filtrante utilizado na ETE Quirinópolis e na Figura 4 é 

apresentado o biofiltro aerado. 

 

 

Figura 3 – Material Filtrante utilizado no reator existente na ETE Quirinópolis. 
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Figura 4 – Biofiltro Aerado existente na ETE Quirinópolis. 

 

 

 

Alguns problemas de operação foram detectados nos reatores anaeróbios, podendo ser 

solucionados por meio de operações de desobstrução e troca de algumas tubulações. O principal 

problema está no biofiltro sendo que, pelos resultados da análise de sólidos totais, pode-se inferir 

que existe uma deficiência na remoção de DBO particulada, que deveria ocorrer nos 

compartimentos de decantação de alta taxa. 

Visando obter dados necessários que confirmem a aplicabilidade da tecnologia, foram coletadas 

amostras de esgoto bruto e tratado que acusaram os resultados apresentados na Tabela 2. A 

otimização está baseada no monitoramento do tempo de detenção hidráulica e da porcentagem 

do volume útil do tanque ocupada pelo material suporte. 

 

Tabela 2 - Análise de DBO do Afluente e Efluente final do reator em escala piloto e eficiência de 

remoção da DBO. 

Data de análise 
DBO Afluente  
(mg/L) 

DBO Efluente  
(mg/L) 

Eficiência de remoção 
da DBO (%) 

26/10/2018 377 80 78,78 

16/11/2018 230 113 50,87 

22/11/2018 202 38 81,19 

28/11/2018 171 26 84,80 

07/02/2019 
 

52 9 82,69 

23/03/2019 159 7 88,87 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2 observa-se que a eficiência vai 

aumentando de forma satisfatória. Este aumento é decorrente do acumulo de microorganismos 

retidos no reator, os quais formam o biofilme, como mostra a Figura 5. 
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A maior concentração de sólidos mantida aderida e em suspensão no reator permite o aumento 

da decomposição da matéria orgânica carbonácea e da conversão de compostos nitrogenados, 

quando comparadas às que ocorrem no processo de lodos ativados ( OLIVEIRA et al., 2013) 

 

Figura 5 - formação do biofilme no material suporte. 

 

 

 

Os resultados do ensaio de jar test são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise de fósforo e DBO do Efluente do reator, em prova de jar test. 

Jarro 
Dosagem FeCl3 
(mg/L) 

DBO (mg/L) Fósforo (mg/L) Turbidez (uT) 

1 0 15 7,55 41,3 

2 30 7 3,58 2,5 

3 45 4 1,69 1,4 

4 60 6 1,94 3,5 

5 80 5 3,84 5,8 

 

 

Tempo de detenção hidráulica da ordem de 1 h  foi aplicado com remoção de DBO de 85%. Uma 

dosagem de 45 mg/L de cloreto férrico permitiu efetuar uma remoção adicional de DBO que 

quando comparada com a DBO do esgoto bruto foi de 98 %. A remoção de fósforo foi de 78 % 

nas condições definidas para o ensaio de jar test 

De forma a aplicar os resultados obtidos experimentalmente à unidade em escala real operando 

na ETE de Quirinópolis, foram realizadas as estimativas descritas a seguir. 

O valor de superfície específica protegida do MBBR fornecido pelo fabricante de 250 m2/m3, aliado 

ao volume a ser preenchido igual a 778,8 m3 do reator em escala real, permitem fazer uma 

estimativa da superfície de biofilme igual a 136290 m2 que deverá estar presente no reator 
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calculada a partir de 70 % de porcentagem de volume útil a ser ocupada pelo suporte. As 

diferentes configurações dos meios suporte resultam em diferentes áreas de contato, as quais 

podem ainda apresentar maior ou menor potencial para aderência de biomassa em 

função do arranjo e desenho geométrico da peça ( OLIVEIRA et al., 2013). 

A partir de uma vazão de 10423,3 m3/d e uma DBO efluente dos reatores UASB de 106,1 g/m3, 

pode ser calculada a carga orgânica  de 1105,87 kgDBO/d dando um fluxo de DBO de 8,11 

aplicada por unidade de superfície de biofilme em gDBO/m2.d. 

Com o monitoramento da remoção de fósforo obtém-se, para área superficial de decantação de 

alta taxa igual a 85,82 m2, valores de taxa de aplicação superficial para o dimensionamento de 

decantadores de alta taxa providos de módulos tubulares igual a 121,4 m3/m2.d. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O reator comprovou sua elevada capacidade de remoção de matéria orgânica  graças à presença 

de uma película biológica consistente aderida à parte interna do material suporte. Os resultados 

foram satisfatorios e esperado conforme a literatura, evidenciando que a tecnologia adotada para 

o estudo é eficaz. O sistema de tratamento MBBR atende as necessidades da ETE Quirinopolis, 

uma vez que a mesma apresenta falhas na operação é indidpensavel uma melhoria eficaz com 

aproveitamento máximo da estrutura existente. 
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RESUMO  

Os índices de coleta de esgotos e posterior tratamento destes ainda é um fator negligenciado no 

Brasil. Os níveis de doenças associadas à veiculação hídrica são alarmantes, refletidos na 

mortalidade infantil. Segundo dados da pesquisa do presente trabalho, a população que tem 

acesso à rede de coleta e tratamento de esgoto não se mostra disposta a pagar pelo serviço, 

mesmo estando expostas ao risco de contaminação dos poços de abastecimento de água por 

causa de fossas sépticas irregulares. É fator primordial a disseminação dos serviços e sua 

importância, além de um planejamento financeiro de taxação justa pela prestação dos serviços e 

solução dos gastos inerentes. A educação ambiental deve ser tomada como pauta na resolução 

das problemáticas. 

Palavras-chave: Saneamento; valoração ambiental; externalidades. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitas cidades do país têm sua destinação de esgoto nas chamadas fossas negras, sem qualquer 

tratamento ou controle de carga desses dejetos. A população não compreende a importância do 

tratamento e não consegue correlacionar o atendimento dos serviços de saneamento básico com 

a saúde. 

Em parte, essa incompreensão é limitada pelo devido acesso à informação, mesmo pela 

inoperância da fiscalização ambiental, ou mesmo por resistência em ligar as redes de coleta, para 

evitar cobrança pelo tratamento.  

O índice nacional de coleta de esgotos, segundo o Instituto Trata Brasil é de 51,92% (TRATA 

BRASIL, 2019), sendo que deste índice apenas 44,92% são tratados. Tais valores demonstram 

como o saneamento não é tido como prioridade e, portanto, faltam políticas eficazes que 

direcionem as iniciativas nesse setor. No geral o saneamento tem investimento localizado, 

motivado muito mais por gestões comprometidas, do que por efetivos planejamento.  

Para Mota (2006) apenas poderá ocorrer valoração ambiental para estes tipos de serviços, 

justificando a partir do ponto de vista econômico. E que o investimento nesse setor deve ser 

prioritário como estratégia de redução de custos em saúde. Já no campo dos valores sociais, está 

em garantir a todos o acesso ao ambiente equilíbrio e livre de doenças.  

O município de Crato/CE tem cobertura urbana de esgoto de 32,75% (IPECE, 2017).  

A implantação e prestação de um serviço, naturalmente resulta na necessidade de cobrança, 

assim compreender a qualidade do serviço atual e se há disponibilidade a pagar por investimento 

ou eventualmente melhoria, tal como a implantação de efetivas unidades de tratamento ou mesmo 

expansão de rede. Boa parte do esgoto do Crato, CE, é apenas afastado do cliente sendo lançado 

em canais, galerias e copos hídricos sem tratamento.  

Assim nos bairros com potencial para extensão de rede ou melhoria foram objetos para pesquisa, 

tendo sido escolhidos os bairros: Alto da Penha, Centro, Ossian Araripe, Pinto Madeira e São 

Miguel. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município do Crato está situado na Bacia Sedimentar do Araripe, na região do Cariri, no 

extremo sul do Estado do Ceará. Em um pacote sedimentar se caracteriza como o mais 

importante aquífero do Estado do Ceará. Nesta região, os recursos hídricos subterrâneos se 

estabelecem como a mais importante fonte de água potável para abastecimento, anto público 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1327 

quanto privado, bem como para diversas atividades, tais como práticas agrícolas, industriais e 

lazer (MENDONÇA, 2001). 

O município tanto dispões de serviço de abastecimento através da SAAEC como da coleta e 

tratamento de esgoto em alguns bairros. Dos quarenta bairros, a coleta de esgotos acontece em 

doze bairros, sendo eles: Alto da Penha, Centro, Conjunto Filemon Lima Verde, Gizélia Pinheiro, 

Novo Crato, Ossian Araripe, Pimenta, Pinto Madeira, São Miguel, Seminário, Sossego e Vila Alta. 

(FREIRE, 2017).,  

Dos bairros com serviço, foram selecionados cinco  bairros (Alto da Penha, Centro, Ossian 

Araripe, Pinto Madeira e São Miguel), e de modo a garantir um nível de confiança de 95% e um 

erro de  5%., chegando-se a 16 imóveis por bairro, valor esse que foi arredondado para 20, tendo 

com isso a amostra ficado com 100 consumidores (residências). No entanto, nos bairros Centro e 

São Miguel, foram acrescentados 5 e 1 a mais, respectivamente, apenas por apresentar maior 

densidade. 

Foi garantido, durante a execução da pesquisa, a consulta a pessoas de diferentes residências 

para obtenção do total de entrevistados almejado e melhor caracterização da realidade em cada 

local. 

Foram realizadas visitas aos imóveis, aplicado um questionário com questões sociodemográficas 

e assuntos mais específicos ao interesse da pesquisa, buscando relacionar a percepção 

ambiental da importância do saneamento básico e a satisfação pelos serviços já prestados com a 

disponibilidade a pagar, assim como conhecer dados de saúde pública a partir do levantamento 

pontual de endemias relacionadas com a qualidade sanitária.  

Para descrição do perfil da população, levantou-se a quantidade de pessoas por domicílio, a faixa 

etária da população, o nível de escolaridade (não alfabetizado; alfabetizado; ensino fundamental; 

ensino médio; ensino superior) e a renda média mensal (Além de levantar sobre  a existência de  

pontos de acúmulo de resíduos sólidos no bairro; Existência de saturação rápida do sistema de 

drenagem de água pluvial do bairro; classificação da qualidade da água que chega no 

abastecimento (Boa, Regular e Ruim); disposição a pagar um maior valor da tarifa da água; 

existência de rede coletora de esgoto, existência de esgoto obstruído ; ocorrência de mau odor 

(Sim ou Não); se já paga alguma taxa pelo esgotamento sanitário (Sim, Não ou Não Sabe); 

disposição a pagar pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto (Sim ou Não). 

Além destes questionamentos, também foi perguntado sobre as doenças que já acometeram 

algum dos residentes. São elas: Chicungunya, Dengue, Diarreia, Febre amarela, Filariose, 

Leishmaniose, Leptospirose, Malária e Zika. A presença de vetores como insetos e roedores 

também foi questionada. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Conforme pode ser observado na Figura 1, a maioria dos entrevistados, cerca de 62% são 

adultos, na faixa etária de 30 a 59 anos, com distribuição homogênea entre os bairros. O segundo 

percentual mais representativo 27% é formado pelo grupo dos idosos, com idade acima de 60 

anos. Não houve na população amostral representantes de adolescentes entre 12 a 15 anos, 

havendo a participação de jovens entre 16 a 29 anos, com 11%.  

 

Figura 1 – Faixa etária dos entrevistados. 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Nota-se que boa parte da amostra teve acesso à educação escolar (Figura 2). No entanto, ainda 

foi possível constatar déficits no atendimento ao setor, havendo um indivíduo não alfabetizado e 

nove que não ingressaram no ensino fundamental, completando apenas a alfabetização. Em 

números gerais, cerca de 63% concluíram os estudos até o ensino médio e apenas 17% tem 

ensino superior. Pela distribuição etária e os dados regulares para o tempo de escolarização, é 

perceptível algumas disparidades na relação entre ambos. 

 

Figura 1 – Nível de escolaridade dos entrevistados. 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Outra questão a salientar é o perfil da distribuição das atividades econômicas, em que todos os 

consultados no Bairro centro (26,42% da população amostral total) são comerciantes, para os 

quais não foi questionada a renda mensal, optando-se a evitar qualquer constrangimento aos 

consultados. Nos demais bairros a renda mensal foi de 1 a 3 salários, havendo, no entanto, 

notória resistência relacionada a este tipo de questionamento.  

 

RENDA MENSAL 

Descrição Alto da Penha Centro 
Ossian 
Araripe 

Pinto 
Madeira 

São 
Miguel 

Total 

Não possui renda 0 

Zo
n

a 
C

o
m

ér
ci

al
 

0 0 0 0 

1 salário 0 0 0 0 0 

Menos de 1 salário 6 0 0 0 6 

1 a 3 salários 14 18 19 21 72 

4 a 6 salários 0 2 0 0 2 

Acima de 6 salários 0 0 0 0 0 

 

Conforme representado na Figura 3 a seguir, é perceptível que a maioria da população consultada 

69,81% tem conhecimento da existência de rede coletora em seu bairro, principalmente no centro 

do município. Um percentual de 20,75% não possui informações sobre o sistema coletor e 9,43% 

acredita que o seu bairro não dispõe da rede coletora. Os resultados das respostas distribuídas 

por bairro estão indicados na Figura 1. Todos os bairros apresentaram consumidores que 

desconhecem a rede de esgotamento sanitário.  

 

Figura 3 – Distribuição de respostas quanto à questão “Possui rede coletora de esgoto?” 

 
Fonte: Autor (2018). 

 
Apesar de existência da rede coletora, Freire (2017) destacou que não há regularidade de 

atendimento ao serviço, visto que muitas caixas de passagem e interligação estão danificadas, 

impedindo que haja coleta efetiva das coberturas de rede asseguradas em projeto.  
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Quanto à ocorrência de obstruções na rede de esgotamento, a  maioria dos entrevistados, cerca 

de 70,75%, relataram que no ponto onde residem nunca houve este tipo de problema, já 29,25% 

dos entrevistados responderam ter problemas com obstruções da rede de esgoto, sendo que a 

maioria estiveram concentradas no bairro Alto da Penha, conforme ilustrado a Figura 4. 

 

Figura 4 – Distribuição de respostas quanto à questão “Já houve algum extravasamento de esgoto?” 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Segundo Cavalcante (2014), o descarte resíduos sólidos sem utilidade (lixo), na rede de esgoto 

sanitário é uma atitude comum a uma parcela da população, hábito que prejudica não somente a 

rede de esgoto domiciliar, se estendendo para esgoto coletivo, provocando a ocorrência de 

obstruções, gerando retorno do esgoto para as residências, além de extravasamentos de rua, 

resultando em danos ao meio ambiente. Ainda segundo Cavalcante (2014) O mau uso da rede de 

esgoto inclui o descarte de diversos tipos de resíduos em locais inadequados como pias, ralos e 

principalmente vasos sanitários.  

Segundo relatos de funcionários da SAAEC, são comuns as redes de esgotos do município 

resíduos como, roupas, barbeadores, itens de beleza, brinquedos, pequenas garrafas pet, restos 

de vísceras e peles de animais, etc. 

Com relação as questões que relacionadas ao pagamento ou disponibilidade de pagamento pelos 

serviços de esgotamento sanitário disponível, conforme representado nas Figuras 5 e 6 a seguir, 

há muita incoerência entre as respostas obtidas. Enquanto que praticamente 80% dos 

entrevistados afirmaram pagar pelo serviço, 100% destes revelaram não estarem dispostos a 

pagar pelo serviço disponível.  
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Figura 5 – Distribuição de respostas quanto à questão “Paga alguma tarifa pelo esgotamento 

sanitário?” 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Como praticamente a maioria dos usuários nos bairros analisados já paga pelo serviço, este se 

revela ser um dado preocupante, indicando que os usuários mesmo tendo adequado acesso ao 

serviço, desconhecem a sua importância e contribuição na melhoria das condições de saúde e da 

qualidade de vida da população. É notório que como cidadãos, todos querem ter acesso ao 

esgotamento sanitário adequado, no entanto, não se dispõe a realizar o pagamento por este tipo 

de serviço.  

 

Figura 6 – Distribuição de respostas quanto à questão “Estaria disposto a pagar pela tarifa de 

esgoto” 

 
Fonte: Autor (2018). 
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As respostas obtidas quanto ao acúmulo de resíduos nos bairros, conforme a Figura 7, foram em 

geral, muito satisfatórias, uma vez que 95,28% de todos os entrevistados responderam que não 

há ou pelo menos desconhecem da existência de pontos de acúmulo de resíduos sólidos (lixo) no 

bairro que residem, o que demonstra que o município está fazendo um bom serviço quanto a 

coleta de resíduos sólidos no que concerne a limpeza pública, logística de coleta e afastamento 

do problema,  em bora, infelizmente ainda não disponha de adequadas estruturas de destinação.  

 

Figura 7 – Distribuição de respostas quanto à questão “Há pontos de acúmulo de resíduos sólidos 

no bairro?” 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Os locais onde foi indicado existir lixo, conforme ilustrado na Figura 7 anteriormente, também 

foram os listados existir alagamento, conforme a Figura 8, demonstrando a existência de 

correlação entre os dois aspectos questionados. Os dados apresentados mostram que os bairros 

Alto da Penha e sobretudo no Centro, pontos que apresentaram de um total 4,72% dos 

entrevistados afirmaram haver acúmulo de resíduos sólidos, 0,94% e 3,77% do total, concentrou-

se respectivamente nestes bairros. Enquanto que com relação a ocorrência de alagamentos, do 

total de 16,04% dos entrevistados que relataram haver alagamentos no seu bairro, 2,83% e 

12,26% do total foram respectivamente destes dois bairros.  

É sabido que entre as principais causas de alagamento nas cidades, boa parte ocorre como 

resultado da obstrução das galerias de drenagem devido ao aporte inadequado de lixo no interior 

destas estruturas, que chegam até ali sobre tudo pelo arraste dos resíduos sólidos abandonados 

nas ruas durante a ocorrência de precipitações. 

Segundo, Tucci e Cruz (2000) apud Daltoé et al (2016), a drenagem urbana é o conjunto de 

medidas cujo o objetivo é diminuir os riscos e os prejuízos ocasionados pela ocorrência de 

alagamentos, contribuindo ainda, para diminuição da propagação de doenças de vinculação 
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hídrica, possibilitando o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, a má disposição dos resíduos 

sólidos acaba corroborando para o não funcionamento adequado dos sistemas de drenagem, 

provocando diversos prejuízos. Ainda segundo Daltoé (2016), através de políticas que preconizam 

o descarte adequado dos resíduos, espera-se que passe a haver menor descarte dos resíduos de 

forma inadequada tornando-os raros na rede de drenagem urbana. 

Mais de 50% dos usuários do Centro informaram a existência de rápido alagamento, e da 

ausência de boa drenagem no bairro.  

 

Figura 8 – Distribuição de respostas quanto à questão “Quando chove, ocorre rápido alagamento?” 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Com relação a ocorrência de doenças de veiculação hídrica em residentes dos domicílios 

visitados, fizeram parte do questionário aplicado, as seguintes doenças: Chicungunya, Dengue, 

Diarreia, Febre amarela, Filariose, Leishmaniose, Leptospirose, Malária e Zika. Dentre estas 

doenças, não houveram respostas positivas à existência na área estudada, das seguintes: 

Diarreia, Febre amarela, Filariose, Leishmaniose, Leptospirose, Malária.  

As doenças observadas na área estudada resumiram-se em três: Dengue, Zica e Chicungunya, 

estas relacionadas a um único vetor transmissor, o mosquito Aedes Aegypti, o qual tem relação 

direta com a presença de água parada e sombra, ambientes que podem ser encontrados 

preferencialmente, tanto nas próprias residências, devido à disposição inadequada de resíduos 

sólidos e falta de cuidado com preservação interna de água, bem como em sistemas de drenagem 

de águas pluviais, devido o aporte de resíduos sólidos no interior das galerias. 

Mesmo com a presença dessas três doenças, cujos casos relatados se apresentaram conforme a 

Figura 9 a baixo, entende-se que a ausência de casos relacionados com as demais doenças 

relacionadas, representa de certa forma, a relação entre o serviço de esgotamento sanitário e a 

saúde da população. 
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Figura 9 – Distribuição de respostas quanto à questão “Alguém da família já teve alguma das 

seguintes doenças?” 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Mesmo boa parte sendo conhecedora da disponibilidade de aderir-se ao sistema em seu bairro, 

todos os consultados relataram não estar dispostos a pagar a tarifa correspondente ao serviço de 

esgotamento. A ocorrência de pessoas que desconhecem a existência da rede também 

demonstra a falta de percepção ambiental acerca do saneamento básico. Para investigar a 

correlação de sua disponibilidade com a satisfação com a qualidade do abastecimento, 

questionou-se quando a classificação da qualidade de água de abastecimento, cujos resultados 

estão apresentados na Figura 10.  

A maioria dos usuários classificam a água ofertada como boa, no bairro São Miguel quase 100% e 

teve maior número de classificação regular, apenas três de 106 consumidores tiveram avaliação 

negativa da qualidade da água. 

 

Figura 10 – Distribuição de respostas quanto à questão “Como você considera a qualidade da 

água?” 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Analisando os dados pontualmente, observou-se que, no centro, há maiores reclamações sobre a 

qualidade da água, enquanto que no bairro São Miguel, o qual apresentou melhor situação, pois 

nenhum dos entrevistados classificaram a água de abastecimento como ruim. Em uma análise 

global da população amostral (106) foi possível constatar que 78,30% (83) consideram a água 

distribuída de boa qualidade, um percentual de 18,87% (20) a considera regular e apenas 2,83% 

(3) classificou a qualidade da água como ruim. Apesar da aprovação, que demonstra satisfação 

pelos serviços da companhia de saneamento local, os indivíduos resistem pela disposição a pagar 

pelo esgotamento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O conhecimento sobre a importância e as externalidades causadas por déficits na prestação do 

serviço são negligenciadas pelos indivíduos, mostrando a necessidade de explanação da sua 

funcionalidade, a qualidade do sistema de coleta de esgoto também poderia ser um fator atrativo 

para a população, de modo que fossem evitados extravasamentos em rede ou outras ocorrências 

que geram transtornos à qualidade de vida e ao cotidiano das atividades econômicas, mas que 

também só será possível através de uma arrecadação justa pela prestação dos serviços.  

É de suma importância, seja por parte da companhia de saneamento ou de outras entidades 

públicas que tenham contato com a população, a disseminação dos serviços e sua finalidade, 

através de um forte trabalho voltado à educação ambiental e saúde pública para o município como 

um todo. 
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RESUMO 

 

O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André possui uma área de revitalização, 

anteriormente contaminada basicamente por chumbo e metano, objetivando-se um uso futuro de 

uma Central de Beneficiamento de Resíduos da Construção e Demolição. Neste trabalho, 

abordaremos basicamente complementação da Investigação Ambiental Detalhada e Análise de 

Risco à Saúde Humana solicitada pela CETESB, objetivando-se requerer as licenças cabíveis 

prévia e de instalação para esta Central de Beneficiamento de Resíduos da Construção e 

Demolição.  

 

Palavras-chave: Campos Marrons; Brownfields; Resíduos da Construção e Demolição; Poços de 

vapores; Revitalização  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A revitalização de “brownfields” ou campos marrons, é um termo de origem inglesa que designa 

áreas de instalações industriais e comerciais abandonadas, subutilizadas cuja revitalização é 

complexa em decorrência de supostas e ou confirmadas contaminações ambientais. O Serviço 

Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) possui uma área de 33.000m2  

contaminada basicamente por chumbo e metano que se encontra em fase de revitalização para 

uso futuro de natureza industrial.  
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Nas décadas passadas, na área onde hoje esta em fase de revitalização ocorrera atividade 

clandestina de deposição de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) , resíduos urbanos, 

lodo de dragagem, areia de fundição, escória de alto-forno, canteiro de obras para um viaduto 

adjacente construído no local, trituração de remanescentes de podas de galhos das árvores da 

cidade e por fim, para a o armazenamento de entulhos triados e de boa qualidade. 

Após o processo de revitalização, a área funcionará como uma Central de Beneficiamento de 

Resíduos da Construção e Demolição (CBRCD), a qual se encontra em uma excelente localização 

em termos de logística considerando-se inserida em uma zona predominantemente industrial, 

lindeira a um viaduto que transpõe a linha férrea ligando duas vias metropolitanas de Santo André, 

Av. do Estado e Av. Giovanni Batista Pirelli, ambas em locais distintos, acessando diretamente o 

Rodoanel Mário Covas. A localização da área será benéfica em termos de escoamento e 

recebimento de carga, RCD  in natura ou beneficiado, reduzindo custos de frete para a Prefeitura 

já que a mesma não terá mais custos com disposição de entulhos em aterros em outras cidades. 

Além disso tem-se uma mitigação de impactos ambientais pelo fato de diminuir os descartes 

clandestinos em Áreas de Preservação Permanentes ao abrir estações de coleta de recicláveis 

incluindo o RCD. 

Inicialmente está previsto pela CBRCD um atendimento, não somente das demandas da 

municipalidade de triagem e beneficiamento de RCD em aproximadamente 15.000 toneladas/mês, 

mas também a triagem de 500 toneladas/mês de recicláveis provenientes da coleta seletiva da 

cidade, gerando em torno de 60 empregos diretos, contempladas suas cooperativas.  

Para tanto, torna-se necessário finalizar a liberação da área por parte da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB), frente esta onerosa sob os pontos de vista financeiro e técnico, 

demandando pareceres sobremaneira morosos do Setor de Avaliação e Auditoria de Áreas 

Contaminadas (CAAA) da CETESB, para a qual desde 2015 estamos imprimindo esforços para o 

atendimento às suas solicitações.  

Este trabalho tem como objetivo compartilhar o conhecimento e ideias, os quais também são 

relevantes a diversos outros Municípios que possuem áreas subutilizadas passíveis de 

contaminação, necessitando de processos de revitalização.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Em decorrência da contaminação existente na área objeto do estudo, a problemática baseia-se no 

atendimento às complementações da Investigação Ambiental Detalhada e Análise de Risco à 

Saúde Humana (IDAR) 2018, exigidas pela CETESB em despacho técnico nº 935/2018/CAAA 

recebido em 22/01/2019. A seguir, detalharemos passo a passo a metodologia utilizada: 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1339 

1) Para melhor identificação, a proteção física e sanitária dos poços de monitoramento de água já 

instalados, foram executadas segundo preconiza a NBR 15495-1 (ABNT, 2007) que dispõe sobre 

Poços de Monitoramento de Águas Subterrâneas, lajes de proteção à base de concreto moldado 

in loco circunscrevendo o tubo existente acima do nível do terreno; 

2) Para complementação dos 9 poços de vapores de 2” já instalados em 2018, concluímos a 

execução de mais outros 5 na porção leste do terreno à base de sondagens com trado 

mecanizado de 4” com profundidade de até 1,5 m, objetivando-se melhor delimitar a detecção de 

Metano; 

3) Foram monitorados em 2019 os 14 poços de vapores monitoramento de gases do solo 

objetivando-se eliminar o potencial de intrusão do metano nas edificações a serem implantadas no 

local. Para tanto, foi realizada a purga dos pontos de medição e monitoramento dos parâmetros: 

CO2; O2; CH4 e pressões relativa e absoluta com a utilização de um equipamento portátil chamado 

Landtec de forma a delimitar a pluma de metano sobreposta ao projeto pretendido avaliando a 

necessidade de implantar novas medidas mitigadoras.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Para a área objeto do estudo, cabe fazer uma síntese da campanha realizada em 2018: 

 Poços de monitoramento de águas subterrâneas (PM´s): em que pese a não potabilidade 

do aquífero superficial, não foi detectado chumbo dissolvido no monitoramento acima dos 

padrões de intervenção industrial (Tabela 1), sendo assim recomendado por parte da 

CETESB manter a restrição ao uso da água subterrânea no local; 

 

As análises químicas laboratoriais das amostras de água subterrânea, filtradas em campo, e 

denominados Metais Dissolvidos, não detectaram presença de metais com concentrações 

acima dos Valores de Intervenção da CETESB. Quanto aos resultados das amostras de água 

subterrânea, que não foram filtradas em campo, e denominados Metais Totais, apenas no PM-

02 foi confirmada concentração de Chumbo Total Não Dissolvido acima dos Valores 

Orientadores (Decisão de Diretoria CETESB de nº 256/2016), muito possivelmente em função 

da presença de sólidos em suspensão na amostra. 
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Tabela 1 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas (PM´s) - Amostragem 2018. 

PARÂMETROS 
V.O. 

(µG/L) 
 PM 

  01 
 PM 

  02 
 PM 

  04 
 PM 

  05 
 PM 

  06 
 PM 

  07 
 PM 

  08 
 PM 

  09 
 PM 

  10 
 PM 

  11 
 PM 

  12 
 PM 

  13 
 PM 

  14 
 PM 

  15 
 PM 

  16 
 PM 

  17 
 PM 

  18 
 PM 

  23 
 PM 

  24 

ARSÊNIO 10 < 1 1,88 < 1 < 1 < 1 3,1 < 1 < 1 1,51 1,95 < 1 1,14 1,96 1,53 1,62 < 1 < 1 < 1 < 1 

BÁRIO 700 280 480 130 256 465 151 130 558 262 68 71,5 280 250 200 125 80 400 72 415 

BORO 2400 146 307 89,6 307 816 116 100 866 156 229 161 148 57 309 53,2 206 33,9 359 199 

CHUMBO 10 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4,09 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

COBALTO 70 < 1 < 1 < 1 1,02 < 1 2,99 < 1 < 1 < 1 2,42 4,07 1,03 1,31 1,42 < 1 < 1 < 1 < 1 1,03 

COBRE 2000 < 1 < 1 4,59 < 1 1,05 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1,73 < 1 < 1 < 1 < 1 25,2 < 1 

CROMO 50 2,68 3,02 < 1 < 1 1,23 1,93 < 1 < 1 < 1 1,39 < 1 < 1 1,61 < 1 < 1 < 1 < 1 1,62 1,31 

CROMO 
TOTAL 

50 1,21 5,87 3,23 1,33 1,24 2,72 < 1 1,22 1,33 1,71 1,5 1,03 4,68 1,49 5,49 < 1 1,2 1,94 1,48 

MOLIBDÊNIO 30 < 1 < 1 2,99 < 1 22,1 3,32 1,2 < 1 < 1 < 1 4,63 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 5,89 < 1 

NÍQUEL 70 1,57 3,01 1,87 < 1 2,1 2,85 1,39 2,08 1,63 1,94 1,49 < 1 < 1 < 1 1,37 < 1 < 1 4,41 < 1 

ZINCO 1800 1,7 39,4 18,1 7,71 2,85 1,27 2,18 2,75 4,13 2,64 2,17 4,82 20,8 6,1 2,58 1,97 1,19 20,9 3,96 

ZINCO TOTAL 1800 9,9 233 35,8 8,29 5,9 14,6 6,64 11,5 17,2 11,9 10,8 7,05 33,9 39,7 14,6 8,98 6,71 33,5 11,3 

NÍQUEL 
TOTAL 

70 1,92 5,89 2,23 < 1 2,26 4,51 2,09 2,3 1,93 2,11 1,89 1,87 1,2 3,06 2,28 2,66 1,44 5,28 1,58 

MOLIBDÊNIO 

TOTAL 
30 < 1 3,25 3,6 < 1 22,4 4,02 2,71 < 1 < 1 < 1 5,08 < 1 < 1 < 1 < 1 1,19 < 1 6 < 1 

COBRE 
TOTAL 

2000 6,57 213 14 4,98 1,13 6,13 2,84 6,04 14,5 5,57 6,43 3,89 29,9 6,93 14,2 5,07 2,68 34,8 3,45 

COBALTO 
TOTAL 

70 < 1 6,74 1,63 1,63 1,21 3,97 2,47 1,54 < 1 2,86 5,04 1,54 2,12 1,76 1,55 1 1,69 1,24 1,42 

CHUMBO 
TOTAL 

10 1,11 29,9 2,39 < 1 < 1 2,08 < 1 < 1 1,62 < 1 1,57 < 1 7,57 1,96 3,32 2,05 2,92 1,75 2,45 

BORO TOTAL 2400 163 353 90,7 494 866 148 106 936 185 235 166 153 61,1 311 56,9 208 35,3 384 208 

BÁRIO TOTAL 700 295 514 137 294 468 164 142 591 293 70 87,5 291 274 208 129 82,3 406 75,3 437 

ARSÊNIO 
TOTAL 

10 < 1 4,8 < 1 1,18 < 1 3,37 < 1 < 1 1,68 2,09 1,03 1,16 2,05 1,58 2,09 < 1 < 1 < 1 1,18 

ANTIMÔNIO 

TOTAL 
5 4,07 < 1 < 1 < 1 3,35 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4,28 4,2 < 1 < 1 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1341 

 Poços de Vapores (PV´s): foram detectados compostos abaixo dos Valores Orientadores 

(V.O´s) junto à faixa oeste do terreno (Tabela 2) possibilitando seu uso em função dos 

voláteis existentes; 

 

Tabela 2 – Poços de Vapores (PV´s) - Amostragem 2018. 

PARÂMETROS V.O (µG/M³) PV-16 PV-17 PV-19 PV-20 PV-21 PV-22 PV-23 

 2-BUTANONA 733333,33 < 3,3 < 3,2 37,1 < 3,1 5,9 3,9 6 

 ACETONA 4666666,67 52,9 2,9 118 6,8 8,4 5,4 13 

 CICLOHEXANO 866666,67 116 < 3,6 126 < 3,5 < 3,7 < 3,9 < 3,6 

 CIS-1,2-DICLOROETENO - < 4,3 < 4,2 36,5 < 4,2 < 4,3 < 4,6 < 4,2 

 CLOROFÓRMIO 176,67 53,9 < 5,1 < 5,2 31,3 < 5,2 19,1 11,9 

 DICLORODIFLUORMETANO - < 5,4 < 5,3 126 < 5,2 56,3 < 5,8 < 5,2 

 DISSULFETO DE CARBONO 103333,33 < 3,5 < 3,4 20,1 < 3,3 < 3,5 < 3,7 < 3,4 

 ESTIRENO 146666,67 197 36,6 67,1 31 13,1 41,2 19,7 

 N-HEPTANO 60000,00 62,3 < 4,2 54,6 < 4,2 < 4,3 < 4,6 < 4,2 

 N-HEXANO 103333,33 244 < 3,8 426 < 3,7 < 3,9 < 4,2 < 3,8 

 PROPILENO - 3910 < 9,3 1610 < 9,2 < 9,5 < 10 < 9,2 

 TETRACLOROETENO 6000,00 < 7,4 < 7,2 < 7,4 < 7,1 179 < 7,8 < 7,1 

 TOLUENO 733333,33 20,8 < 4 < 4,1 < 4 < 4,1 < 4,4 < 4 

 TRICLOROFLUORMETANO - < 6,1 8,2 < 6,1 9 1750 < 6,5 15,3 

 

Nenhum parâmetro confirmado maior que o valor orientador nas áreas limítrofes do terreno. Valor 

orientador para ar utilizado, adaptado conforme prescreve USEPA – 2018 – Regional Screening 

Levels (RSL’s) User Guide’s/Technical Background Document – U.S. Environmental Protection 

Agency. 

Foram no último mês de março novamente amostrados os 9 PV´s executados em 2018, bem 

como os 5 novos recentemente construídos junto à faixa leste do terreno (Figuras 1 2 e 3), para 

eliminação do potencial de intrusão de metano nos futuros galpões de reciclagem e demais 

edificações (Figura 1), frente esta solicitada em janeiro de 2019 por parte da CETESB. 
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Figura 1 – Mapa de localização de todos os poços de monitoramento: Águas subterrâneas (PM´s) na 

cor azul amostrados em 2018, Vapores (PV´s) amostrados em 2018 (cor amarelo) e em 2019 (cor 

laranja). 

 

 

 

 

Figura 2 – Execução, amostragem e proteção dos PM´s. 
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Figura 3 – Execução e amostragem dos PV´s. 

 

 

A Tabela 3 apresenta os valores de concentração de Metano (CH4), além das concentrações de 

Dióxido de Carbono (CO2) e Oxigênio (O2), pressão relativa e temperatura, obtidos após a purga 

e estabilização dos parâmetros, no monitoramento de gases nos poços. Os valores orientadores 

encontram-se preconizados na norma técnica internacional ASTM E2993-16 - Evaluating Potential 

Hazard as a Result of Methane in the Vadose Zone. Esta norma também especifica roteiro para 

avaliação de riscos a partir de concentrações de metano na zona vadosa, considerando áreas 

edificadas, conforme o caso objeto deste estudo em avaliação, bem como a existência de 

possíveis fontes de metano associadas a fontes não antropogênicas, inclusive pântanos e regiões 

alagadas, ou depósitos de matéria orgânica. 

 

Tabela 3 – Poços de Vapores (PV´s) - Amostragem 2019. 

Ponto de amostragem CH4 (%) CO2 (%) LEL O2 (%) Temp. (ºC) Pressão Relativa (Pa) 

V.Ref. 30% - - - 500 

PV-16 18,0 5,3 3,2 27,5 0,01 

PV-17 0,0 11,7 2,3 25,9 -0,01 

PV-19 17,4 10,7 0,0 24,5 0,0 

PV-20 0,0 7,1 13,6 21,9 -0,01 

PV-21 0,0 8,7 9,2 23,6 -0,01 

PV-22 0,1 19,6 0,4 24,9 0,0 

PV-23 0,0 12,9 9,2 25,2 0,0 

PV-15 0,0 4,6 17,2 26,3 0,0 

PV-18 0,0 0,9 21,1 27,4 -0,01 

PV-24 12,3 5,2 0,8 25,2 0,0 

PV-25 14,7 4,8 8,1 26,4 0,0 

PV-26 11,1 3,9 1,6 22,7 0,01 

PV-27 10,9 5,1 4,6 25,8 0,0 

PV-28 15,8 5,2 3,3 24,2 -0,01 
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A Figura 4 a seguir mostra o lay-out da CBRCD, onde as delimitações nas cores amarelo e laranja 

referem-se aos PV´s com maior concentração de CH4 encontrados durante a campanha 2019, 

ambas concentrações abaixo do limite inferior de explosividade com ausência ou concentração 

muito baixa de O2, o que diminui ainda mais o risco de alguma explosão nos ambientes a serem 

ocupados por trabalhadores (galpões e edificações). 

 

Figura 4 – Lay-out da Central de Beneficiamento de Resíduos da Construção e Demolição (CBRCD). 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As concentrações de metano (CH4) encontradas nesta fase complementar estão convertidas em 

% LEL (Lower Explosive Limit ou Limite Inferior de Explosividade). Ressalta-se que no local não 

foi verificado risco de explosividade, devido a alguns fatores específicos como concentrações de 

metano (CH4) nulas ou abaixo do LEL, bem como ausência ou baixa concentração de O2. 

A revitalização deste brownfield em Santo André, pressupõe o encerramento de uma etapa longa 

e onerosa no que tange a sua recuperação, por tratar-se de área pública contaminada, mas 

otimizada sob o ponto de vista de todos seus atributos físicos, logísticos, imobiliários e ambientais, 

enobrecendo seu uso a partir da implantação da Central de Beneficiamento de Resíduos da 

Construção e Demolição. A título de próximos encaminhamentos, a partir desta complementação 

da IDAR 2018 serão iniciadas as últimas etapas, conforme cronograma a  seguir: 
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1. Obtenção do Parecer Técnico de Reutilização da Área junto à CETESB e Alvará de Uso e 

Ocupação do Solo - julho/2019; 

2. Finalização do Estudo de Viablidade Econômica - agosto/2019; 

3. Inscrição do projeto da CBRCD no programa de financiamento “AVANÇAR CIDADES” do 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) - setembro/2019; 

4. Publicação de Decreto de Utilidade Pública e em caso de concessão do serviço, 

encaminhamento ao Legislativo de Projeto de Lei para concessão da área  - outubro/2019; 

5. Estudos e licenças ambientais junto à CETESB - novembro/2019; 

6. Finalização do Projeto Executivo da CBRCD – dezembro/2019; 

7. Publicação de edital para contratação do empreendimento (modelo ainda não definido, se 

concorrência, concessão ou parceria público privada - fevereiro/2020; 

8. Contratação, ordem de serviço e alvará de construção - março e abril/2020; 

9. Instalação da CBRCD - junho e julho/2020; 

10. Início das atividades da CBRCD - outubro/2020. 
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RESUMO 

 

Embora a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) determine a logística reversa dos 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE), observa-se que, na prática, sua efetivação, 

em larga escala, ainda não ocorre. Considerando que é no município que resíduos estão, as 

prefeituras municipais assumem papel fundamental na operacionalização do sistema. Assim, este 

estudo teve por objetivo contribuir para a implementação da logística reversa no município de 

Goiânia, Goiás, por meio da definição de responsabilidades dos atores envolvidos no processo em 

nível municipal. Para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas no 

intuito de conhecer a evolução da logística reversa em países que se destacam nesta questão e 

avaliar a situação atual dessa logística no município de Goiânia. Observou-se que não há dados 

significativos relacionados aos REEE gerados em Goiânia e que faltam definições quanto às 

responsabilidades de cada ente envolvido na operação dessa logística - prefeitura de Goiânia, 
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agentes econômicos e consumidores. Com base nas experiências exitosas aplicadas em outros 

países, foram propostas responsabilidades específicas para os atores envolvidos. Conclui-se que 

a prefeitura precisa se interessar em participar do processo como um agente ativo, conduzindo os 

acordos setoriais e estimulando a população. 

 

Palavras-chave: Logística reversa. Resíduos eletroeletrônicos. Goiânia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da produção de produtos eletroeletrônicos, em razão da obsolescência programada, 

do incentivo ao consumo, e do surgimento de novas tecnologias e produtos com preços mais 

acessíveis, contribui para a geração de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE).  

Apesar da retração do segmento no país, observada nos últimos anos pela Associação Brasileira 

da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE, 2017), o problema dos REEE permanece, pois o 

passivo ambiental desses resíduos já existe. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010), os produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes ficam obrigados a integrar o sistema de logística reversa. No entanto, para que 

isso ocorra, é preciso viabilizar a coleta e a restituição desses resíduos ao setor empresarial. 

Embora a responsabilidade pelo ciclo de vida desses produtos, nos termos da PNRS, seja 

compartilhada entre os diversos atores envolvidos, não há ainda, na esfera federal, decisões 

estruturadas para a implantação de acordos setoriais que visem a efetivação da logística reversa 

dos REEE. Com isso, criam-se embaraços para a elaboração de projetos em nível estadual e, 

principalmente, municipal, ponta final do processo. 

Assim, este estudo teve por objetivo contribuir para a implementação da logística reversa no 

município de Goiânia, Goiás, por meio da definição de responsabilidades dos atores envolvidos no 

processo em nível municipal. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de consulta a livros e trabalhos 

técnicos relacionados ao tema e a sites de organizações envolvidas no assunto no intuito de 

conhecer a evolução da logística reversa no Brasil e em alguns países que se destacam nesta 

questão.  
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Com a finalidade de avaliar a situação atual da logística reversa dos REEE no município de 

Goiânia, foi consultado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) da 

cidade (GOIÂNIA, 2016). 

Com base nas informações obtidas, foram sugeridas responsabilidades na operação da logística 

reversa dos atores envolvidos no processo: prefeitura de Goiânia, agentes econômicos e 

consumidores. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE), por serem compostos por diversos 

materiais e produtos químicos, exigem processos de reciclagem complexos, com custos e 

impactos bem mais significativos do que os verificados para outros resíduos (ABDI, 2013). Nos 

últimos anos, vários países passaram a elaborar leis para regulamentar a forma correta de tratar 

REEE. As obrigações dos envolvidos na operação da logística reversa dos REEE em alguns 

desses países foram demonstradas por Lima e Pereira (2014) - Quadro 1. 

No Brasil, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305 de 02 de 

agosto de 2010, determina que após o uso pelo consumidor os produtos eletroeletrônicos devem 

retornar aos fabricantes por meio de sistema de logística reversa instituída “de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana” (BRASIL, 2010, p. 17). Entretanto, Juras 

(2012, p. 49) destaca que na lei não há “definição do início da obrigação dos fabricantes e 

comerciantes quanto à implantação da logística reversa de lâmpadas, produtos eletroeletrônicos” 

e nem “metas concretas de coleta e destinação ambientalmente adequada desses resíduos”. 

Outro empecilho para a efetivação da logística reversa de REEE no Brasil é a dificuldade na 

formalização dos acordos setoriais. De acordo com ABINEE (2017), é necessário que os 

seguintes pleitos sejam solucionados para que acordos setoriais possam ser assinados: 

 Criação de Entidade de Controle e Governança dos Sistemas de Logística Reversa 

Implantados; 

 Reconhecimento da não periculosidade dos REEE descartados enquanto não há alteração 

das suas características físico-químicas; 

 Criação de norma legal que discipline a renúncia da titularidade do REEE descartado; 

 Criação de documento autodeclaratório de transporte dos REEE com validade em todo 

território nacional, documentando a natureza e origem da carga; 

 Participação pecuniária do consumidor para custeio da logística reversa destacada do 

preço e isenta de tributação e instrumentos/mecanismos de compensação/custeio dos 

produtos órfãos. 
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Quadro 1 - Responsabilidades dos entes envolvidos na Logística Reversa de REEE na União 

Européia, USA (Califórnia) e Japão. 

Países 
Responsabilidades 

Consumidor Fabricante Distribuidor Governo 

União 

Européia 

Separar e 

transportar o REEE 

até o ponto de 

coleta 

Orientar o 

consumidor. Gerir e 

prover a reciclagem 

e destinação final 

dos resíduos de 

seus produtos 

Funcionar como 

ponto de recepção 

de REEE para o 

consumidor 

Licenciar e fiscalizar 

as gestoras. Definir 

metas. Atualizar a 

legislação. 

USA 

(Califórnia) 

Separar o REEE 

para coleta ou 

entrega em pontos 

de coleta. Pagar as 

taxas destinadas à 

logística reversa no 

ato da compra de 

produtos eletrônicos 

Orientar o 

consumidor. Notificar 

os varejistas sobre 

produtos e taxas. 

Elaborar relatórios 

anuais de vendas e 

de material reciclado 

Cobrar taxa dos 

consumidores, no 

ato da venda dos 

Equipamentos 

Eletroeletrônicos 

(EEE). Administrar a 

taxa cobrada dos 

consumidores 

Licenciar, fiscalizar, e 

legislar. Realizar a 

coleta de REEE e 

pagar as empresas 

recicladoras. 

Apresentar os 

resultados anuais 

Japão 

Destinar o REEE ao 

distribuidor ou 

governo. Pagar as 

taxas relacionadas 

ao transporte e 

reciclagem 

Gerir os pontos de 

coleta. Retirar o 

REEE 

correspondente a 

seus produtos dos 

pontos de coleta e 

encaminhar para a 

reciclagem. 

Receber REEE na 

compra de produto 

novo. Fazer logística 

primária até a coleta 

Orientar o 

consumidor. Fiscalizar 

o descarte ilegal. 

Licenciar e gerenciar 

distribuidores no 

processo de logística 

reversa. Receber e 

proceder à logística 

primária de REEE 

órfão 

Fonte: Modificado de Lima e Pereira, 2014. 

 

Na busca por ações que viabilizem a implantação da logística reversa, o Estado de São Paulo 

soluciona o entrave no transporte de REEE definindo que estes podem ser gerenciados como não 

perigosos (GREEN ELETRON, 2018). Em função disso, foi assinado o termo de compromisso 

para logística reversa no estado. 

Soma-se às dificuldade relacionadas a falta de planejamento e definições na esfera federal, pois é 

alicerçado nos planos e definições em âmbito nacional, que os estados e municípios terão 

embasamento para desenvolvimento de seus projetos. É nessa falta de definição e planejamento 

que se volta o olhar para os municípios, local físico onde os REEE são descartados e acontece 

efetivamente a Logística Reversa. 

 

Proposições para a logística reversa de REEE no município de Goiânia 

Conforme observado no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

não há dados significativos relacionados aos REEE gerados em Goiânia. Assim, existem 

perguntas básicas que precisam ser respondidas para a implementação dessa logística: Qual é a 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1350 

quantidade/volume de REEE gerado? Onde esses REEE estão? Responder a essas perguntas é 

vital para implementação dos acordos setoriais e desenho de uma logística reversa estratégica. 

Além disso, é preciso que as responsabilidades dos atores envolvidos - prefeitura de Goiânia, 

agentes econômicos e consumidores, sejam bem definidas. Assim, são apresentadas no Quadro 

2 as proposições quanto às responsabilidades da prefeitura e dos agentes econômicos envolvidos 

para a efetivação da logística reversa a nível municipal. Observa-se que, ao consumidor, cabe 

separar e entregar os REEE nos pontos de coleta especificados. 

 

Quadro 2 – Proposições quanto às responsabilidades para estruturação da Logística Reversa no 

município de Goiânia. 

Prefeitura Municipal Agente Econômico 

Levantar e tabular os volumes movimentados de EEE 
Analisar e validar os volumes de EEE 

apresentados pela prefeitura 

Convocar e coordenar reuniões com os agentes 

econômicos e sociedade civil, para planejamento de 

acordos setoriais, com definições de metas e prazos 

Funcionar como ponto de recepção de REEE 

Elaborar políticas públicas municipais com incentivo fiscal 

para movimentar, armazenar e reciclar REEE 

Estruturar uma empresa gestora para 

representar todos os agentes econômicos 

envolvidos na cadeia de suprimentos dos REEE 

Elaborar políticas públicas municipais para treinamento e 

qualificação de professores da rede básica de ensino, 

para multiplicação e popularização dos conceitos de 

logística reversa e REEE, enfatizando sua importância 

econômica, social e ambiental 

Por intermédio da empresa gestora, estruturar a 

administração de armazéns, estoques, fluxos e 

todos os processos burocráticos pertinentes ao 

REEE 

Planejar, organizar, implementar, dirigir e controlar, por 

meio da Companhia de urbanização de Goiânia 

(COMURG), um dia “D” mensal para a coleta dos REEE 

Estabelecer parcerias com cooperativas de 

catadores e ONG, que trabalhem com 

reciclagem de REEE 

Efetivar a logística reversa dos REEE até que acordos 

setoriais nos níveis estadual e federal estejam 

formalizados 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Para que as ações referentes à logística reversa se desenvolvam de forma satisfatória é 

necessária a participação de todos os atores envolvidos, em especial da prefeitura municipal, que 

assume papel fundamental na articulação do sistema. 

Considerando que é no município que os problemas efetivamente acontecem, para a 

operacionalização da logística reversa do REEE deve-se ter previsões dos volumes e localizações 

desses resíduos. No entanto, tais informações inexistem no município Goiânia e devem, portanto, 

ser estimadas. 
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Apesar das proposições aqui apresentadas terem como cenário o município de Goiânia, observa-

se que as mesmas podem ser aplicadas em todos os municípios do País. 
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RESUMO 

 

As atividades realizadas em áreas públicas, como é o caso das feiras especiais, apresentam-se 

como uma opção de lazer para a população e de trabalho para os expositores. Em Goiânia, a 

Feira da Lua é, atualmente, a segunda maior feira da cidade e atrai um grande número de 

frequentadores todos os sábados do ano. Entretanto, associados a essa atividade, estão, 

também, problemas como a geração de resíduos que muitas vezes não recebem a devida 

atenção por parte dos envolvidos. Com base em tal cenário, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

atual manejo dos resíduos sólidos gerados na Feira da Lua. Para tanto, foram realizadas visitas 

ao local e aplicado formulário específico a 50 comerciantes da feira. Foram, ainda, levantadas 

informações quanto ao manejo realizado na área pela prefeitura e obtidos dados bibliográficos 

pertinentes. Foi observado que o principal problema relacionados aos resíduos é o fato de não 
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haver lixeiras em número e volume suficientes para atender à quantidade gerada, resultando em 

uma percepção negativa do trabalho realizado pela prefeitura. Por outro lado, os feirantes sequer 

conhecem suas obrigações, definidas na Lei Municipal no 9.842 de 2016. Conclui-se que é 

necessário maior empenho por parte do poder público, tanto na busca por soluções mais 

adequadas quanto no esclarecimento e cobrança das atividades que cabem aos feirantes. 

 

Palavras-chave: Resíduos de feira. Diagnóstico. Goiânia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos locais em que há grande trânsito de pessoas há, também, grande geração de resíduos 

sólidos. Dentre esses locais, destacam-se as feiras livres e especiais, que oferecem produtos 

diversificados e entretenimento para a população. Apesar dos benefícios econômicos, sociais e 

culturais relacionados à realização das feiras, deve-se atentar, também, para os problemas 

decorrentes com destaque para os resíduos sólidos gerados nesses locais.  

Em junho de 2016 foi sancionada a Lei 9.842 (GOIÂNIA, 2016) que trata dos resíduos gerados em 

feiras livres do município de Goiânia. Segundo o referido documento, cabe aos comerciantes de 

feiras livres da Cidade de Goiânia o recolhimento e acondicionamento dos resíduos produzidos 

em seus comércios em sacos plásticos, deixando-os em lugares apropriados para seu 

recolhimento pela empresa responsável, no caso, a Companhia de Urbanização de Goiânia 

(COMURG).  

A Feira da Lua foi criada em 1992 e ocorre todos os sábados, entre 16h30min e 22h00min, na 

Praça Tamandaré, região sul do município de Goiânia, Estado de Goiás. Em pouco tempo, tornou-

se a segunda maior feira de Goiânia, privilegiando o comércio de vestuário, artesanato e produtos 

alimentícios (LOPES, 2008). Considerando o destaque da Feira da Lua, uma das mais 

frequentadas da cidade de Goiânia, o presente trabalho teve por objetivo diagnosticar o atual 

manejo dos resíduos sólidos gerados no local. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado na Feira da Lua, localizada na Praça Tamandaré, região sul do município 

de Goiânia, entre os meses de junho e setembro do ano de 2018. Por meio de visitas in loco e 

aplicação de formulário específico, foram obtidas informações referentes às condições de trabalho 
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dos expositores e aos resíduos sólidos gerados no local. Informações gerais sobre a feira foram 

levantadas junto à prefeitura do município. 

O formulário foi aplicado a 50 comerciantes da feira, sendo 30 feirantes de barracas de acessórios 

em geral (por representarem a maioria das barracas presentes na feira) e 20 de barracas de 

alimentação. Nesse momento foi feita, também, uma inspeção do local, observando-se o manejo 

dos resíduos sólidos, e o registro fotográfico. Após a coleta dos dados, os mesmos foram 

compilados em planilha Excel para posterior discussão. 

A estimativa do quantitativo de resíduo gerado na feira atualmente e os procedimentos 

relacionados à coleta desses resíduos foram obtidos junto à Companhia de Urbanização de 

Goiânia (COMURG). Para a determinação do volume desses resíduos, em m3, foi considerado um 

peso específico de 330 kg/m3, obtido por Oliveira, Barbosa e Villela (2011) em trabalho 

desenvolvido na Feira Hippie de Goiânia. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Segundo a Prefeitura de Goiânia, a Feira da Lua conta atualmente com 1.250 bancas 

regularizadas (GOIÂNIA, 2018). Na feira são comercializados produtos como roupas, acessórios, 

alimentos e até mesmo animais domésticos. As barracas são distribuídas de forma bem 

organizada e divididas por área: uma dedicada aos alimentos e bebidas e outra aos demais itens 

comercializados na feira, o que facilita a transição e a procura dos produtos pelos frequentadores.  

Apesar de haver certa organização na distribuição das barracas, há dificuldades para os 

frequentadores que querem adentrar na feira devido aos carros estacionados em cima de 

calçadas e até mesmo nas faixas de pedestre, além de outros problemas como poluição visual e 

sonora e trânsito congestionado.  

Em razão do seu grande crescimento, a feira ainda não conseguiu alcançar uma estrutura com 

boas condições para os trabalhadores do local - algumas barracas sequer possuem cobertura 

para suportar uma possível chuva. No local, existem apenas três banheiros químicos para atender 

a todos que frequentam a feira, localizados apenas de um lado da praça. O espaço central da 

praça não possui iluminação suficiente, sendo pouco frequentado pelos comerciantes e clientes. 

No entanto, a área de alimentação é bem confortável, sendo possível encontrar no fundo das 

barracas mesas a disposição.  

 

Manejo atual dos resíduos sólidos 

De acordo com os feirantes que responderam ao formulário, todos trabalham a muito tempo na 

feira - 20 anos em média. Foi perguntado aos feirantes se sabiam da existência da Lei 9.842 de 
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2016 que obriga os feirantes a coletarem seus resíduos e os acondicionar devidamente para que 

sejam recolhidos posteriormente pela COMURG. Todos alegaram não ter conhecimento da Lei. 

Quando perguntados sobre como acondicionavam seus resíduos durante o decorrer da feira, 

todos responderam que faziam uso de lixeiras ou sacos plásticos. Durante a inspeção realizada 

no local, tal declaração pode ser comprovada. Foi observado também que, em geral, os 

comerciantes não fazem a segregação dos resíduos produzidos em suas barracas, existindo, 

normalmente, apenas uma única lixeira (ou até mesmo saco plástico) por barraca para 

acondicionar todos os resíduos, inclusive os gerados pelos clientes (Figura 1). 

 

Figura 1 – Saco plástico utilizado para acondicionamento dos resíduos. 

 

 

 

Foi perguntado, ainda, se existia algum tipo de fiscalização por parte da prefeitura quanto ao 

cumprimento da Lei 9.842 e se a mesma cobrava, dos feirantes, algum valor específico para fazer 

a limpeza da praça. Todos responderam, de forma bem objetiva, que não existia nenhum tipo de 

acompanhamento por parte da prefeitura, no caso, da Agência Municipal do Meio Ambiente 

(AMMA), responsável pela fiscalização, e que não há qualquer tipo de pagamento destinado à 

limpeza da feira.  

Aos feirantes foi perguntado também qual era a opinião deles sobre a limpeza da feira e se 

sugeriam alguma melhoria na segregação e acondicionamento dos resíduos. Em todos os 

depoimentos a resposta para a limpeza foi negativa, ou seja, eles achavam a feira extremamente 

suja. Atualmente, existem poucas lixeiras (de, aproximadamente, 50 L cada) na área da praça 
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(Figura 2) que se mostram insuficientes frente ao volume de resíduos gerados e logo ficam cheias. 

Foi sugerido pelos feirantes a colocação de mais lixeiras e uma melhor distribuição das mesmas 

no local.  

 

Figura 2 – Lixeiras existentes na praça Tamandaré, onde acontece a Feira da Lua. 

 
 

 

De acordo com informações obtidas junto à COMURG (informação verbal), são coletados na feira 

em estudo, em média, 3.000,00 kg/sábado. A coleta é realizada pela própria companhia, por meio 

de um caminhão compactador, logo após o encerramento das atividades no local e os resíduos 

são encaminhados para disposição no aterro sanitário do município. Segundo Rizzo (2016), o 

número de frequentadores da feira, por sábado, é de aproximadamente 10 mil pessoas. Com base 

em tais dados, obtém-se um per capita médio de 0,3 kg/frequentador.dia. 

Considerando-se um peso específico de 330 kg/m3, determinado por Oliveira, Barbosa e Villela 

(2011) em trabalho desenvolvido na Feira Hippie de Goiânia, obtém-se um volume estimado de 

aproximadamente 9 m3 ou 9.000 L. Este parâmetro pode ser utilizado para uma estimativa prévia 

do número e volume de lixeiras necessárias na praça, visto que as existentes atualmente foram 

consideradas insuficientes para atender a demanda. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar da importância da feira especial conhecida como Feira da Lua, segunda maior feira da 

cidade de Goiânia, não há atualmente uma preocupação, por parte da prefeitura do município, 
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com os resíduos gerados no local e, consequentemente, com os expositores e frequentadores do 

local. 

Devido à grande quantidade de resíduos gerados no local, as lixeiras utilizadas atualmente não se 

mostram suficientes, tanto em número quanto em volume. Uma solução que se mostra 

interessante, e que já é adotada por diversos municípios brasileiros em locais de grande geração 

de resíduos, é a utilização de lixeiras subterrâneas. Desta forma, é preciso reavaliar o manejo 

existente, propondo formas mais adequadas de acondicionamento para os resíduos locais, com 

base em levantamentos mais precisos referentes à composição gravimétrica e quantitativos 

gerados. 
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RESUMO  

 

O retorno ao ciclo produtivo das embalagens de vidro no Distrito Federal era basicamente 

inexistente, de acordo com dados do SNIS entre 2002 e 2017. Entretanto a mudança das políticas 

públicas em relação às responsabilidades do grande gerador, início de operação do aterro 

sanitário de Brasília, com um controle mais rígido na disposição de rejeitos, aliada a contratação 

das organizações dos catadores do Distrito Federal por pagamento de material comercializado, 

evitados de serem aterrados, foram os grandes propulsores da mudança.  

No artigo são apresentados dados e a análise dessa mudança, o impacto no desvio de 

embalagens de vidro para o aterro sanitário e retorno ao ciclo produtivo e a ausência da indústria 

do vidro no processo, ficando todo custo com o poder público e parte dos comerciantes.  

Os resultados comprovam que a recuperação vidro atingiu valor 5 vezes maior do que foi 

registrado desde 2003, que havia sido o máximo de toneladas de vidro recuperados, até 2017 
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(SNIS), e que 94% desse desvio foi originado da triagem de cooperativas e associações de 

recicláveis contratadas pelo Serviço de Limpeza Urbana do DF. 

Considera-se que essas políticas podem ser replicadas em outros municípios brasileiros, com 

apoio da indústria e embalagens de vidro, de forma a possibilitar a ampliação da reciclagem de 

vidro no País.  

 

Palavras-chave: políticas públicas de reciclagem, triagem de vidro no DF, logística reversa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2019), os vidros podem ser reciclados desde que 

sua estrutura físico-química não seja alterada. Uma garrafa de vidro, por exemplo, pode ser 

retornada ao ciclo cerca de 30 vezes com apenas um processo de lavagem. E além do alto 

potencial de eficiência do processo, os impactos ambientais positivos decorrentes da recuperação 

de embalagens de vidro são marcantes. Para cada tonelada de caco de vidro há uma possível 

redução de 480 kWh de energia, 0,53 toneladas de CO2 e 1,2 toneladas de matéria-prima, sem 

contar com a redução do uso da água no processo. (RICCHINI,2016). 

Apesar das diversas vantagens envolvidas, a baixa recuperação do vidro não é exclusividade do 

DF. A Tabela 1 expõe as incidências de vidro dentro do total de recicláveis recuperados em outros 

municípios brasileiros assemelhados a Brasília pelo SNIS. 

 

Tabela 1 – Recuperação do vidro em municípios brasileiros com mais de um milhão de habitantes. 

 

Fonte: Dados do SNIS (2018) elaboração autores do artigo. 
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Nota-se que Brasília possui recuperação nula de vidro entre 2013 e 2017, realidade equiparável a 

outros municípios também com índices muito baixos, como Manaus, São Luís, Belém e Recife, 

por exemplo. Entretanto é possível observar também que outros municípios já possuem 

recuperação de vidro em níveis relativamente satisfatórios, como Porto Alegre e Curitiba, e até 

mesmo Goiânia, que por estar geograficamente próxima a Brasília poderia ter sua realidade 

equiparável.  

Quanto ao DF, as razões para a ausência de recuperação do material nos anos anteriores podem 

ser explicadas por duas razões principais, que tornam a reciclagem do material muitas vezes 

economicamente inviável. 

Primeiramente não existem empresas ou indústrias instaladas em Brasília e em regiões próximas 

que pratiquem o processo de reciclagem de vidro (MORAIS et. al., 2018). De acordo com a 

empresa principal responsável pelo transporte de vidro originado do DF (Green Ambiental), as 

principais indústrias cujo vidro triado é destinado são a Owen Illinois, no Rio de Janeiro, e em 

menor escala a Mazzeto, em São Paulo. Ambas mais de mil quilômetros distantes da capital 

federal. 

Além disso, sabe-se que o vidro apresenta menor valor de mercado dentre os recicláveis, cerca 

de R$ 30,00 por tonelada, enquanto o alumínio é vendido em média por R$ 3.000,00 por tonelada, 

e o PET por R$ 1.550 por tonelada, por exemplo. (CEMPRE, 2018). A grande distância a ser 

percorrida e o baixo valor de mercado do material corroboram para que muitas vezes não fosse de 

interesse para cooperativas de recicláveis comercializarem, ou para empresas o transportasse 

para as indústrias de reciclagem, explicando os registros nulos de vidro recuperado no DF até 

2018.  

O Serviço de Limpeza Urbana – SLU, ciente dos indicadores do SNIS, aliado ao 

acompanhamento da entrega de embalagens de vidro pela coleta seletiva as cooperativas e 

associações de catadores e tendo de recolhê-los como rejeito, em sua quase totalidade, gerando 

assim mais custos ao poder público, resolveu então em 2015 a tratar as embalagens de vidro 

como rejeito em todos os seus materiais de divulgação. 

A partir da problemática da inviabilidade econômica da reciclagem de vidro descrita, o presente 

artigo apresenta dados que mostram a retomada da recuperação do material em meados de 2018, 

com valores nunca antes observados desde 2002, quando começaram os registros do SNIS. 

Levantou-se a hipótese que a implementação e ação conjunta de duas políticas recentes 

adotadas pelo Governo do Distrito Federal possibilitaram a retomada da reciclagem de vidro da 

região. São elas: a Lei nº 5.610 (DISTRITO FEDERAL, 2016) e a contratação de cooperativas e 

associações de catadores para serviços de triagem e comercialização de recicláveis. 

A Lei nº 5.610 dispõe a respeito das responsabilidades dos grandes geradores sobre o 

gerenciamento correto de seus resíduos sólidos, ou seja, os estabelecimentos não residenciais 
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que gerarem mais de 120 litros de resíduos classificados como indiferenciados (orgânicos e 

rejeitos) são responsáveis pelos custos envolvidos na triagem, acondicionamento e destinação 

correta desses resíduos. 

Já a contratação de cooperativas e associações de recicláveis foi possibilitada a partir da Lei 

Federal nº11. 445/2007 (BRASIL, 2007) e a 12.305/2010 (BRASIL, 2010) e Lei e Distrital nº 5.418 

(DISTRITO FEDERAL, 2014), que preveem a inclusão socioeconômica de catadores de 

recicláveis. A contratação pelos serviços de triagem foi iniciada em 2017 no DF e tem cláusulas 

contratuais de pagamento por cada tonelada de resíduo recuperado, seja por reciclagem, por 

compostagem ou por reutilização.  

Em Brasília há dois tipos de contratação de cooperativas de catadores: para serviços de triagem e 

de coleta seletiva. Há 17 contratos para triagem e 11 para coleta seletiva (SLU, 2018), sendo que 

7 cooperativas têm os dois contratos. Atualmente a coleta seletiva atende 52% da população do 

DF, que também é realizada por empresa privada (SLU, 2018). Todo material recolhido pelas 

contratadas é entregue para as cooperativas e associações de catadores. Neste artigo vamos dar 

especial ênfase ao contrato de triagem. 

O contrato de triagem remunera todo o resíduo recuperado, com R$ 248,10/T para cooperativas 

estabelecidas em áreas de transbordo, e R$ 304,14/T para aquelas em galpões de triagem. As 

organizações de catadores passam a ter uma nova fonte de receita além daquela obtida com a 

venda direta dos recicláveis. Os resíduos podem ter origem na coleta seletiva contratada pelo 

estado ou oriunda de órgãos públicos, doações, eventos ou outras fontes que devem ser 

declaradas na prestação de contas do contrato. 

Com o estabelecimento de novas diretrizes, novas oportunidades surgem para a problemática da 

reciclagem do vidro. Para resolver a questão dos grandes geradores, em especial os donos de 

bares e restaurantes tiveram de incorporar aos seus custos as despesas do manejo de resíduos, 

incluindo o vidro. Com o aumento do volume de vidro triado disponível, tanto decorrente dos 

grandes geradores quanto da triagem de catadores, passaram a surgir empresas de transporte de 

recicláveis e rejeitos, como a Green Ambiental, que viabilizam o transporte e destinação à 

reciclagem do vidro originado de Brasília para a indústria de reciclagem. 

Em 2017 inicia o funcionamento do Aterro Sanitário de Brasília, com um maior controle sobre 

acesso de caminhões para disposição do rejeito, assim como a cobrança dos usuários externos 

que se cadastram e pagam, por tonelada aterrada. Assim a cobrança do aterro sanitário de 

Brasília aliado ao início da implantação da Lei dos grandes geradores leva os comerciantes, em 

especial de bares e restaurantes que comercializam muitos produtos em embalagens de vidro, em 

especial cerveja, refrigerante e água, a buscarem soluções para reduzir suas despesas e trabalhar 

de modo sustentável, assim surgiu o. Instituto Ecozinha, que é composto por 70 restaurantes 

grandes geradores da região. 
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O instituto disponibiliza pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, Figura 1, incluindo o 

vidro, em algumas quadras que reúnem grande número de restaurantes em Brasília. Os materiais 

são recolhidos e destinados de diferentes formas, quanto ao vidro especificamente há um contrato 

com uma empresa de Brasília, a qual é paga para realizar a logística do transporte até o Rio de 

Janeiro, onde está estabelecida a indústria que efetivamente recicla o material. (ECOZINHA, 

2018) 

 

Figura 1 Bunker externo – ECOZINHA. 

 

Foto: Andrea Portugal (2019). 

 

 

O grande diferencial, entretanto, se deu quando houve a união dos três acontecimentos, a 

inauguração do Aterro Sanitário de Brasília (ASB), aliada ao início da implantação da lei dos 

grandes geradores e a contratação das cooperativas e associações de catadores pelo poder 

público, representado pelo SLU.  

É possível observar como o vidro voltou a ser recuperado no DF a partir de março de 2018, 

conforme aparece na Figura 2 nas Instalações de recuperação de Resíduos em Ceilândia/DF, 

gerando renda para cooperativas e reduzindo seu aterramento no ASB. Os resultados comprovam 

que o vidro atingiu recuperação 5 vezes maior do que foi registrado desde 2003, que havia sido o 

máximo até 2016 (SNIS).  

Considera-se que essas políticas podem ser replicadas em outros municípios brasileiros, de forma 

a possibilitar a ampliação da reciclagem de vidro no País, gerando ganho de renda aos catadores.   
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Figura 2 - Vidro triado pelas cooperativas contratadas. 

 

Foto: Andrea Portugal (2019). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para realizar a análise foram obtidos dados a partir das prestações de conta dos contratos com as 

17 cooperativas ou associações de catadores de recicláveis contratadas pelo Governo do Distrito 

Federal. Todas as prestações de conta estão publicadas no Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI). Nesses documentos estão disponíveis dados como: o peso de vidro comercializado e seu 

valor de mercado no momento da transação. Os dados coletados referem-se às vendas de vidro 

dentro do período de Janeiro a Dezembro de 2018, portanto não incluem o peso de transações 

efetuadas fora desse período de 12 meses.  

Para a coleta de informações qualitativas e quantitativas, assim como a destinação do vidro para 

recuperação, usaram-se duas técnicas: a observação participante, e a entrevista semiestruturada, 

para entender como se dá todo o processo de retorno ao ciclo produtivo do vidro realizado pela 

empresa Green Ambiental, Rede Alternativa e o Instituto Ecozinha.  

Por ser a única organização de grandes geradores que faz o registro de retorno de recicláveis à 

cadeia produtiva, não foram incluídos nesse artigo dados provenientes de comerciantes que não 

fazem parte do Instituto ou que não tem parcerias com alguma cooperativa de recicláveis do DF. 

Com relação à avaliação do impacto das políticas públicas abordadas no retorno do vidro no 

Distrito Federal, foi comparada a recuperação do material desde 2002, quando começaram os 

registros, até 2018. Os dados de 2002 até 2017 foram coletados na série histórica do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), enquanto de 2018 foram por meio das 

prestações de contas detalhadas anteriormente. 
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No SNIS foram considerados o total coletado de resíduos sólidos domiciliares (RDO) e o total de 

vidro recuperado em cada ano. Para determinar qual parcela do total coletado seria estimado 

como vidro, considerou-se que 2,51% dos resíduos domiciliares do DF são constituídos por esse 

material (PDGIRS, 2018). A partir disso determinou-se o percentual de recuperação de vidro em 

relação à geração do mesmo.  

O total de RDO coletados em 2018 não foi publicado até o presente momento, por isso estimou-se 

que seria o mesmo valor de 2017 para que fosse possibilitada a comparação completa. Além 

disso, é importante ressaltar que os dados publicados pelo SNIS são autodeclarados pelos 

próprios municípios brasileiros, e foram utilizados por serem as únicas informações dessa 

natureza registrada no DF, mesmo que haja a possibilidade de eventualmente destoarem dos 

valores reais. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Figura 4 retrata a quantidade de vidro recuperada no DF em cada mês do ano de 2018, cuja 

origem foi tanto das cooperativas de recicláveis quanto de alguns grandes geradores. 

 

Figura 4 – Valor total de vidro recuperado mensalmente no DF no ano de 2018. 

 

Gráfico criado pelos autores a partir dos dados das prestações de contas dos contratos de 2018 com SLU. 

 

Nota-se que, exceto pelas quedas de outubro e novembro, os valores progrediram 

gradativamente. A explicação está em duas razões principais, o fato de o Instituto Ecozinha ter 

iniciado o retorno do material a partir de julho, e a demora na a consolidação das políticas. 

Se considerarmos que mesmo em 2017 já havia a contratação de cooperativas e associações por 

parte do estado e a lei de grandes geradores, era de se esperar que os valores de recuperação de 
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vidro nesse ano não fossem nulos, como é apresentado na tabela 2, abaixo. Entretanto houve 

uma demora para que as cooperativas observassem as vantagens envolvidas na triagem também 

do vidro, que por possuir valor de venda no mercado muito inferior aos outros recicláveis 

(CEMPRE, 2016) e terem alta taxa de acidentes no seu manuseio, não aparentavam 

interessantes de se triar. 

A partir do momento que suas gestões se ajustaram aos novos contratos e perceberam que 

mesmo sendo vendido a baixos valores, o estado paga em torno de R$300,00 por tonelada 

recuperada de qualquer material, e por possuir alto peso específico o vidro traz grande retorno 

econômico com esse aspecto. 

Do total de 1.382,05 toneladas de vidro desviadas, 94% foram triadas pelas 17 cooperativas e 

associações de reciclagem contratadas, enquanto 6% tiveram origem de grandes geradores 

vinculados ao Ecozinha. 

A Tabela 2 expõe historicamente, a como se deu a recuperação do vidro no DF, e em 2018 como 

se tornou a situação após a implementação e consolidação das políticas dos grandes geradores e 

contratação de cooperativas de recicláveis. 

 

Tabela 2 - Tabela com dados históricos do SNIS, com exceção do ano de 2018. 

 

Fonte: Autores a partir de dados do SNIS (2018). 

 

É perceptível que haviam casos localizados de recuperação do material até 2012, quando os 

valores ficaram nulos até fevereiro de 2018, como pode ser visto na Figura 1 e Tabela 1. Os casos 

são ditos localizados por representarem um valor irrisório quando comparado à geração estimada 

de vidro em cada um dos anos. 

O fato de ser pouco atrativo para as cooperativas é um fator decisório para comercialização do 

material. A fim de comprovar essa informação a tabela 3 ilustra o comparativo do valor que foi 

revertido com a comercialização dos demais resíduos como: metal, plástico e papel.  
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Tabela 3 - Valor gerado pela comercialização dos resíduos da média mensal do ano de 2018. 

 

Fonte: SLU (2018). 

 

As políticas implementadas se mostram efetivas e pelo menos parcialmente consolidadas quando 

se analisa o dado de que de toda estimativa de geração de vidro de Brasília, mais de 6% foi 

recuperado. Desde que se há registros o valor nunca ultrapassou o 1,5%, por isso considera-se o 

percentual de 2018 alto e de relevante impacto socioambiental. Além de reduzir externalidades 

ambientais relacionadas à diminuição da vida útil do aterro sanitário da cidade, há a redução do 

uso da matéria prima, CO2, energia e eventuais disposições incorretas do material.  O valor 

comprova que uma nova atividade econômica pode começar a se estabelecer no DF, 

proporcionando ganhos para todo envolvidos na cadeia, principalmente com a inclusão social de 

catadores prevista na Lei 12.305 (2010). 

Quanto ao desvio que isso representou para Brasília, sabe-se que o Aterro Sanitário de Brasília 

(ASB) tem a capacidade de receber 8.130.000 de toneladas em 13,3 anos (SLU, 2018), portanto 

as iniciativas citadas foram responsáveis por desviar do ASB 0,21% do que é estimado que foi 

recebido em 2018. 

Entretanto, há de se ponderar o alto custo para o estado implicado nas contratações das 

cooperativas e associações. Custo esse que, de acordo com as bases da logística reversa e 

responsabilidade compartilhada da Lei 12.305 (2010), deveria ser dividido também com a indústria 

de embalagens de vidro, que sequer assinou a primeira fase do Acordo Setorial de Embalagens 

em Geral firmado em 2015 (SNIR, 2019). 
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CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que o resultado final alcançado pelas cumpriu o objetivo de reinserir o vidro na cadeia 

de reciclagem de Brasília. O resultado estimado de recuperação de mais de 6% do vidro gerado é 

superior a todos já registrados desde 2002. O resultado serve de exemplo de aplicação para 

municípios brasileiros que também sofrem com a falta de recuperação desse tipo de material. 

Entretanto, é possível notar que as ações implementadas isoladamente não são suficientes para 

fazer o percentual de recuperação crescer indefinidamente. Apesar das embalagens de vidro ser 

objeto da logística reversa, nenhuma ação de vulto está sendo registrada como efetiva no Distrito 

Federal envolvendo a responsabilidade compartilhada definida pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (2010), que prevê ações relacionadas ao ciclo de vida de produtos entre fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana. A associação de embalagens de vidro sequer formalizou participação no Acordo 

Setorial de Embalagens em Geral de 2015 (SNIR, 2019) comprovando a falta de investimentos em 

logística reversa da área tanto a nível nacional quanto local no DF. 

Ou seja, sem a presença do poder público o percentual de recuperação de embalagens de vidro 

ainda seria pífio no DF, como foi em todos os anos anteriores (SNIS), considerando que grande 

parte da recuperação se deu pelas 17 cooperativas contratadas pelo SLU. Para que a tendência 

de crescimento ininterrupto do retorno de vidro à cadeia produtiva se confirme é imprescindível 

que os fabricantes se organizem e promovam outras iniciativas, visto que é insustentável 

economicamente para o poder público arcar com todos os custos envolvidos a longo prazo. De 

acordo com o que é exposto no Acordo Setorial de Embalagens (SNIR, 2019) as iniciativas devem 

viabilizar e ampliar a capacidade produtiva de cooperativas e fortalecer a parceria entre indústria e 

comércio. 
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RESUMO  

  

Considerando os problemas ocasionados pelo tratamento inadequado dos resíduos sólidos em 

um panorama nacional e local, a regulação via associação pública (consórcio público) surge como 

uma ferramenta essencial a um padrão de qualidade dos serviços públicos de saneamento básico. 

Neste estudo, buscou-se analisar a regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos em 

âmbito nacional através do olhar das agências reguladoras e, ao mesmo tempo, sob um enfoque 

regional, com a regulação do saneamento básico realizada em catorze municípios através de um 
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consórcio público, localizado no Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A pesquisa classificou-

se sob uma abordagem quali-quantitativa, exploratória em relação aos objetivos. Utilizou-se de um 

questionário aberto com questões diretas que possuíam o desígnio de traduzir a situação real da 

regulação em manejo de resíduos sólidos no país. O baixo percentual de atendimento de 

regulação demonstra a necessidade de instituição de políticas de gestão e organização político-

administrativa a fim de tornar a participação cada vez mais representativa de Agências 

Reguladoras na área de resíduos sólidos. Por fim, a pesquisa demonstrou que a realização de 

efetiva regulação do manejo de resíduos sólidos apresenta um índice baixo, em relação 

quantitativa de ações e na abrangência das etapas que compreendem todo o processo a ser 

diagnosticado.   

 

Palavras-chave: Manejo de resíduos sólidos. Regulação. Território. 

  

INTRODUÇÃO 

  

A expansão das áreas urbanas e do crescimento quantitativo frente aos padrões de produção e 

consumo, fez do manejo dos resíduos sólidos um fator de maior relevância à gestão e ao 

planejamento urbano. Tendo em vista os problemas gerados pelo tratamento inadequado dos 

resíduos, a regulação apresenta-se como um instrumento norteador à garantia da eficácia dos 

serviços públicos de saneamento básico, cuja vertente representa um dos pilares determinantes à 

qualidade de vida da população em seu entorno. Diante disso, há uma relação direta entre os 

serviços prestados à população e a vivência desta na cidade, que é afetada pelos impactos 

socioeconômicos relacionados à desigualdade social em decorrência do acesso aos serviços de 

resíduos sólidos, a degradação do meio ambiente e a saúde pública quando do contato da 

população com água contaminada e ambientes nocivos. 

Consoante com Jacobi (2011, p. 135), “a preocupação mundial em relação aos resíduos sólidos 

tem aumentado ante o crescimento da produção, o gerenciamento inadequado e a falta de áreas 

de disposição final”. Diante deste cenário, a formação associada de municípios vem oportunizar 

uma gestão participativa, equitativa e técnica do ponto de vista de oferecer a melhor qualidade 

possível nos serviços públicos prestados.  

Assim, por meio de uma regulação efetiva, a atuação ocorre em benefício da sociedade, da oferta 

de bem-estar social e promoção da saúde pública, por meio da universalização do saneamento 

básico. Adiante ao sentido da regulação em si, a prestação destes serviços apresenta múltiplos 

benefícios quando gerida de forma consorciada. Elucidando o que se busca demonstrar neste 

estudo, ao ser aplicada a vertente do saneamento básico denominada de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos.  
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Para compreender tal realidade e a relação entre os serviços e a qualidade de vida do cidadão, 

buscou-se analisar a regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos em âmbito nacional 

através do olhar das agências reguladoras e, ao mesmo tempo, sob um enfoque regional, com a 

regulação do saneamento básico realizada em catorze municípios através de um consórcio 

público, localizado no Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

  

Em relação à metodologia, a pesquisa classificou-se sob uma abordagem quali-quantitativa, 

exploratória em relação aos objetivos. Utilizou-se de um questionário aberto com questões diretas 

que possuíam o desígnio de traduzir a situação real da regulação em manejo de resíduos sólidos 

no país. O referido questionário foi encaminhado a 43 agências reguladoras. Destas, três não se 

manifestaram, alcançando-se, portanto, 93% da amostra utilizada. As questões efetuadas foram 

as seguintes: 

1. Qual o nome da Agência? 2. A Agência realiza a regulação de resíduos sólidos? 3. Dos 

servidores ativos na Agência, quantos atuam diretamente na regulação de resíduos 

sólidos? 4. Quantos municípios são regulados pela Agência? 5. Quantos são os municípios, 

que efetivamente, possuem o serviço de manejo de resíduos sólidos regulado pela 

Agência? 6. Por quem é realizada a prestação de serviços na área de resíduos sólidos? 7. 

Há resolução normativa específica para regulação dos serviços de resíduos sólidos? 8. Se 

houver normativa, informe a área (Qualidade, Reajuste/Revisão, Ouvidoria etc.), o número 

e ano. 9. Qual a forma de cobrança mais comum pelos serviços de resíduos sólidos (Taxa 

ou Tarifa)? Existe algum critério estabelecido? 10. A Agência já realizou reajustes e/ou 

revisões de taxas/tarifas de resíduos sólidos? 11. Qual a forma de arrecadação utilizada 

pela Agência para cobrança da regulação? (Por habitante, por percentual de receita etc.). 

12. Já foram realizadas fiscalizações dos serviços? Se sim, onde? 13. Quantas 

fiscalizações foram realizadas ao todo? 

O presente trabalho foi formalizado após motivação originada do grupo de trabalho intitulado 

Grupo de Resíduos Sólidos da Câmara Técnica de Saneamento da Associação Brasileira de 

Agências de Regulação (Abar), assim como, sob a finalidade de se obter informações sobre a 

regulação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. 

  

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

  

Por meio da análise dos dados obtidos com a aplicação de questionários, é possível destacar que, 

das 40 respondentes, seis realizam efetivamente a regulação do manejo de resíduos sólidos. 

Observa-se, com as respostas obtidas, que uma agência reguladora realiza a regulação, porém 

encontra-se em fase de extinção, e três agências iniciarão a regulação no ano de 2018, sendo 

que, destas, uma está estruturada com normativa específica para resíduos sólidos. No Quadro 1 é 

possível observar as informações obtidas das agências intituladas de 1 a 5 perante questões 

regulatórias. 
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Quadro 1 – Levantamento nacional da regulação do manejo de resíduos sólidos. 

Nome da Agência Agência 1 Agência 2 Agência 3 Agência 4 Agência 5 

Quantos servidores 

atuam na regulação 

de resíduos? 

 

10 

 

5 

 

5 

2 servidores 

ativos, quando há 

demanda maior 

contratam 

empresa. 

3 do setor técnico 

e 2 economistas. 

Quantos municípios 

são regulados pela 

agência no total? 

 

1 

 

76 

 

190 

 

1 

 

1 

Quantos possuem a 

regulação dos 

serviços de resíduos 

sólidos? 

 

1 

76 são regulados, mas 

apenas as destinações finais 

que são comuns para mais 

de um município. 

 

189 

 

 

1 

 

1 

Por quem é realizada 

a prestação de 

serviços na área de 

resíduos sólidos? 

 

Autarquia. 

Não soube responder. Autarquia, 

Municipalidade, 

Concessão e 

Terceirização. 

Terceirização e 

economia mista. 

 

Concessão. 

Há resolução 

normativa específica 

para esta área? Se 

sim, de que tipo? 

14/15 setembro de 2016 - 

Preços públicos cobrados a 

grandes geradores; 

25/27 outubro de 2017 - 

Alteração preços públicos de 

grandes geradores; 

21/25 novembro de  2016 - 

Condições gerais de Utilização 

do serviço público de resíduos 

sólidos; 

05/2017 -  Implantação, 

operação, manutenção de 

transbordo. 

88/14 agosto de  2017 - 

Condições técnicas de 

operação e procedimento de 

fiscalização; 89/15 agosto de  

2017 - Condições gerais da 

prestação e utilização. Estão 

estabelecendo uma nova que 

é voltada para o operacional, 

e as demais áreas são 

regidas por normativas 

gerais. 

 

Não. 

 

Não. 

 

Não. 

Já foram feitos 

reajustes/revisões 

das taxas/tarifas? 

 

Sim. 

 

Não. 

 

Sim. 

 

Sim. 

 

Sim. 

Qual a forma mais 

comum de cobrança 

pelos serviços? Existe 

algum critério 

estabelecido? 

Taxa, divide-se em preços 

públicos para grandes 

geradores e taxa de limpeza 

pública e manejo para os 

demais. 

Taxa, e uma nova 

metodologia de revisão está 

sendo criada para a 

padronização de todos. 

Taxa para a 

maioria, mas 

concessionária 

utiliza tarifa. 

 

 

Taxa. 

O município que 

paga, não os 

usuários, está se 

iniciando 

conversa para 

cobrar taxa. 

Qual a forma de 

arrecadação utilizada 

pela agência para 

cobrança da 

regulação? 

3% do valor arrecadado com a 

taxa de limpeza pública. 

Realizada por percentual de 

receita (0,9%), mas esse 

valor é dividido pela cadeia. 

 

Por habitante 

(R$0,01) 

 

 

Percentual de 

receita. 

Por percentual de 

receita (só de 

água e esgoto, 

para resíduos não 

há taxa de 

regulação). 

Já foram realizadas 

fiscalizações dos 

serviços? Se sim, 

onde? 

Coleta, transporte, transbordo 

e destinação final. 

Sim, transbordo e destinação 

final. 

Sim, destinação 

final. 

Coleta, 

transporte, 

transbordo e 

destinação final. 

Fazem 

fiscalização do 

contrato, 

acompanhamento 

contínuo, parte 

operacional é 

feita pela 

Secretaria de 

Obras 

Quantas fiscalizações 

já foram realizadas ao 

todo? 

Foram realizadas fiscalizações 

sem caráter punitivo* em 34 

instalações, em 2017, e em 

2016 realizado o diagnóstico 

das 34 instalações. (*não se 

tem normativa que estabeleça 

a aplicação de advertências e 

punições) 

12 iniciais nos aterros, 5 de 

acompanhamento e 1 

transbordo (no relatório foi 

indicado como coleta). 

 

13 (em 2017). 

Não soube 

responder, mas 

são feitas desde 

2008. 

 

 

 

Acompanhamento 

contínuo. 

Fonte: Os autores (2017). 
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Diante dos Quadros 1 e 2 é possível produzir um comparativo entre a vivência de cinco agências 

reguladoras de diferentes estados do país, com a situação local, verificada pela AGIR. Cabe 

destacar que a Agência Reguladora AGIR (Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí), realizadora da pesquisa em 

questão, é constituída sob a forma de uma associação pública (consórcio público) e encontra-se 

regida pelas normas da Constituição Federal, pela Lei Federal nº 11.107/2005 e pelo Decreto nº 

6.017/2007. É formada por um consórcio público de municípios da região do Médio Vale do Itajaí, 

em Santa Catarina. Conforme declarado pela Confederação Nacional dos Municípios “[...] será no 

âmbito local que as maiores mudanças e os melhores resultados serão alcançados, porque é no 

Município que tudo acontece e é o gestor público municipal o primeiro que se depara com os 

problemas e o primeiro a ter que apresentar as soluções” (CNM, 2016, p. 123). 

A AGIR atua diretamente no controle, na regulação e na fiscalização dos serviços públicos 

municipais de saneamento básico. De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, entendem-se 

como serviços de saneamento básico, o  abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

  

Quadro 2 – Levantamento da atuação de uma agência reguladora com atuação intermunicipal. 

Nome da Agência Agência 6 

Quantos servidores atuam na regulação de resíduos?  

8 

Quantos municípios são regulados pela agência no total?  

14 

Quantos possuem a regulação dos serviços de resíduos sólidos?  

14 

Por quem é realizada a prestação de serviços na área de resíduos 

sólidos? 

Autarquia, municipalidade, 

concessão e terceirização. 

Há resolução normativa específica para esta área? Se sim, de que 

tipo? 

 

Não 

Já foram feitos reajustes/revisões das taxas/tarifas?  

Sim. 

Qual a forma mais comum de cobrança pelos serviços? Existe algum 

critério estabelecido? 

 

Taxa. 

Qual a forma de arrecadação utilizada pela agência para cobrança da 

regulação? 

 

Por habitante (R$0,05). 

Já foram realizadas fiscalizações dos serviços? Se sim, onde? Coleta, transbordo e destinação 

final. 

Quantas fiscalizações já foram realizadas ao todo? 10 

 Fonte: Os autores (2017). 

  

Conforme os Quadros 1 e 2 observa-se que, quanto a abrangência de regulação de resíduos 

sólidos em comparação ao universo de municípios regulados por cada agência, o atendimento 

possui alta cobertura regulatória. Diante o questionamento da realização de reajustes/revisões das 

taxas e tarifas, apenas uma agência informou não realizar. É relevante advertir que a Lei Federal 
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nº 11.445/2007 dispõe como uma atribuição do ente regulador a edição de normas que 

compreendam a estrutura e níveis tarifários, assim como reajustes e revisões. 

Por fim, percebe-se que o papel das entidades reguladoras é conferir novas possibilidades aos 

regulados, usuários e poder concedente (que são os titulares dos serviços públicos de 

saneamento básico) de forma a criar um diálogo, expressando a importância ambiental da adoção 

de outras soluções ao destino dos resíduos sólidos, assim como proporcionar o questionamento 

acerca de possibilidades individuais e não individuais necessárias a serem realizadas nesta 

vertente do saneamento básico. Igualmente, se configura como atribuição relevante da agência 

reguladora maior atuação na área do manejo de resíduos sólidos a fim de averiguar a viabilidade 

econômico-financeira da prestação destes serviços pelas municipalidades (titulares dos serviços), 

considerando para tanto taxas/tarifas praticadas, assim como verificar a modicidade tarifária, ou 

seja, um preço justo em relação ao tipo de cobrança. Verifica-se que a disposição de resíduos 

sólidos urbanos de forma inadequada, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento – SNIS (2016), predomina em grande parte dos municípios brasileiros (61%), 

onde a maior presença de lixões é registrada nos municípios das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste e que, a correlação entre a existência de lixão e a inexistência de algum tipo de 

cobrança pelos serviços é muito elevada (86,7%), demonstrando-se assim a precariedade quanto 

a sustentabilidade econômico-financeira dos sistemas, reforçando a indispensável inserção da 

regulação junto a esses serviços públicos prestados. 

  

 

CONCLUSÃO 

  

Percebe-se que o papel das entidades reguladoras é conferir novas possibilidades aos regulados, 

usuários e poder concedente (que são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico) 

de forma a criar um diálogo, expressando a importância ambiental da adoção de outras soluções 

ao destino dos resíduos sólidos, assim como proporcionar o questionamento acerca de 

possibilidades individuais e não individuais necessárias a serem realizadas nesta vertente do 

saneamento básico. Igualmente, se configura como atribuição relevante da agência reguladora 

maior atuação na área do manejo de resíduos sólidos a fim de averiguar a viabilidade econômico-

financeira da prestação destes serviços pelas municipalidades (titulares dos serviços), 

considerando para tanto taxas/tarifas praticadas, assim como verificar a modicidade tarifária, ou 

seja, um preço justo em relação ao tipo de cobrança.  

A análise de dados coletados, permite concluir que, diante de uma amostra pesquisada, a efetiva 

regulação do manejo de resíduos sólidos apresenta um índice baixo. Este percentual modesto de 

atendimento de regulação demonstra a necessidade de instituição de políticas de gestão e 
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organização político-administrativa, a fim de tornar a participação cada vez mais representativa de 

agências reguladoras na área de resíduos sólidos, assim como o engajamento daquelas que 

realizam a regulação com intuito de normatizar a prestação dos serviços em toda sua 

abrangência. A regulação no país avançou muito nas vertentes de água e esgoto, porém, tanto 

resíduos quanto drenagem necessitam de um olhar especial no que se refere ao ambiente 

regulatório. 
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RESUMO  

 

Este trabalho faz uso dos dados da primeira e da segunda coletas do SNIS-AP e analisa a 

variação no tempo do déficit na drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (DMAPU) entre 

2015 e 2017. A partir do uso do programa Excel (MICROSOFT, 2016), os déficits na DMAPU 

foram calculados, por região e para o Brasil como um todo, por meio da mesma expressão 

matemática utilizada para o cálculo do Indicador IN040 do SNIS-AP, mas com a adoção de um 

critério de consistência, o mesmo utilizado por Arend Filho (2018). De acordo com o método 

adotado, entre 2015 e 2017, o déficit na DMAPU no Brasil se manteve estável no valor de 4,1%. O 

critério de consistência de dados utilizado funcionou. Apesar de ser menor que a de 2017, a 

amostra de dados do SNIS-AP de 2015 (com informações suficientes e consistentes para o 

cálculo do déficit na DMAPU) aparenta ser representativa. Portanto, se o resultado central deste 

trabalho, - a manutenção, entre 2015 e 2017, do déficit na DMAPU no Brasil em 4,1% - não 

refletiu a crise de 2014 que se estendeu de 2015 a 2017 - à qual pode ser somada a falta de 

investimentos vultuosos na DMAPU e a diminuição dos recursos aplicados no setor, - a razão 

deve ser, sobretudo, porque, em muitos casos, as informações prestadas pelos participantes do 

SNIS-AP ainda podem ser aprimoradas. 

Palavras-chave: Déficit na drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (DMAPU); Módulo de 

Águas Pluviais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS-AP). 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2017, Arend Filho (2017), abriu um “diálogo crítico” com Souza, Moraes e Borja (2013), 

colocando em debate o conceito de déficit na drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

(DMAPU) proposto pelos autores.  

Em resumo, a argumentação apresentada por Souza, Moraes e Borja (2013) teve três pontos-

chave, que foram: 

 os sistemas de DMAPU são planejados e dimensionados para falhar; 

 a especificidade da componente inviabiliza a expressão do déficit na DMAPU por meio de 

valores per capita; e 

 na DMAPU, o conceito de déficit tem que ser abrangente, contemplando diversos 

aspectos, incluindo o de cobertura, a ser expresso por meio de indicadores de falha do 

sistema. 

Os contrapontos apresentados por Arend Filho (2017), um para cada um dos pontos-chave 

listados, foram: 

 os sistemas de DMAPU são planejados e dimensionados não para falhar, mas para 

minimizar os prejuízos proporcionados pelas inundações, independente da abordagem 

adotada, se a tradicional ou a moderna; 

 o déficit na DMAPU pode sim ser expresso por meio de valores per capita; e 

 em vez de abrangente, contemplando diversos aspectos, incluindo o de cobertura, o 

conceito de déficit na DMAPU pode ser desenvolvido a partir de um núcleo simples e 

expressivo, calculado pela razão entre a população em risco de inundação e a população 

total. 

Para sustentar os contrapontos apresentados, Arend Filho (2017) propôs o esquema exposto na 

Figura 1, base para o cálculo do déficit na DMAPU segundo o conceito proposto. Este esquema,  

proposto em 2017 (AREND FILHO, 2017), teve a operacionalidade avaliada em 2018 (AREND 

FILHO, 2018a), a partir do uso de uma versão preliminar dos dados do Módulo de Águas Pluviais 

do Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS-AP. Na ocasião, - após as 

adaptações que transformaram a Figura 1 na Figura 2, - Arend Filho (2018a) concluiu a favor da 

operacionalidade da proposta avaliada. 

Este trabalho faz uso dos dados da primeira e da segunda coletas do SNIS-AP e tem por objetivo 

analisar a variação no tempo do déficit na DMAPU no Brasil entre 2015 e 2017. 
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Figura 1 – Esquema proposto por Arend Filho (2017) para o cálculo do déficit na DMAPU. 

 

 

 

Figura 2 – Esquema adaptado e utilizado por Arend Filho (2018a) para o cálculo do déficit na DMAPU. 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Até o momento, o SNIS-AP teve somente um par de edições. Os dados da primeira edição 

tiveram a data base de 2015, foram coletados em 2016 e tiveram divulgação em 2018, junto com 

a publicação do Diagnóstico de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais – 2015 (BRASIL, 2018). 

Os dados da segunda edição tiveram a data base de 2017, foram coletados em 2018 e tiveram 

Pop. Total 

Pop. em região 
estudada a partir de 

modelos matemáticos 

Pop. em região não 
estudada a partir de 

modelos matemáticos 
 

(Sem informação) 

Pop. fora das manchas 
de inundação 

 
(Atendimento 

adequado) 

Pop. dentro das 
manchas de inundação 

  

(Sem atendimento) 

Total de domicílios 

urbanos 

Dom. urbanos em 
regiões com risco de 
inundação mapeado 

Dom. urbanos em 
regiões sem risco 

mapeado 

(Sem informação) 

Dom. urbanos fora das 
manchas de inundação 

(Atendimento 
adequado) 

Dom. urbanos dentro 
das manchas de 

inundação 
  

(Sem atendimento) 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1379 

divulgação em 2019, junto com a publicação do Diagnóstico de Drenagem e Manejo das Águas 

Pluviais – 2017 (BRASIL, 2019).  

Neste trabalho, para analisar a variação no tempo do déficit na DMAPU no Brasil, fizemos uso dos 

dados da primeira e da segunda edição do SNIS-AP, e, desta vez, - em vez do esquema 

apresentado na Figura 2, - optamos pelo uso direto da expressão matemática do Indicador IN040, 

“Parcela de domicílios em situação de risco de inundação”, do SNIS-AP. Assumimos, assim, que 

as edificações/domicílios sujeitos à risco de inundação podem ser contadas ou estimadas de 

diversos modos, não devendo o modo que parte da espacialização de manchas de inundação ser 

tomado como exclusivo, apesar de ser a melhor opção. Em cada município, os domicílios sujeitos 

à risco de inundação podem ser contados ou estimados a partir de manchas de inundação, que 

podem ser geradas e especializadas 1) indiretamente, com o uso de modelos do tipo 

“precipitação-vazão”, 2) diretamente, por meio do estudo estatístico das vazões, ou 3) 

alternativamente, levando em conta o nível de grandes enchentes, associadas ou não a um 

período de retorno. De modo mais simples, no entanto, os domicílios sujeitos à risco de inundação 

também podem ser estimados com o apoio das informações disponíveis em mapas de setorização 

de riscos, - como os do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que, apesar dos indícios de que 

ainda não estão sendo plenamente utilizados (AREND FILHO et al., 2018), já foram entregues 

para mais de 1.400 municípios do Brasil, - ou mesmo exclusivamente com base na experiência de 

técnicos e gestores locais, inclusive os integrantes da defesa civil. Levando, então, em conta que 

as edificações/domicílios sujeitos à risco de inundação podem ser contadas ou estimadas de 

diversos modos, para este trabalho, adotamos o esquema apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Esquema utilizado neste trabalho para o cálculo do déficit na DMAPU. 

 

 

 

Operacionalmente, a partir do uso do programa Excel (MICROSOFT, 2016), calculamos o déficit 

na DMAPU em 2015 e em 2017, por região e para o Brasil como um todo, por meio da Equação 1, 

- a mesma utilizada para o cálculo do Indicador IN040, “Parcela de domicílios em situação de risco 

de inundação”, do SNIS-AP, - aplicando, também neste trabalho, o critério de consistência de 
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dados adotado por Arend Filho (2018a), com o qual são retirados das amostras os participantes 

do SNIS-AP que, de acordo com os dados prestados, informaram ter números médios de 

moradores por domicílio inferior a 2,2 ou superior a 6,5. 

Os valores limites adotados, de 2,2 e 6,5, foram definidos com base nos municípios que, segundo 

dados Censo de 2010 (IBGE, 2018), apresentaram o menor e o maior valor médio de moradores 

por domicílio no Brasil. 

 

𝐼𝑁040 =
𝑅𝐼013

𝐺𝐸006
× 100 Equação 1 

Onde: 

 RI013   – nº de domicílios urbanos sujeitos a risco de inundação; 

 GE008 – nº total de domicílios urbanos existentes no município. 

deixar duas linhas em branco 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Da primeira para a segunda coleta de dados, o SNIS-AP teve alterações no número de 

participantes e nas regras de preenchimento dos campos de informação. O número de 

participantes (Municípios e Distrito Federal) teve um aumento de 46,9%, subindo de 2.541 para 

3.733 e o preenchimento dos campos de informação RI013 e GE008 se tornou (praticamente) 

obrigatório. Assim, da primeira para a segunda coleta de dados, o número de participantes com 

informações suficientes e consistentes para subsidiar o cálculo do déficit na DMAPU subiu de 566 

para 2.361 titulares, como exposto na Tabela 1. 

Os resultados deste trabalho, - para a geração dos quais levamos em conta apenas os 

participantes do SNIS-AP com informações suficientes e consistentes (RI013 preenchido e GE008 

consistente), - estão apresentados nas Tabelas 2 e 3 e na Figura 4, que as resume. 

 

 

Tabela 1 – Resumo da situação dos dados informados pelos participantes por coleta. 

Coleta 

Nº de Titulares 

Participantes RI013 e GE008 

preenchidos 
RI013 = 0 RI013 > 0 

RI013 preenchido 

e GE008 

consistente 

2015 2.541 755 189 556 566 

2017 3.733 3.732 1.789 1.943 2.361 
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Tabela 2 – Déficit na DMAPU em 2015, por região e para o Brasil como um todo, segundo os dados 

da primeira e da segunda edição do SNIS-AP. 

Região 
Nº de domicílios urbanos 

sujeitos a risco de 
inundação 

Nº total de domicílios 
urbanos existentes no 

município: 
Déficit na DMAPU 

Norte 37.732 328.545 11,5% 

Nordeste 54.375 1.669.173 3,3% 

Centro-Oeste 70.664 525.607 13,4% 

Sudeste 134.548 4.772.915 2,8% 

Sul 117.470 2.736.289 4,3% 

Brasil 414.789 10.032.529 4,1% 

 

 

Tabela 3 – Déficit na DMAPU em 2017, por região e para o Brasil como um todo, segundo os dados 

da primeira e da segunda edição do SNIS-AP. 

Região 
Nº de domicílios urbanos 

sujeitos a risco de 
inundação 

Nº total de domicílios 
urbanos existentes no 

município: 
Déficit na DMAPU 

Norte 152.986 2.656.150 5,8% 

Nordeste 218.083 7.245.050 3,0% 

Centro-Oeste 117.047 3.362.955 3,5% 

Sudeste 834.416 20.510.059 4,1% 

Sul 314.232 6.388.164 4,9% 

Brasil 1.636.764 40.162.378 4,1% 

 

 

Figura 4 – Variação no tempo do déficit na DMAPU, por região e para o Brasil como um todo, 

segundo os dados da primeira e da segunda edição do SNIS-AP. 
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Analisando os resultados apresentados, podemos ver, por região, uma forte variação nas regiões 

Norte (de 11,5% para 5,8%) e Centro-Oeste (de 13,4% para 3,5%). Assim, de acordo com os 

dados declarados pelos titulares dos serviços de DMAPU, a região Centro-Oeste, que, em 2015, 

era a região com a maior, se tornou, em 2017, a segunda com a menor parcela de domicílios 

urbanos sujeitos a riscos de inundação, atrás apenas da região Nordeste, na qual o déficit na 

DMAPU diminuiu de 3,3% para 3,0%. Nas regiões Sudeste e Sul e, o déficit na DMAPU aumentou 

de 2,8% para 4,1% e de 4,3% para 4,9%. Para o Brasil como um todo, de 2015 para 2017, o 

déficit na DMAPU não variou, podendo a manutenção em 4,1%, resultado central deste trabalho, 

ser interpretada como surpreendente, posto que, entre 2015 e 2017, o Brasil teve uma forte crise 

(CARVALHO, 2018), com forte crescimento do número de desempregados e aumento significativo 

da pobreza e da pobreza extrema. 

No entanto, pelas razões expostas, apesar de surpreendente, o resultado central deste trabalho 

pode ser tomado como mais plausível que o resultado apresentado no Diagnóstico de Drenagem 

e Manejo das Águas Pluviais – 2017 (BRASIL, 2019), publicação oficial do SNIS-AP, de acordo 

com a qual, de 2015 para 2017, o cálculo do indicador IN040 diminuiu de 4,2% para 3,7%. Como 

os dados brutos e as expressões de cálculo adotadas são as mesmas, os valores são distintos 

devido ao critério de consistência adotado neste trabalho, que, pelo visto, funcionou. A redução do 

déficit na DMAPU requer investimentos vultosos, e o Brasil não apenas não os teve, como teve, 

também, uma diminuição dos recursos aportados no setor (AREND FILHO, 2018b e 2018c). 

Portanto, pela falta de investimento vultuosos, pela diminuição dos recursos aportados na DMAPU 

e pela forte crise de 2014 que se estendeu de 2015 a 2017, era esperado um aumento, e não uma 

diminuição, do resultado do cálculo do indicador IN040. Podemos, então, supor que, em vez de 

aumentar, para o Brasil como um todo, o déficit na DMAPU se manteve estável em 4,1 % mais 

pela correção das informações prestadas por pelos titulares do serviço, sobretudo nas regiões 

Norte e Centro-Oeste, e menos pelos efeitos de políticas públicas implementadas entre 2015 e 

2017, restando, ainda, uma incerteza sobre o impacto crescimento da amostra nos resultados 

apresentados. 

 

E o impacto do crescimento da amostra nos resultados? 

Para uma noção sobre o modo como crescimento da amostra pode ter impactado os resultados 

apresentados, fazendo uso do mesmo processo, também calculamos o déficit na DMAPU, para o 

Brasil como um todo e por região, levando em conta apenas as informações prestadas pelos 

participantes de ambas as coletas do SNIS-AP (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Resumo da situação dos dados informados levando em conta apenas os participantes de 

ambas as coletas. 

Coleta 

Nº de Titulares 

Participantes RI013 e GE008 

preenchidos 
RI013 = 0 RI013 > 0 

RI013 

preenchido e 

GE008 

consistente 

2015 2.171 678 165 513 517 

2017 2.171 2.170 1.010 1.160 1.402 

 

 

Os resultados estão apresentados nas Tabelas 5 e 6 e no Figura 5, que as resume. 

 

Tabela 5 – 2015, apenas os participantes de ambas as coletas. 

Região 
Nº de domicílios urbanos 

sujeitos a risco de 
inundação 

Nº total de domicílios 
urbanos existentes no 

município: 
Déficit na DMAPU 

Norte 37.712 327.314 11,5% 

Nordeste 42.516 1.496.346 2,8% 

Centro-Oeste 70.658 524.391 13,5% 

Sudeste 120.458 4.661.532 2,6% 

Sul 114.679 2.653.835 4,3% 

Brasil 386.023 9.663.418 4,0% 

 

 

Tabela 6 – 2017, apenas os participantes de ambas as coletas. 

Região 
Nº de domicílios urbanos 

sujeitos a risco de 
inundação 

Nº total de domicílios 
urbanos existentes no 

município: 
Déficit na DMAPU 

Norte 124.890 1.579.517 7,9% 

Nordeste 151.818 5.221.433 2,9% 

Centro-Oeste 110.081 2.148.358 5,1% 

Sudeste 587.529 1.6730.535 3,5% 

Sul 262.874 4.788.756 5,5% 

Brasil 1.237.192 30.468.599 4,1% 

 

 

Comparando os resultados que levam em conta as informações prestadas por todos os 

participantes (Tabelas 3 e 4 e Gráfico 1) com os resultados que levam em conta apenas as 

informações prestadas pelos participantes de ambas as coletas (Tabelas 5 e 6 e Gráfico 2), 

podemos ver, por região, que as variações têm quase todas o mesmo viés. Queda acentuada nas 

regiões Norte (de 11,5% para 7,9% x de 11,5% para 5,8%) e Centro-Oeste (de 13,4% para 3,5% x 

de 13,5% para 5,1%) e subida nas regiões Sudeste (de 2,8% para 4,1% x de 2,6% para 3,5%) e 

Sul (de 4,3% para 4,9% x de 4,3% para 5,5%). Apenas na região Nordeste, - na qual, em vez de 
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uma descida, podemos ver uma subida (de 3,3% para 3,0% x de 2,8% para 2,9%), - a variação o 

déficit na DMAPU não manteve o mesmo o viés.  

 

Figura 5 – Variação no tempo do déficit na DMAPU, por região e para o Brasil, segundo os dados da 

primeira e da segunda edição do SNIS-AP, levando em conta apenas as informações prestadas pelos 

participantes de ambas as coletas. 

 

 

Para o Brasil como um todo, em vez da manutenção do 4,1%, os resultados mostram uma 

pequena subida de 4,0% para 4,1%. A comparação apresentada, pelos viesses e pelos valores 

calculados, quase todos bastante similares, sugere, portanto, uma conclusão a favor da 

representatividade da amostra de 2015.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o método adotado neste trabalho, segundo os dados da primeira e da segunda 

edição do SNIS-AP, entre 2015 e 2017, o déficit na DMAPU no Brasil se manteve estável no valor 

de 4,1%. Entretanto, em vez da manutenção, o mais esperado era um aumento do déficit na 

DMAPU. Além da forte crise de 2014 que se estendeu de 2015 a 2017, no intervalo de tempo 

analisado, o Brasil não teve investimentos vultuosos na DMAPU. Teve, ainda, uma diminuição dos 

recursos aplicados no setor. 

Como filtro, o critério de consistência de dados utilizado funcionou. Embora surpreendente, o 

resultado central deste trabalho pode ser tomado como mais plausível que o resultado 

apresentado no Diagnóstico de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais – 2017 (BRASIL, 2019), 
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de acordo com o qual, de 2015 para 2017, o resultado do cálculo do indicador IN040, “Parcela de 

domicílios em situação de risco de inundação”, diminuiu de 4,2% para 3,7%. 

Apesar de ser menor que a de 2017, - pela comparação dos resultados dos cálculos que levaram 

em conta as informações prestadas por todos os participantes com os resultados dos cálculos que 

levaram em conta apenas as informações prestadas pelos participantes de ambas as coletas, - a 

amostra de dados do SNIS-AP de 2015 (com informações suficientes e consistentes para o 

cálculo do déficit na DMAPU) aparenta ser representativa. 

Portanto, se o resultado central deste trabalho, - a manutenção, entre 2015 e 2017, do déficit na 

DMAPU no Brasil em 4,1% - não refletiu a crise de 2014 que se estendeu de 2015 a 2017 - à qual 

pode ser somada a falta de investimentos vultuosos na DMAPU e a diminuição dos recursos 

aplicados no setor, - a razão deve ser, sobretudo, porque, em muitos casos, as informações 

prestadas pelos participantes da primeira e da segunda edição do SNIS-AP ainda podem ser 

aprimoradas, podendo, então, ser suposto que, no Brasil, ainda são muitos os titulares dos 

serviços de DMAPU que não contam com corpos técnicos bem dimensionados, estáveis e 

suficientemente capacitados para fazer o devido registro das informações. 

Por fim, diante dos resultados e da conclusão deste trabalho, como recomendação para a equipe 

do Ministério do Desenvolvimento Regional a cargo do SNIS-AP, sugerimos o preparo do sistema 

para emissão de alertas, sempre que o dado informado no campo de informação “GE008 – nº total 

de domicílios urbanos existentes no município” for muito discrepante do resultado calculado a 

partir da projeção dos dados dos CENSOS do IBGE. 
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RESUMO 

A inundação urbana é provocada fundamentalmente pelo excesso de escoamento superficial, 

chamado de chuva excedente ou de chuva efetiva, gerado pelo aumento dos índices de 

impermeabilização do solo e, por conseguinte, da diminuição dos processos de infiltração e de 

retenção de água. Quando o volume de escoamento superficial gerado ultrapassa a capacidade 

de escoamento dos cursos d’água que drenam as cidades, acorrem as inundações. Ou seja, os 

sistemas de drenagem urbana têm a função de prevenir possíveis inundações, principalmente nas 

áreas mais baixas das cidades sujeitas aos alagamentos. O objetivo deste estudo é a descrição 

da operação e manutenção das casas de bombas e o sistema de proteção contra cheias 

presentes no município de São Leopoldo localizado no Estado do Rio Grande do Sul, na Região 

Metropolitana de Porto Alegre. Esse sistema protege a vida e o patrimônio de aproximadamente 

80.0000 pessoas no município e por contar com cortinas de concreto e diques de terra, este tema 

reveste-se de primordial importância principalmente depois dos crimes ambientais nas cidades de 

Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Como resultado há uma descrição das atividades 

operacionais e de manutenções necessárias onerosas sendo necessária a inclusão de Entes 

Federados além do município (Governo Estadual e Governo Federal) com aporte financeiro e 

técnico para manutenção e operação do Sistema, haja visto que este sistema é patrimônio 

material de toda a população do município, que necessita ser valorizado. 

 

Palavras-chaves: SEMAE – São Leopoldo, bombas, cheias, drenagem urbana, macrodrenagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A modificação do ambiente natural pelo rápido crescimento populacional urbano, não planejado, 

tem trazido como resultado grandes impactos ambientais e sanitários para sociedade brasileira 

quando o assunto é drenagem urbana. Segundo Andrade e Santosl (2009) é importante o 

planejamento de um sistema de drenagem pluvial desde o início da formação do planejamento 

urbano, pois é bastante provável que este sistema ao ser projetado posteriormente, apresente um 

alto custo de implantação e seja deficiente devido às condições a serem contornadas na sua 

execução, sendo conveniente, para a comunidade, que a área urbana seja planejada de forma 

integrada. De acordo com um estudo realizado pelo IBGE (2000) verificou-se que a maioria dos 

municípios brasileiros possuem algum tipo de serviço de drenagem urbana (78,6%), 

independentemente, da extensão de suas redes e eficiência do sistema de forma geral. 

A resposta, normalmente, adotada pelos planos diretores, para soluções estruturais em drenagem 

urbana, é de implantar obras de galerias e canalizações que acelerem o escoamento e o 

deslocamento rápido dos picos de cheias para os corpos d’água da jusante. Essa visão 

“higienista’’ trivialmente é seguida pelos responsáveis pela drenagem de águas pluviais, para 

tentar solucionar o problema da perda do armazenamento natural (SHEAFFER e WRIGHT, 1982 

apud CANHOLI, 2005). Atualmente, foi visto que essa visão, citada anteriormente, transfere o 

problema para jusante, sobrecarregando o sistema nesse local e, por consequência, causa 

problemas para população que reside dentro ou próximo do mesmo. Os conceitos chamados de 

“inovadores” mais utilizados para readequação ou aumento da eficiência hidráulica dos sistemas 

de drenagem têm por finalidade promover o retardamento dos escoamentos, de modo a aumentar 

os tempos de concentração e diminuir as vazões máximas. Além disso, a redução dos volumes de 

enchentes por meio da retenção em reservatórios e o controle da velocidade de escoamento no 

local da precipitação, acarreta melhoria das condições de infiltração (CANHOLI, 2005). 

Estas medidas “inovadoras” tem sido muito utilizadas em países da Europa e Estados Unidos da 

América. Já no Brasil, as técnicas de reservação não são tão difundidas, contudo, algumas 

experiências de implantação de medidas de controle na fonte têm sido verificadas em cidades 

brasileiras, tais como Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Guarulhos e Caxias do Sul, que 

hoje apresentam em diferentes estágios de abordagem essas medidas. Mesmo com essa 

evolução da drenagem urbana em algumas cidades, segundo IBGE (2000) somente 7,5% dos 

municípios brasileiros utilizam reservatórios de acumulação ou detenção (TUCCI et al. 2007). 

Como ilustração da relevância do tema, Water Resources Council (1981) e Wanielista e Yousef 

(1993) estimam que 7% da área dos EUA correspondem a locais sujeitos a inundação, admitindo 

tempos de recorrência de até cem anos. Esssa área total corresponde ao Estado do Texas. Nos 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1389 

EUA, as inundações provocam prejuízos estimados em US$ 2 bilhões por ano. Nos anos 1970, 

houve o registro de 200 mortes em média, com cerca de 80 mil pessoas desabrigadas. 

Por fim, o presente trabalho tem como objetivo a descrição da operação e manutenção das casas 

de bombas e o sistema de proteção contra cheias presentes no município de São Leopoldo 

localizado no Estado do Rio Grande do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Esse 

sistema protege a vida e o patrimônio de aproximadamente 80.0000 pessoas no município e por 

contar com cortinas de concreto e diques de terra, este tema reveste-se de primordial importância 

principalmente depois dos crimes ambientais nas cidades de Mariana e Brumadinho em Minas 

Gerais. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município de São Leopoldo localizado no Estado do Rio Grande do Sul, na Região 

Metropolitana de Porto Alegre, conta com o Serviço Municipal de Água e Esgotos – SEMAE, que é 

uma autarquia municipal com autonomia financeira e administrativa, responsável pelo 

abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos e operação de sistemas de macro 

e microdrenagem. 

O rio dos Sinos é o principal curso de água do município, cortando a cidade com uma seção 

média de 80 metros de largura. Outros cursos d'água importantes no município de São Leopoldo 

são: Arroio Kruze, Arroio Peão, Arroio Gauchinho, Arroio Cerquinha, Arroio da Manteiga, Arroio 

Portão-Bopp e Canal João Corrêa. 

Como as cheias do rio dos Sinos acarretavam grandes danos, em inundações que afetavam uma 

área de 33.000ha, o Governo do Estado do RS  firmou acordo em 30 de novembro de 1963, entre 

a República Federal da Alemanha e a República Federativa do Brasil,  construindo o “Plano 

Diretor Hidrológico do Vale dos Sinos’’. 

Os estudos iniciaram-se em 03 de maio de 1967, sendo conduzidos por empresa de consultoria 

alemã, com o apoio da Secretaria de Obras Públicas e da Faculdade de Economia de São 

Leopoldo, sede do Projeto. Foi assim pesquisada e apresentada como anteprojeto á solução 

técnica para a proteção contra as cheias do curso inferior do rio dos Sinos, de Campo Bom até 

Canoas, o Governo Alemão dispôs-se a prestar assistência financeira, mediante o financiamento 

de 10 milhões de marcos alemães (DM 10 milhões) para o desenvolvimento dos projetos de 

engenharia final e início da implantação das obras 

No período de 1974 iniciaram as obras e a partir de 1990, a operação e manutenção das casas de 

bombas passou a ser executada e custeada pelo Serviço Municipal de Água e Esgotos – SEMAE. 
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Foi construído um sistema de proteção de cheias, constituído por cinco casas de bombas, 20 

quilômetros de diques e 18 quilômetros de valas. A partir de 1990, com a extinção do DNOS, a 

operação e manutenção das casas de bombas passou a ser executada e custeada pelo Serviço 

Municipal de Água e Esgotos – SEMAE. 

 

 

RESULTADO/DISCUSSÃO 

 

Este trabalho tem como intenção primordial servir de alerta e abrir uma discussão técnica e 

política dentro do tema saneamento ambiental sobre as condições de manutenção e operação dos 

diques, valas e canais dos sistemas de macrodrenagem e proteção contra cheias, buscando 

fortalecer o modelo de gestão compartilhada entre os diversos entes federados 

(município/estado/união), incluindo as populações afetadas objetivando a responsabilidade de 

cada um sobre tão importante tema. 

 

 

Figura 1 - Esquema funcionamento das bombas: ligado. 

 

 

 

Conforme Figuras 1 e 2, as casas de bombas são compostas por equipamentos eletromecânicos 

componentes do Sistema de Proteção Contra Cheias, que tem como função drenar as águas 

superficiais nas áreas por elas protegidas. São sistemas localizados em prédios de alvenaria e 

compostos por bombas, motores, painéis de controle, banco de capacitores, transformadores, 

flaps, grades metálicas e outros componentes metal mecânicos.  
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Figura 2 - Esquema funcionamento das bombas: desligado. 

 

 

Na Figura 3 podemos observar o sistema de proteção contra enchentes da cidade. 

 

Figura 3 - Mapa do sistema de proteção contra enchente. 

 

 

Os custos operacionais são: consumo de energia elétrica e manutenção por causa do resíduo 

depositado nas valas e canais que chegam até as casas de bombas e danifica os equipamentos. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo busca contribuir de forma ativa, a partir de uma experiência local em São Leopoldo e 

abrir caminho para outros trabalhos técnicos e acadêmicos em todos os municípios no Brasil, 

onde existam Sistemas de Proteção contra cheias.  

Pretende ainda, cobrar a responsabilidade do Governo Federal, que a partir de 1990 transferiu a 

operação e manutenção do sistema ao Município de São Leopoldo, não oferecendo aporte 

técnico, nem recursos financeiros (extremamente elevados). 
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RESUMO  

 

O Brasil registra um triste quadro sanitário, com milhões de pessoas sem acesso a instalações 

sanitárias adequadas. O Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) destina-se a promover intervenções nos domicílios, com o objetivo 

de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias. Nesse contexto, este artigo 

busca analisar os principais critérios de financiamento desse programa, para isso foram 

consultados a legislação pertinente ao programa de MSD da Funasa, artigos técnicos e demais 

literaturas atinentes ao tema. Foram levantados os critérios e procedimentos para aplicação de 

recursos financeiros destinados a apoiar, técnica e/ou financeiramente o desenvolvimento de 

ações de saneamento com foco no programa de MSD. Os principais critérios analisados foram os 

de elegibilidade e prioridade. O critério de elegibilidade pode ser considerado como um fator de 

enquadramento do município ao Programa, que por sua vez é norteado por condicionantes 

epidemiológicas. A prioridade trata da hierarquização (ranking) dos municípios elegíveis. Esse 

programa pode ser considerado como um importante instrumento para auxiliar o país a alcançar o 

acesso a saneamento e higiene adequados para todos. 

 

Palavras-chave: Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, MSD, Funasa, Saneamento 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares surgiu com a necessidade de promover soluções 

individualizadas de saneamento principalmente nas pequenas localidades e periferias das 

cidades. Iniciou pioneiramente na Amazônia em meados da década de 1940 pelo Serviço Especial 

de Saúde Pública (Sesp), uma das instituições antecessoras da atual Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) e permanece até os dias atuais como uma importante atividade de saneamento 

dentro dessa instituição. 

Entende-se por Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) as intervenções promovidas nos 

domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por 

meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao 

destino adequado dos esgotos domiciliares (BRASIL, 2014). 

No Brasil, ainda persiste um triste quadro sanitário onde milhões de pessoas não possuem acesso 

a instalações sanitárias adequadas. Os dados oficiais mais recentes disponíveis apontavam que o 

número de brasileiros que habitavam domicílios sem acesso a banheiros ou sanitários e, com 

grande possibilidade de defecar a céu aberto, era de cerca de seis milhões de cidadãos 

(SILVEIRA, 2016). 

É consenso que o investimento em saneamento e a prática de hábitos higiênicos propiciam a 

melhoria da saúde da população. Nesse aspecto, a política de investimentos do governo federal, 

por meio da Funasa, destina a aplicação dos recursos voltados ao controle de doenças e outros 

agravos ocasionados pela falta ou inadequação das condições de saneamento básico nos 

domicílios, principalmente ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário e MSD. 

O Programa de MSD fomenta ações que envolvam a construção de banheiros, privadas, fossas 

sépticas, vasos sanitários, pias de cozinha, lavatórios, tanques, reservatórios de água e filtros 

entre outros. 

Até o início da década de 1990 a Funasa executava diretamente as MSD nos municípios de sua 

área de atuação e em localidades onde existissem estruturas físicas próprias, como as oficinas de 

saneamento. Posteriormente passou a conveniar com os municípios a construção dessas MSD, 

entretanto, não existiam critérios claros para esse financiamento e, em 2000, foram instituídos 

dispositivos legais com critérios específicos de modo a pacificar a aplicação de recursos em 

saneamento básico pela Funasa. Nesse sentido, este artigo busca analisar os principais critérios 

de financiamento instituídos para esse programa, com enfoque nos critérios de elegibilidade e 

prioridade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O fomento a implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) é uma das ações 

desenvolvidas pela Funasa com objetivo do controle de doenças e outros agravos ocasionados 

pela falta ou inadequação das condições de saneamento nos domicílios. 

A Funasa é uma fundação pública federal, vinculada ao Ministério da Saúde, responsável em 

promover o fomento a soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças, bem como 

formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações 

estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Institucionalmente o programa de MSD tem os seguintes objetivos (BRASIL, 2014): 

 Implantar soluções individuais e coletivas de pequeno porte, com tecnologias 

apropriadas; 

 Contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade, provocados pela falta ou 

inadequação das condições de saneamento domiciliar; 

 Dotar os domicílios de melhorias sanitárias, necessárias à proteção das famílias e à 

promoção de hábitos higiênicos; e  

 Fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento. 

Para elaboração deste artigo foram consultados a legislação pertinente ao programa de MSD da 

Funasa, artigos técnicos e demais literaturas atinentes ao tema. 

Com relação à legislação pesquisou-se todas as portarias editadas pela Funasa a partir do ano 

2000, onde foram levantados os critérios e procedimentos para aplicação de recursos financeiros 

destinados a apoiar, técnica e/ou financeiramente, o desenvolvimento de ações de saneamento 

com foco no programa de MSD. Os principais critérios analisados foram os de elegibilidade e 

prioridade visto a limitação orçamentária para o financiamento de todas as ações apoiadas por 

essa instituição. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O Programa de MSD da Funasa é um dos mais antigos e contínuos programas de saneamento 

dessa instituição, completando 75 anos de existência em 2019. 

No âmbito deste Programa as ações passíveis de financiamento são (BRASIL, 2014): 

 Suprimento de água potável: ligação domiciliar/ intradomiciliar de água, poço freático, 

sistema de captação e armazenamento de água de chuva (cisternas), e reservatórios; 

 Utensílios sanitários: conjunto sanitário, pia de cozinha, tanque de lavar roupa, filtro 

doméstico, recipiente para resíduos sólidos (lixeiras); 

http://www.funasa.gov.br/web/guest/melhorias-sanitarias-domiciliares
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 Destinação de águas residuárias: tanque séptico/ filtro biológico, sumidouro, vala de 

infiltração, sistema de aproveitamento de água, ligação intradomiciliar de esgoto. 

A Funasa até o início da década de 1990 executava diretamente as MSD nos municípios de sua 

atuação. Posteriormente passou a conveniar com os municípios, entretanto, não existiam critérios 

claros para esse financiamento. A partir da regulamentação, passou a contar com critérios e 

procedimentos para aplicação de recursos financeiros nas ações de saneamento, recursos esses, 

não onerosos, ou seja, a fundo perdido oriundos do Orçamento Geral da União. 

A Tabela 1 descreve os principais critérios de financiamento utilizados pelo Programa de MSD da 

Funasa (BRASIL, 2000). 

 

Tabela 1 – Critérios de financiamento do Programa de MSD aos municípios 

 

Elegibilidade 

a) Transmissão autóctone de esquistossomose, cólera, tracoma ou febre tifóide;  

b) Mortalidade proporcional por diarréia em menores de um ano acima da média Brasil; 

 

 

 

 

Prioridade 

Prioridade 1: município com qualquer das seguintes situações:  

a) Esquistossomose: com prevalência ≥ a 25%;  

b) Cólera: com ocorrência mais recente de caso autóctone;  

c) Tracoma: com prevalência > 10% de tracoma inflamatório na população de 1 a 10 

anos;  

d) Febre Tifóide: com ocorrência mais recente de caso autóctone. 

Prioridade 2: maior índice de mortalidade proporcional por diarréia em crianças < 1 ano; 

Prioridade 3: população total (urbana e rural) < 30.000 hab. 

 

 

 

Condições 

específicas 

Apresentar projeto contendo:  

a) Inquérito sanitário domiciliar;  

b) Lista de beneficiários;  

c) Planta ou croqui da localidade identificando domicílios a serem beneficiados.  

Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS). 

Compromisso de implantação ou extensão do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). 

Fonte: Adaptado de Brasil (2000) 

 

 

O critério de elegibilidade pode ser considerado como um fator de enquadramento do município 

ao Programa, que por sua vez é norteado por condicionantes epidemiológicas. A prioridade trata 

da hierarquização (ranking) dos municípios elegíveis, e por fim, as condicionantes específicas 

estão mais voltadas à documentação para a formalização do convênio entre as partes. 
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Destaca-se que as ações da Funasa passaram a ser direcionadas aos municípios que 

apresentavam, no caso de MSD, pelo menos, um dos seguintes indicadores epidemiológicos, 

relacionados com a falta ou a inadequada condição de saneamento: mortalidade proporcional por 

diarreia em menores de um ano acima da média Brasil ou transmissão autóctone de 

esquistossomose, cólera, tracoma ou febre tifóide. 

Essa regulamentação previa a utilização de indicadores de impactos que apontassem a redução 

da prevalência das doenças ou agravos descritos, para tanto era necessário constar no projeto a 

situação atual deste indicador e os resultados esperados, e ainda, o município deveria se 

comprometer a informar, no prazo de até 12 meses após o fim do período de execução do 

convênio, os resultados obtidos. Porém, esses indicadores de impactos nunca foram implementos 

e medidos. 

A avaliação de impacto busca detectar as mudanças que efetivamente ocorreram e em que 

medida as mudanças ocorreram na direção esperada, pois segundo Carvalho (2003), essa 

avaliação é aquela que focaliza os efeitos ou impactos produzidos sobre a sociedade e, portanto, 

para além dos beneficiários diretos da intervenção pública, avaliando-se sua efetividade social. 

Nesse aspecto, o impacto das ações do Programa não pode ser avaliado. 

No decorrer dos anos foram realizados ajustes nos critérios de financiamento do programa, com 

incorporação de novas demandas, incluindo as dos programas sociais do governo, conforme os 

critérios descritos a seguir (BRASIL, 2007): 

 Sanitários - índice de cobertura dos serviços (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos urbanos, drenagem); 

 Epidemiológicos - cólera, doença de Chagas, esquistossomose, febre tifóide, tracoma, 

diarreias, malária, dengue; 

 Sociais - Fome zero, índice de desenvolvimento humano (IDH), combate à pobreza 

extrema; 

 Ambientais - índice de infestação predial por aedes aegypti, poluição dos mananciais. 

Devido à grande demanda dos municípios com características similares e para classificá-los 

dentre os mais prioritários, o Programa estabeleceu faixas de prioridades com classificação e 

pesos para utilização como critério de desempate. A Tabela 2 apresenta os critérios do programa 

(BRASIL, 2017). 
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Tabela 2 – Critérios de financiamento do Programa de MSD aos municípios 

 

Elegibilidade 

a) População de até 50.000 habitantes; 

b) Levantamento de necessidades (Lene) de MSD dos beneficiários; 

c) Declaração de capacidade técnica, financeira e gerencial do município. 

 

 

 

 

Prioridade 

Prioridade 1: com maior Índice de Infestação pelo Aedes aegypti. 

Prioridade 2: pertencentes aos Estados com maior percentual de domicílios particulares 

com renda de até três salários mínimos mensais que não possuem banheiro ou sanitário 

(PNAD). 

Prioridade 3: com menor índice de atendimento total de água disponível no Sistema 

Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS). 

 Prioridade 4: com menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

constante no banco de dados do PNUD. 

 Prioridade 5: com Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) ou em fase de 

elaboração em parceria com a Funasa ou com recursos próprios. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2007). 

 

Nota-se que na Tabela 2, o critério de elegibilidade deixou de ser o epidemiológico e o 

populacional passou a ser a principal referência no enquadramento dos municípios ao Programa. 

Por sua vez a priorização ou hierarquização passou a contar com indicadores econômicos, 

ambientais, sociais e de saneamento, além dos indicadores epidemiológicos específicos. 

Cabe destacar que a seleção dos domicílios beneficiados pelo programa, além do enquadramento 

nos critérios descritos anteriormente, respeita o princípio de continuidade e contiguidade, com o 

objetivo de evitar a pulverização das melhorias na área de abrangência do projeto. 

Na situação de falta de recursos para universalização do saneamento é perfeitamente cabível a 

priorização do atendimento de áreas de relevante interesse epidemiológico; o atendimento de 

grupos sociais minoritários e estratégicos; o atendimento prioritário para as áreas de maiores 

déficits proporcionais com serviços de saneamento e a articulação com outros programas do 

Governo Federal, na ótica da otimização dos investimentos para obtenção de melhor relação 

custo x benefício. 

É importante destacar que esse Programa está em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), onde uma das metas do ODS 6 é 

alcançar até 2030 o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar 

com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e 

meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. 
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CONCLUSÃO 

 

O Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares da Funasa é um dos mais longevos programas 

de saneamento dessa instituição, com 75 anos de existência. Atua com intervenções que ocorrem 

no domicílio, com objetivo de controlar doenças ocasionadas pela falta ou inadequação das 

condições de saneamento. 

O acesso ao financiamento do programa ocorre por critérios sanitários, epidemiológicos, sociais e 

ambientais, e atende áreas de relevante interesse, geralmente as de maiores déficits 

proporcionais com serviços de saneamento, sempre em articulação com outros programas 

governamentais. 

Esse programa pode ser considerado como um importante instrumento para auxiliar o país a 

alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados para todos, e acabar com a defecação a 

céu aberto, uma triste condição que ainda persiste em muitos lares brasileiros. 
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RESUMO  

 

A ouvidoria está cada vez mais presente nos processos atuais, tanto nos setores públicos quanto 

nos privados, constitui forte instrumento de participação do cidadão como parceiro na gestão do 

serviço de saneamento, possibilita a avaliação contínua da qualidade dos serviços prestados, 

proporcionando aos gestores uma visão maior dos problemas, aliados a possíveis soluções, 

obtendo um modelo de gestão participativa. 

O trabalho desenvolvido pela ouvidoria do serviço de saneamento ambiental de Rondonópolis, 

que recebe anualmente cerca de mil demandas, é pautado não somente pelos princípios e leis 

que regem essa atuação, vai além, buscando o cidadão como parceiro na gestão pública, 

fomando um elo entre cidadão e gestão pública. Nesse compasso, é onde se destaca como uma 

ouvidoria conciliadora e mediadora, que é resultado de métodos e técnicas inovadoras, buscando 

sempre que possível a resolução consensual do conflito para solução das demandas, obtendo 

resultados satisfatórios e o bem comum de todos. 

É imprescindível a ouvidoria no serviço de saneamento para a gestão transparente e eficiente, 

com envolvimento dos cidadãos, da sociedade e do poder público em equivalência a satisfação 

gerada com os excelentes resultados, serve como modelo de práticas exitosas da ouvidoria, 

influenciando ainda outros setores que envolvem o serviço de saneamento ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

 

A autarquia responsável pelos ofícios de saneamento de Rondonópolis é de fundamental 

importância para a comunidade em geral, considerando o fato de que visa não apenas servir, mas 

também melhorar a qualidade de vida da população. Essa dedicação é o que contribui para situar 

o município entre os destaques nacionais no âmbito do saneamento. Além disso, a concretização 

do aterro sanitário faz parte de um processo de avanço que engloba quase 100% da cobertura de 

água e de esgoto (reconhecido como o primeiro espaço totalmente dentro das normas técnicas de 

funcionamento em Mato Grosso). 

Observa-se que muitas vezes, os conflitos existem em razão da diversidade de opiniões e 

percepções próprias da natureza humana e muitos surgem do relacionamento entre as instituições 

públicas e os usuários dos serviços por elas prestados. Na maioria dos casos, o usuário desses 

serviços deseja ver seu caso resolvido e cabe à instituição criar um canal de atendimento para 

solução dos impasses, sem que haja necessidade do cidadão procurar outros meios para buscar 

seus direitos. 

Para o funcionamento e aprimoramento dos serviços públicos de saneamento com resultados 

positivos e satisfatórios, faz-se necessária a implantação e criação da ouvidoria como forma de 

controle e ao mesmo passo, com mecanismos atualizados e transparentes que possibilitam o 

cidadão a ter fácil acesso, e definitivamente resolva suas demandas, sem que haja necessidade 

de ajuizamento de ações, cujo objetivo maior é contribuir para a prestação e satisfação de um 

serviço de saneamento de qualidade para todos. 

A ouvidoria, trata-se de um órgão interlocutor com a sociedade, recebendo dela reclamações, 

informações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios, estimulando a participação do cidadão 

no controle e avaliação da prestação dos serviços públicos. Canal de comunicação direta entre 

cidadão e Autarquia (Artigo 2º e parágrafo único da Lei Municipal nº 7.366/2012), cujo ouvidor 

geral é profissional devidamente qualificado de livre escolha e a nomeação e exoneração, por ato 

da autoridade máxima do Poder Executivo, vinculado e subordinado à diretoria geral do serviço de 

saneamento. 

A ouvidoria do serviço de saneamento ambiental de Rondonópolis atua em conformidade com os 

princípios da legalidade, impessoalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, publicidade, contraditório, solução pacífica dos conflitos e prevalência dos direitos 

humanos, devendo agir com presteza e imparcialidade, consolidar a participação social como 
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método de governo e contribuir para a efetividade das políticas e dos serviços públicos de 

saneamento. 

Dessarte, a ouvidoria além de constituir forte instrumento de participação do cidadão como 

parceiro na gestão do serviço de saneamento, possibilita a avaliação contínua da qualidade dos 

serviços prestados, proporcionando aos gestores uma visão maior dos problemas, aliados a 

possíveis soluções, obtendo um modelo de gestão participativa. 

Diferentemente dos modos tradicionais,  a ouvidoria do serviço de saneamento ambiental de 

Rondonópolis, apresenta métodos e técnicas inovadoras e se destaca como uma ouvidoria 

conciliadora e mediadora natural, buscando sempre que possível a resolução consensual do 

conflito para solução das demandas, obtendo resultados satisfatórios e o bem comum de todos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dados dos anos 

2017/2018, Rondonópolis é o terceiro município mais populoso de Mato Grosso, com esse 

crescimento da população, automaticamente, aumentam os requerimentos no  serviço de 

saneamento, como por exemplo, pedido de ligação de água, viabilidade, religação, implantação de 

rede de esgoto, consertos de vazamentos e outros.  

Trabalhando em conjunto com a equipe técnica dos setores de saneamento, a ouvidoria  visa 

estabelecer a parceria entre o cidadão e a gestão pública, onde as partes concomitantemente 

tenham suas necessidades correspondidas. Ficando evidenciado que não há congestionamento 

da máquina pública e nem de ações a serem ajuizadas, resolvendo de forma célere e satisfativa 

para todos, consequentemente, proporcionando aos gestores uma visão maior das adversidades, 

juntamente a previsíveis soluções indispensáveis ao desempenho e aperfeiçoamento dos 

serviços. 

São atribuições do ouvidor geral: 

 coordenar, avaliar e controlar as atividades e serviços relacionados às competências 

institucionais da ouvidoria, provendo os meios necessários à sua adequada e eficiente 

prestação; 

 levar ao conhecimento das demais unidades administrativas do órgão/entidade e ao seu 

dirigente máximo sobre as reclamações, críticas, comentários, elogios, pedidos de 

providências, sugestões e quaisquer outros expedientes que lhe sejam encaminhados 

acerca dos serviços e atividades por eles desempenhadas, caso seja necessário; 

 propor a adoção de medidas e providências de correção de rumos ou aperfeiçoamento em 

processos, a partir dos insumos recebidos pela ouvidoria, dos seus demandantes; 
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 promover articulação e parcerias com outros organismos públicos e privados; 

 manter os interessados informados sobre medidas adotadas e resultados obtidos; 

 apresentar relatório público trimestral no qual constarão as demandas registradas, os 

encaminhamentos efetuados e os resultados obtidos à Diretoria da Autarquia, Poderes 

Legislativo e Executivo, sempre que requerido. 

Compete a ouvidoria: 

 receber, examinar e encaminhar às unidades administrativas competentes do órgão ou 

entidade as reclamações, solicitações de informação, denúncias, sugestões e elogios dos 

cidadãos e outras partes interessadas, a respeito da atuação da Autarquia; 

 realizar a mediação administrativa, junto às unidades administrativas do órgão ou entidade 

com vistas à correta, objetiva e ágil instrução das demandas apresentadas pelos cidadãos, 

bem como a sua conclusão dentro do prazo estabelecido, para resposta ao demandante; 

 manter o demandante informado sobre o andamento e o resultado de suas demandas; 

 cobrar respostas das unidades administrativas a respeito das demandas a elas 

encaminhadas e levar ao conhecimento da diretoria geral, os eventuais descumprimentos; 

 informar, sensibilizar e orientar o cidadão para a participação e o controle social das 

atividades e serviços oferecidos pela autarquia; 

 assessorar a diretoria geral, nos assuntos relacionados com as atividades da ouvidoria; 

 promover a constante publicização de suas atividades, com o fim de facilitar o acesso do 

cidadão às ouvidorias e aos serviços oferecidos pelos seus órgãos. 

As manifestações ou demandas serão recebidas através dos seguintes meios de entrada: 

 disque ouvidoria: Através de um número telefone celular (66) 99292-4652 ou fixo (66) 3410-

0495, colocados à disposição do cidadão, é possível realizar a comunicação desejada por 

telefone, falando com um dos atendentes da ouvidoria; 

  pessoalmente: A ouvidoria está aberta de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 

07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min para atender o cidadão; 

 pelo site eletrônico : www.sanearmt.com.br através do link ouvidoria; 

 e-mail: Através do endereço eletrônico: ouvidoria@sanearmt.com.br; 

  por correspondência: Através do endereço físico da ouvidoria, o cidadão encaminha aos 

Correios, a comunicação desejada Rua Jose de Alencar,nº 411, Bairro Monte Líbano, 

Rondonópolis/MT, CEP: 78710-270; e 

 fax: Número de fax colocado à disposição do cidadão, sempre que desejar realizar uma 

comunicação através deste meio (66) 3410-0495.  

As manifestações ou demandas recebidas pela ouvidoria são classificadas em: 
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  denúncia: Comunicação verbal ou escrita que indica falha no serviço prestado pelo serviço 

de saneamento; 

  reclamação: Comunicação verbal ou escrita que demonstra insatisfação em relação ao 

serviço que lhe foi prestado pela Autarquia; 

  solicitação: Comunicação verbal ou escrita por meio de um requerimento solicitando um 

atendimento; 

  informação: Comunicação, orientação ou ensinamento relacionado às ações do serviço de 

saneamento; 

  elogio: Comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação, agradecimento pelo bom 

serviço prestado por agentes públicos, por departamento ou pela Instituição; e 

  sugestão: Comunicação verbal ou escrita fazendo uma sugestão. 

Os procedimentos da ouvidoria são descritos da seguinte forma: 

 recebimento: Receber manifestações ou demandas dos cidadãos; 

 análise: Analisar as manifestações verificando se há subsídios suficientes para continuar o 

processo, se a demanda necessita de sigilo e para qual setor deverá ser encaminhada; 

 encaminhamento: Após análise, a demanda que tiver subsídios suficientes deverá ser 

encaminhada ao setor ou responsável envolvido seguindo um fluxo diferenciado, conforme 

sua categoria mencionada na etapa de análise, devendo informar o trâmite ao cidadão que 

fez a manifestação; 

 acompanhamento: o ouvidor deverá acompanhar o trâmite e avaliar a resposta do setor ou 

responsável envolvido. Se a resposta não for satisfatória pedirá novo esclarecimento; 

 resposta ao cidadão: A ouvidoria deverá informar o cidadão do trâmite de sua 

manifestação; e 

 arquivamento: Após a resposta ao cidadão, a ouvidoria deverá arquivar a demanda. 

Os casos encaminhados pela ouvidoria aos demais setores de atendimento do serviço de 

saneamento ambiental de Rondonópolis, devem ser atendidos e resolvidos prioritariamente, com 

rapidez, eficiência e eficácia, ficando expressamente proibido a todos os servidores e 

colaboradores do setores a recusa ao recebimento de qualquer documento advindo da ouvidoria, 

sob pena de instauração de procedimento administrativo interno. 

As demandas são respondidas aos requerentes, no prazo não superior a 20 (vinte) dias, podendo 

ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa da qual serão cientificados 

os requerentes (Lei 12.527/2011). Em caso de descumprimento de prazos, irregularidade, 

arbitrariedade ou ilegalidade cometidas pelo servidor ou ouvidor, caberá reclamação à diretoria 

geral ou instauração de processo administrativo interno, conforme o caso (IN SCS nº 0001/2018). 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Desta forma, ao colocar em prática o cumprimento das leis e utilizar métodos inovadores, a 

ouvidoria torna-se conciliadora e mediadora natural, constatando através de relatórios, as 

requeridas: reclamações, solicitações, sugestões, elogios, denúncias recebidas, 

encaminhamentos efetuados e resultados obtidos. 

Ao passo que a sociedade toma conhecimento da existência desse setor, bem como,  do 

atendimento e resolução dos casos, a tendência é ser mais procurado, com consequente aumento 

dos atendimentos. Não se mede a eficiência da ouvidoria pelo aumento da demanda, o aumento 

da demanda pode decorrer de outros fatores, como por exemplo, aumento da população.  

Conforme o demonstrativo da tabela 1, do relatório trimestral é possível observar os registros; 

data; horário; unidade consumidora reclamante; ordem de serviço; tipo de demanda (assunto); 

categoria; providência; responsável; conclusão e resultado. Dessa forma, confirma-se que a 

ouvidoria cumpre integralmente, entre outros,  os princípios da transparência, publicidade e 

eficiência. Ao passo que, a tabela 2, apresenta comparação mês a mês da quantidade de 

demandas recebidas de 2017/2018. 

 

Tabela 1 – Resumo parcial demonstrativo do relatório trimestral do atendimento das demandas.  

 

 

Tabela 2 – Comparação mês a mês da quantidade de demandas recebidas de 2017/2018.  
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CONCLUSÃO 

 

É importante ressaltar, que a ouvidoria do serviço de saneamento de Rondonópolis utiliza de 

métodos e técnicas inovadoras e se posiciona como uma ouvidoria conciliadora e mediadora 

natural, estando inserida na moderna concepção dos métodos de resolução consensual dos 

conflitos, de modo a possibilitar um diálogo pacífico em busca de soluções para as demandas, 

evitando, inúmeras interposições de ações judiciais, buscando a participação do cidadão na 

gestão do serviço de saneamento básico e proporcionando aos gestores um amplo 

acompanhamento dos serviços prestados, bem como de possíveis adversidades e suas 

sucessões. Além disso, cabe destacar que o envolvimento dos cidadãos, da sociedade e do poder 

público em equivalência a satisfação gerada com os excelentes resultados, serve como modelo de 

práticas exitosas da ouvidoria, influenciando ainda outros setores que envolvem o serviço de 

saneamento ambiental. 

De todo o exposto, é possível concluir que a ouvidoria no serviço de saneamento é imprescindível 

para que haja uma gestão transparente e eficiente na prestação de serviços, onde todos 

caminham na mesma direção, em busca da realização e resolução das demandas nos ofícios de 

saneamento de forma satisfatória para consecução do bem comum. 

É de suma importância o restabelecimento da comunicação entre cidadão e ouvidor (poder 

público), pois através desse diálogo, obtém-se o primeiro passo para que haja entendimento e 

resolução consensual da situação apresentada. É onde se destaca e sobressai das demais 

ouvidorias. 

 

REFERÊNCIAS 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Brasília-DF.1988.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0001/2018. Versão 001 (Dispõe sobre a organização e 

procedimentos da Ouvidoria Geral do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis). 

Sistema de Comunicação Social do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis. 

Rondonópolis-MT. 2018. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 95/98. Artigo 11. Dispõe sobre os princípios da linguagem cidadã).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm.  

LEI Nº 12.527/2011. Lei de Acesso À Informação.  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12527.htm. 

LEI  Nº 13.460/2017.  Dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública. www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/l13460.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm.


 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1407 

LEI MUNICIPAL Nº 7.366/2012 (Lei de criação da Autarquia SANEAR). 

OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO. Orientações para implantação de uma unidade de    ouvidoria: 

rumo ao sistema participativo. Coleção Ouvidoria Geral da União, v. 1. 5 ed., revisada e 

atualizada. Brasilia-DF. 2012. Disponível em 

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ouvidoria/arquivos/ogu-implantacao-unidade-ouvidoria.pdf.  

PAIVA, EURÍPEDES BATISTA DE. Projeto de Implantação do Serviço de Ouvidoria do SANEAR 

(Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis). Rondonópolis-MT.  2012. 

RONDONÓPOLIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE. Disponível em 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/com-terceira-maior-populacao-do-mt-segundo-ibge-

rondonopolis-ganha-contornos-de-metropole/. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 

25/2012. Institui o “Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação e Criação das 

Ouvidorias dos Municípios”. 

http://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00033048/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Norma

tiva%20n%C2%BA%20025_2012.pdf.

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ouvidoria/arquivos/ogu-implantacao-unidade-ouvidoria.pdf
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/com-terceira-maior-populacao-do-mt-segundo-ibge-rondonopolis-ganha-contornos-de-metropole/
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/com-terceira-maior-populacao-do-mt-segundo-ibge-rondonopolis-ganha-contornos-de-metropole/
http://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00033048/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20n%C2%BA%20025_2012.pdf
http://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00033048/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20n%C2%BA%20025_2012.pdf


 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1408 

INFLUÊNCIA DO RECEBIMENTO DE EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS 

EM UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS 

 

Rafaela de Lima (1) 

Engenheira Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Letícia de Jesus Ferreira 

Engenheira Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Guilherme Gimenes 

Mestrado em Saneamento e Ambiente pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo da UNICAMP 

Dagoberto Yukio Okada 

Doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo, Brasil 

(2012) Professor Doutor da Universidade Estadual de Campinas, Brasil 

 

Endereço (1): Rua/Av. da Saudade, 500 - Ponte Preta - Campinas – São Paulo - CEP: 13041-903- 

Brasil - Tel: +55 (19) 99221-6234 - e-mail: rafaeladlm93@gmail.com. 

 

 

RESUMO  

 

A atividade industrial é essencial à sociedade, mas pode ser responsável pela geração de 

efluentes tóxicos. No Brasil, as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) convencionais são 

projetadas para tratar esgotos domésticos. Entretanto, fontes poluidoras lançam seus efluentes 

finais na rede coletora sem autorização, comprometendo o Sistema de Esgotamento Sanitário 

(SES). Esses lançamentos, ao atingirem o corpo d’água receptor, recorrentemente, alteram seu 

enquadramento, previsto na Resolução CONAMA nº 357/2005. No Estado de São Paulo, o 

lançamento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, deve atender ao artigo 19A 

do Decreto 8.468/76 e revisões. Assim, o objetivo foi analisar a influência de efluentes não 

domésticos a partir da caracterização do SES da ETE Santa Mônica, em Campinas, e corpo 

d’água receptor. Em 2017, havia 69 indústrias na bacia de esgotamento da ETE, sendo 15, 

autorizadas a lançarem seus efluentes na rede coletora, correspondendo a 1,2% da carga 

orgânica e 3,4% da vazão do esgoto bruto de entrada na ETE. Na relação DQO/DBO do esgoto 

bruto há valores que saem da faixa de (1,7-2,4), demostrando a presença de efluentes industriais. 
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O corpo d'água receptor apresenta valores de DQO e OD fora da sua classe. Desde 2011, a 

empresa desempenha controle de lançamentos industriais na rede para reduzir danos ao SES. 

 

Palavras-chave: corpo d’água receptor, efluente não doméstico, estação de tratamento de 

esgoto, indústrias, rede coletora de esgoto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou em 2015, para o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) número 6, a universalização do saneamento para todos até 2030. O acesso à 

água limpa é uma das condições mais básica de dignidade para ser garantida a toda sociedade. 

Entretanto, o Brasil enfrenta sérios problemas com essa questão, mesmo com a Lei Federal n° 

11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico (MACHADO et al., 

2016). 

A maioria das cidades brasileiras apresenta déficit nos serviços de saneamento ambiental, uma 

vez que grande parte do esgoto urbano é lançada em rios sem o devido tratamento, a rede de 

água tratada é insuficiente e a coleta de lixo não atende todas as residências. Isto ainda se agrava 

em bairros pobres e zonas rurais. Em 2016, de acordo com dados do Sistema Nacional de 

Informação sobre Saneamento (SNIS), em todo o país, a coleta de esgoto abrangia 51,9% da 

população e o tratamento do esgoto somente 44,9%, o que demonstra as dificuldades que o país 

enfrenta neste setor (BRASIL, 2018). 

O advento das indústrias, a evolução de seus processos e o consequente aparecimento de 

inúmeros produtos indispensáveis tornou a atividade industrial um segmento essencial na 

sociedade contemporânea. Entretanto, o avanço tecnológico nas suas unidades produtivas pode 

gerar resíduos perigosos e efluentes altamente tóxicos, o que dificulta e aumenta o custo do 

processo de tratamento (ARCHELA et al., 2003; SPÓSITO, 2006). 

Dependendo da concentração, os poluentes podem trazer danos à rede coletora de esgoto, inibir 

os processos biológicos do tratamento convencional de esgotos domésticos, gerando lodos com 

características perigosas ou, ainda, passarem intactos pelo sistema de tratamento, atingindo os 

corpos d’água, ocasionando danos à vida aquática e ao homem, além de alterar o enquadramento 

proposto para o corpo d’água receptor (USEPA, 1987; SAPIA; MORITA, 2003a). 

No Brasil, em princípio, uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) convencional é projetada 

para tratar efluentes com características essencialmente domésticas, em que predomina matéria 

orgânica de fácil biodegradação. No Estado de São Paulo, o lançamento de efluentes na rede 

coletora de esgoto por qualquer fonte poluidora deve atender aos parâmetros previstos no artigo 
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19A do Decreto Estadual 8.468/76 e revisões, que dispõe sobre a prevenção e o controle da 

poluição do meio ambiente (SAPIA; MORITA, 2003b; SÃO PAULO, 1976). 

Assim, esse trabalho se propõe a analisar a influência que os empreendimentos localizados na 

bacia de esgotamento da Estação de Tratamento de Esgoto Santa Mônica podem trazer para o 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e corpo d’água receptor, destacando os mecanismos 

existentes para monitorar o atendimento às legislações e a integridade do SES. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ETE SANTA MÔNICA 

A Estação de Tratamento de Esgoto Santa Mônica foi inaugurada em 2004, está localizada no 

Jardim Campineiro (Santa Mônica) e foi projetada para abranger a sub-bacia do Córrego da 

Lagoa, contribuinte do Ribeirão Quilombo, afluente do Rio Piracicaba (FIPAI, 2000).  

Para realizar o tratamento do esgoto, a ETE possui um sistema de tratamento preliminar 

(gradeamento grosseiro e fino), processos biológicos (anaeróbio e aeróbio) sendo UASB seguido 

de lodos ativados, finalizando com o sistema de desinfecção. A Figura 1, apresenta as etapas 

operacionais da ETE (SANASA, 2007). 

 

Figura 1- Fluxograma da ETE Santa Mônica. 

 
Fonte: SANASA (2007). 
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Para a realização dos resultados, foram utilizados dados fornecidos pela Empresa de Saneamento 

estudada e outros levantamentos bibliográficos, como artigos, livros, sites de pesquisa que 

abordam situações semelhantes que possibilitaram complementar as discussões deste trabalho.  

A metodologia adotada consistiu em avaliar a influência do efluente entre a geração pela fonte 

poluidora, o descarte na rede coletora de esgoto, posteriormente o recebimento na Estação de 

Tratamento e, por fim, o lançamento ao corpo d’água receptor.  

 

ETAPA 1: REDE COLETORA DE ESGOTO 

Para analisar possíveis influências de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto por 

lançamentos irregulares, foram levantadas informações sobre a rede da bacia de esgotamento da 

ETE Santa Mônica em 2017, bem como, as manutenções realizadas para concluir se ocorreram 

com maior frequência em área industrial ou residencial. 

 

ETAPA 2: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

● Contribuições das indústrias em relação a ETE 

Foi levantado o total das indústrias localizadas na bacia de esgotamento da ETE Santa Mônica e 

seus principais ramos de atividades, foram consideradas aquelas que já são autorizadas a 

lançarem seus efluentes na rede coletora de esgoto, para analisar se o total da vazão e carga 

orgânica dos efluentes lançados são significativos perante a vazão média e carga orgânica total 

da ETE em 2017. Para o parâmetro de carga orgânica, utilizou-se a Equação 1, sendo CO(b) a 

média da carga orgânica que entrou na ETE em 2017 e CO(i) a somatória da carga orgânica das 

indústrias cadastradas. Porém, os dados da ETE são mensais, enquanto das indústrias são 

médias anuais, sendo assim, foram convertidas as unidades para chegar a uma unidade comum 

de carga orgânica (kg/mês), para isso multiplicou-se por um fator de correção, conforme Equação 

1. 

Para o parâmetro da vazão, apenas foi realizada a somatória dos dados das vazões das indústrias 

em m³/mês, em relação à média das vazões da ETE em 2017, L/s, para chegar na mesma 

unidade, m³/mês, multiplicou-se a média da vazão da ETE por 2592. 

𝐶𝑂(𝑏) =
𝑄(𝑏)𝑥𝐷𝐵𝑂(𝑏)𝑥2592

103⁄  

𝐶𝑂(𝑖) =
𝑄(𝑖)𝑥𝐷𝐵𝑂(𝑖)

103⁄                                                                                        (Equação 1)                                                                                                                 

Onde, 

b: esgoto bruto i: esgoto industrial 

CO: Carga orgânica (kg/mês) 

Q(b): Vazão do esgoto bruto (L/s) 
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Q (i): Vazão do efluente industrial (m³/mês) 

DBO(b): Demanda Bioquímica de oxigênio (mg/L) 

DBO(i): Demanda Bioquímica de oxigênio (mg/L) 

● Relação DQO/DBO do esgoto bruto e eficiência 

De acordo com a Equação 2, foi calculada a relação entre os resultados mensais de DQO e DBO 

do esgoto bruto da ETE para três anos, 2008, 2016 e 2017, pois, quando se trata de efluentes 

com características domésticas essa relação deve estar entre 1,7 a 2,4, em caso de valores fora 

desta faixa, se enquadram na característica industrial (SPERLING, 2005). 

1,7 <
𝐷𝑄𝑂

𝐷𝐵𝑂
< 2,4                                                                                                        (Equação 2) 

Onde, 

DBO: Demanda Bioquímica de oxigênio (mg/L) 

DQO: Demanda Química de oxigênio (mg/L) 

 

ETAPA 3: CORPO D’ÁGUA RECEPTOR 

Para verificar a qualidade do corpo d’água receptor em termos de DBO e OD, foram analisados 

dados fornecidos pela Empresa de Saneamento, no período de fevereiro de 2016 a agosto de 

2018, relativos aos resultados das amostras coletadas nos pontos do trecho do rio a montante da 

Estação, localizado na coordenada geográfica, 22°50’34’’ Sul (Latitude) e 47°07’09’’ Oeste 

(Longitude) e a jusante da estação, localizado na coordenada geográfica, 22°50’27’’ Sul (Latitude) 

e 47°07’10’’ Oeste (Longitude), conforme representado na Figura 2. A partir dos dados, foi 

verificado se ocorre o atendimento à classificação do rio em termos de DBO e OD, de acordo com 

a CONAMA 357/2005. 

 

Figura 2 - Pontos de monitoramento do Córrego da Lagoa a montante e jusante da Estação. 

 
Fonte: Google Earth (2019). 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

ETAPA 1: REDE COLETORA DE ESGOTO 

Com uma extensão de 140 Km, a rede coletora do Sistema da ETE Santa Mônica recebe 

contribuições tanto domésticas quanto não domésticas. O número de Poços de Visitas (PVs) é de 

2.378, e no sistema constam duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE). Em 2017, foram 

realizadas 873 manutenções nas redes de esgoto em áreas residenciais e industriais, conforme 

Figura 3, resultando em aproximadamente 6 (seis) manutenções por quilômetro (km) de rede, 

para garantir a coleta, transporte e tratamento do esgoto visando manter o sistema em condições 

satisfatórias (SANASA, 2017a). 

 

Figura 3 - Ocorrências de manutenções na bacia de contribuição da ETE em 2017. 

 
Fonte: SANASA, (2017a). 

 

ETAPA 2: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

● Contribuição das Indústrias em relação à ETE 

Existem diversos ramos de atividades na bacia de contribuição da ETE estudada, de acordo com 

os dados fornecidos em agosto de 2017 pela Empresa de Saneamento, havia um total de 69 

consumidores de água, classificados na categoria industrial, na bacia de esgotamento sanitário da 

ETE (Figura 4), entre eles, predominam os ramos farmacêuticos, alimentícios, galvanoplastias, 

têxtis e lavanderias. Considerando o total de indústrias, apenas 15 delas são cadastradas e 

autorizadas a lançarem seus efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, ou seja, 

aproximadamente 22%. 
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Figura 4 - Imagem de satélite da ETE e suas imediações. 

 

Fonte: Google Earth (2019). 

 

As indústrias cadastradas assinam um termo e devem atender ao artigo 19A do Decreto Estadual 

8.468/76 e revisões, bem como, outras exigências vistas como necessárias pela empresa de 

Saneamento. Portanto, verificou-se a contribuição da carga orgânica e a vazão destas indústrias 

em relação à ETE para identificar a existência de possíveis efeitos negativos ao sistema.  

Com os dados obtidos das indústrias cadastradas, quantificou-se a Carga Orgânica de cada uma 

delas de acordo com a Equação 1. Estes resultados foram utilizados para comparação com a 

carga orgânica de entrada do esgoto bruto na estação.  

Para a carga orgânica do esgoto bruto da Estação. adotou-se a média da carga orgânica em 

2017, o que resultou em 4,13 x 104 (kg/mês). Quanto as indústrias cadastradas, realizou-se a 

somatória das suas cargas orgânicas, o que resultou em 4,92 x 10² (kg/mês), foi calculada a carga 

orgânica das indústrias, dividida, pela carga orgânica do esgoto bruto da ETE. O total da 

contribuição das indústrias frente a carga orgânica total da ETE foi de aproximadamente 1,2 %. 

Além da comparação da carga orgânica, foi realizada comparação entre a vazão lançada das 

indústrias cadastradas em relação à vazão de entrada na ETE. A título de comparação, adotou-se 

a vazão média anual da Estação em 2017, igual a 45,1 L/s ou 1,17 x 105 m³/mês. Enquanto, a 

somatória das vazões de lançamento das indústrias cadastradas resultou em 3,97 x 10³ m³/mês. 

O total das vazões das indústrias comparado a vazão de entrada da ETE foi de 3,4%. 

● Relação DQO/DBO e Eficiência da Estação 

A partir dos resultados analisados nas Figuras 5 e 6, foi possível verificar que alguns meses estão 

fora da faixa definida (1,7 a 2,4), em 2017, abril, agosto, setembro, novembro e dezembro, em 

2016, março e julho, em 2008 não houve nenhum resultado fora desta faixa, dentre os meses 

analisados. Nota-se que setembro/2017 foi o mês mais expressivo, pois a relação chega a 

aproximadamente 4, portanto, é possível inferir que houve lançamento com características não 

domésticas.  
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Figura 5 - Relação DQO/DBO esgoto bruto da ETE em 2017(esquerda) e 2016 (direita). 

   

Fonte: SANASA (2016) e SANASA (2017b). 

 

 

 

Figura 6 - Relação DQO/DBO esgoto bruto da ETE em 2008. 

 

Fonte: SANASA (2008). 

 

Apesar do possível lançamento de Efluente Não Doméstico, notou-se que não houve baixa 

eficiência nos meses em que a relação DQO e DBO estão fora da faixa. As eficiências de 

remoção de DBO foram avaliadas para os três anos, conforme Figura 7, e atendem ao disposto no 

Artigo 18, Decreto 8.468/76, inciso V – DBO 5 dias, 20ºC no máximo 60 mg/L ou eficiência de 

80%.  Em janeiro de 2017, houve eficiência de 75%, porém a DBO neste mês foi inferior à 60 

mg/L, ou seja, atende ao artigo. Dessa forma, a partir da análise dos dados fornecidos, não foi 

possível observar nenhum efeito direto para a Estação, ou baixo desempenho relacionado à 

remoção de DBO.  
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Figura 7 - Eficiência de tratamento da ETE nos três anos analisados. 

 

Fonte: SANASA (2008, 2016 e 2017b). 

 

Através da Figura 7 é possível notar que dentre os três anos analisados, 2008, possui uma média 

de eficiência maior, e 2016 teve uma dispersão de resultados menor. Em 2017, apesar da média 

ser próxima a 90% de eficiência ocorreu maior dispersão de dados. 

 

ETAPA 3: CORPO D’ÁGUA RECEPTOR 

A outorga de lançamento superficial concedida à ETE Santa Mônica consiste em uma vazão de 

313,20 m³/h (87 L/s), localizada na coordenada geográfica, 22º50'28.45'' Sul (Latitude) e 

47º07'09.96'' Oeste (Longitude). O manancial que recebe o efluente tratado da ETE é o Córrego 

de Lagoa, apresenta vazão crítica, Q7,10 de 32,94 L/s (FIPAI, 2000). E lança suas águas, depois de 

percorrer cerca de 0,5 km, no Ribeirão Quilombo (CASTRO, 2012).   

Observou-se, que as vazões médias de lançamento do efluente tratado pela ETE nos três anos 

analisados (2008, 2016 e 2017), varia de 40 a 45 L/s, ou seja, são maiores que a vazão crítica do 

corpo receptor, porém, a Estação atende à vazão da outorga de lançamento exigida.  

Em relação ao enquadramento do rio, de acordo com o Decreto nº 10.755 de 1977, que dispõe 

sobre o enquadramento dos corpos de água, o Córrego da Lagoa é classificado como Classe 2, o 

Ribeirão do Quilombo, por sua vez é pertencente à Classe 3, integrante da Bacia do Piracicaba, 

tendo suas nascentes a noroeste do município de Campinas e sua foz no próprio rio Piracicaba no 

município de Americana, percorrendo um total de 106,3 km. 

Segundo o Artigo 15 da CONAMA 357/2005, aplicam-se às águas doces de classe 2, entre outras 

condições, as estabelecidas nos incisos V e VI, DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2 e OD, em 

qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2, respectivamente (CONAMA, 2005). 
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Verifica-se, através da Figura 8, para o parâmetro de DBO, o ponto de amostragem localizado a 

montante, apresenta na maioria das amostras valores abaixo de 5 mg/L atendendo ao CONAMA 

357, exceto nos meses de junho e agosto de 2018. Enquanto, no ponto de amostragem do rio a 

jusante da Estação, a maioria das amostras apresentam valores de DBO acima de 5 mg/L, exceto 

os meses de outubro e dezembro de 2017 e abril de 2018. 

 

Figura 8 - Valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) nos pontos a montante e jusante da 
estação. 

 

 

Nota-se através da Figura 9 que a dispersão dos dados a jusante da Estação, após recebimento 

do efluente final pela ETE é maior do que a montante.  

 

Figura 9 – Dispersão dos resultados de DBO nos pontos a montante e jusante da Estação. 

 

É possível verificar através da Figura 10 que a concentração de oxigênio no manancial é baixa na 

maioria das amostras coletadas, mesmo no ponto a montante da ETE, e não atendem aos 
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padrões da classe 2 (acima de 5 mg/L) do CONAMA 357. Em alguns meses houve aumento de 

OD após o lançamento do efluente tratado (outubro e dezembro de 2016, agosto e dezembro de 

2017, fevereiro, abril e junho de 2018) e em outros meses o decréscimo de OD (fevereiro, abril, 

junho e agosto de 2016, fevereiro, abril e junho de 2017 e agosto de 2018), em outubro de 2017 

não houve mudança em relação à OD, nas amostras a montante e jusante da Estação. Portanto, a 

jusante da estação, a maioria das amostras, em relação aos valores de DBO e OD, não atendem 

ao enquadramento do manancial Classe 2.  

 

Figura 10 - Valores de Oxigênio Dissolvido (OD) nos pontos a montante e jusante da estação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se através da Figura 11 que a dispersão dos dados, tanto a montante quanto a jusante da 

Estação, apresentam alta dispersão de resultados para o parâmetro de OD, sendo esta dispersão 

maior a montante, já as médias são similares, e os resultados não são inferiores a 1 mg/L, O 

maior valor de OD observado foi a montante da Estação, próximo a 8 mg/L. 

 

Figura 11 – Dispersão dos resultados de OD nos pontos a montante e jusante da Estação. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Montante Jusante

O
xi

gê
n

io
 D

is
so

lv
id

o
 (

m
g/

L)
 

Média

0

1

2

3

4

5

6

7

8

fe
v
/1

6

ab
r/

1
6

ju
n

/1
6

ag
o

/1
6

o
u
t/

1
6

d
ez

/1
6

fe
v
/1

7

ab
r/

1
7

ju
n

/1
7

ag
o

/1
7

o
u
t/

1
7

d
ez

/1
7

fe
v
/1

8

ab
r/

1
8

ju
n

/1
8

ag
o

/1
8

O
D

 (
m

g
/L

) 

montante

jusante

CONAMA 357/2005 Classe

2 (superior 5 mg/L)



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1419 

Apesar da interceptação parcial do efluente final da ETE, o Córrego da Lagoa mostra-se bastante 

degradado. Verificou-se que é comum a utilização deste corpo d’água para fins de disposição 

indevida de resíduos e até mesmo para lançamento de esgoto “in natura”. Esses fatores em 

conjunto com possíveis lançamentos indevidos das indústrias geram a degradação contínua do 

Córrego da Lagoa, pois excedem sua capacidade de autodepuração.  

 

CONTROLE APLICADO PELA EMPRESA DE SANEAMENTO 

 

Com o objetivo de preservar a qualidade do SES e do corpo d’água receptor, em junho de 2011, a 

empresa de Saneamento em Campinas implantou medidas para controlar o lançamento de 

efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto. Estas medidas incluem o cadastramento 

dos empreendimentos que desejam fazer o lançamento na rede de esgoto, para isso, são 

realizadas visitas para verificar o processo produtivo, bem como, coletar amostras do efluente final 

para constatar o atendimento ao artigo 19A do Decreto Estadual 8.468/76 e revisões. 

O efluente não doméstico proveniente de um empreendimento poderá ser recebido via rede 

coletora ou por caminhão-tanque. Para isso, é realizado um estudo de aceitabilidade, o qual tem a 

finalidade de caracterizar o efluente não doméstico para verificar o atendimento à legislação e os 

limites que assegurem a preservação da qualidade dos corpos d’água, da estação de tratamento 

de esgoto e das redes coletoras. Para caracterização, o empreendimento deve fornecer à 

empresa de Saneamento informações como volume estimado a ser descartado, atividade da 

empresa e número de funcionários, características e origem do Efluente a ser descartado, Laudo 

de Análise de efluentes, contendo todos os parâmetros do (Artigo 19A) Decreto Estadual 8.468/76 

e também, DBO, DQO e SST, necessariamente realizada em laboratórios acreditados pela ABNT 

NBR ISO/IEC 17.025. 

Após aprovação e atendimento de todos os requisitos da legislação, é emitido o TRENDS (Termo 

de Recebimento de Efluentes Não Domésticos pela SANASA). Nele ficam definidas as condições 

para recebimento do efluente, estabelecendo a frequência do monitoramento analítico (envio de 

laudos de análises), entre outros pontos. Além disso, a empresa de Saneamento poderá realizar 

coletas do efluente final do empreendimento e analisar os parâmetros de interesse em seu 

laboratório. 

O TRENDS possui validade definida de acordo com a caracterização do efluente não doméstico. 

A renovação ficará sob responsabilidade do cliente, quem deverá solicitá-la sessenta dias de 

antecedência ao vencimento. Caso o efluente não atenda aos parâmetros definidos no Decreto, 

serão solicitadas adequações com prazo definido para que o mesmo seja recebido sem causar 

dano ao sistema de esgotamento sanitário. Após as adequações deverá ser emitido novo laudo de 

análises. 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1420 

Além desta ação, com o intuito de monitorar o lançamento dos efluentes não domésticos, são 

instalados amostradores automáticos (Figura 12), em poços de visitas dedicados, ou seja, que 

recebem os efluentes de um único empreendimento, sem aviso prévio, de modo a monitorar a 

qualidade dos efluentes que estão sendo lançados na rede. Após conclusão das coletas, as 

amostras são analisadas em laboratório para verificar o atendimento a legislação. 

 

Figura 12- Amostradores automáticos para acompanhamento da qualidade do efluente das 

indústrias cadastradas. 

  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que apesar do alto número de empreendimentos na bacia de contribuição da estação, 

contemplando diversos ramos de atividades, e com base nos dados analisados, não foi possível 

notar efeito direto na rede coletora de esgoto ou na ETE como embasamento para constatar o 

lançamento inadequado de efluentes não domésticos. Pois, não houve queda de eficiência da 

ETE, em termos da DBO, nos três anos analisados e as manutenções realizadas na rede de 

esgoto, ocorreram tanto em áreas residenciais quanto em áreas industriais. 

Considerando a média da carga orgânica do efluente de entrada da ETE em 2017, verificou-se 

que o total da contribuição das indústrias representa aproximadamente 1,2 % da carga orgânica 

total do esgoto bruto, e as vazões de lançamento das indústrias representam apenas 3,4 % da 

vazão total que entra na ETE. Assim, em termos de carga orgânica e vazão, o despejo de 

efluentes líquidos industriais é pouco significativo, indicando que não há uma sobrecarga na 

estação do despejo das indústrias cadastradas. 

Esses resultados são consequência do controle implantado desde 2011 pela empresa estudada, o 

que demonstra que as ações conjuntas entre o município, indústrias e empresa de saneamento, 
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trouxeram conscientização para evitar danos que o lançamento de efluentes não domésticos 

possam causar ao SES. 

E, avaliando apenas os dados disponibilizados, foi possível verificar que o corpo receptor vem 

apresentando baixa qualidade, o que reforça a importância de se manter os controles em todo o 

SES de modo a minimizar prejuízos futuros. Além da necessidade de implantar medidas para 

revitalização das margens do córrego da lagoa. 
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RESUMO  

 

Em atendimento as legislações que tratam da responsabilidade do poder publico na Gestão dos 

Documentos produzidos e acumulados no desempenho de suas funções foram criadas normas e 

regras para identificação, classificação e guarda dos documentos nos órgãos da administração 

pública (federal, estadual e municipal) bem como ferramentas para o desenvolvimento desse 

trabalho, e dentre  essas ferramentas estão as Comissões de Avaliação de Documentos que são 

constituídas por grupos multiciplinares de funcionários de carreira das instituições públicas e que 

estão incubidas de criar e otimizar as Tabelas de Temporalidade de Documentos que são a 

essência da Gestão de Documentos. A implantação das Tabelas Guarda de Documentos Públicos 

possibilitou aos orgãos da Administração Pública o mapeamento e a organização da produção 

documental bem como a eliminação de documentos. E durante a realização desses trabalhos que  

evidenciamos a necessidade de fazer a “gestão da informação” contida nos documentos. 

 

Palavras-chave: Memória Empresarial, Memória Institucional, Gestão de Documentos Públicos, 

Preservação da Identidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O atendimento as prerrogativas dos requisitos legais no que tange o acervo de documentos nas 

instutições públicas trouxe ao longo tempo problemas com a disponibilização de grandes espaços 

físicos para o armazenamento de documentos, evidenciando a necessidade de desenvolvimento 

de novas metologias para o tratamento da Gestão da Informação.   

A Proteção ao patrimônio documental é garantida através da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1998), art. 23 -  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico e paisagístico.  

E foi regulamentada pela Lei Federal de Arquivos n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (BRASIL, 

1991), que dispõe sobre a Gestão dos Documentos de Arquivo na Administração Pública,  e 

determina:  

art. 1.º, “É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao 

desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação”. 

art. 3.º “Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

art. 17 “A administração da documentação pública ou de caráter público compete às 

instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais”. 

art. 21 “Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso 

aos documentos observado o disposto na Constituição Federal e nesta Lei”. 

Os acervos de documentos nas instituições são constituídos pelo conjunto de documentos 

produzidos e recebidos nos órgãos e instituições de caráter público, e entidades privadas, em 

decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Sua produção é regulamentada 

pelas Tabelas de Temporalidade de Documentos de cada instituição, onde estão determinados os 

parâmetros desde sua produção até seu destino final, seja ele o de preservação ou eliminação.    

Alguns desses documentos além de cumprirem com seu próposito administrativo dentro das 

instutições trazem em seu conteúdo informações de caráter histórico e que contribuem para a 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1425 

construção e preservação da história da empresa. Um documento de arquivo pode ser 

considerado como de preservação permanente devido a seu propósito administrativo mas que não 

possui informações relevantes para a construção da memória da empresa, ou uma situação 

contraria onde o documento não possui relevância administrativa para guarda permanente mas 

registra fatos e acontecimentos de representatividade para história da empresa.  

Durante o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos na 

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa), Campinas–SP, instituída através 

do documento portaria de nomeação SAN.P.IN.PT 507 – Comissão Setorial de Avaliação de 

Documentos (SANASA, 2016), observamos que os documentos possuíam tratativas direcionadas 

a temporalidade de preservação ou a preservação permanente sem a devida atenção a 

“Qualidade da Informação” contida no documento. Alguns documentos recebiam a classificação 

para preservação permanente no inicio da sua produção e mesmo que durante seu tempo de vida 

administrativa não cumprisse com o devido intuito da sua criação seguiam para preservação 

permanente. Entendemos que era necessário analisar o conteúdo das informações registradas 

nos documentos o que nos possibilitou concluir que a preservação do documento deve considerar 

além do caráter administrativo para o qual ele foi criado. E preciso também observar sua 

representatividade histórica durante todo seu tempo de vida, essas considerações trazem mais 

objetividade a classificação quanto a preservação de documento. 

Com o objetivo de que os documentos da Sanasa passassem receber as tratativas quanto a seu 

conteúdo e continuar atendendo as prerrogativas legais da gestão de documentos públicos, 

realizamos estudos visando a criação da tipologia para uma série documental de “Memória 

Intitucional ou Empresarial” trazendo uma visão mais holística para a gestão de documentos 

públicos, atendendo a Guarda de Documentos e de Gestão da Informação. 

Essa visão benefícia a Gestão da Informação e da otimização do espaço físico dos arquivos de 

documentos administrativos, como também contribui para o aprimoramento das políticas públicas 

de gestão dos serviços de saneamento através da preservação dos registros de acontecimentos e 

fatos relevantes que fazem parte da história das instituições.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os estudos realizados pela Comissão Setorial de Avaliação de Documentos da Sanasa foi 

realizado no período que compreendeu os anos de 2016 a 2017. As analises foram realizadas 

através de amostragens do processo físico de cada uma das séries documentais que constavam 

na Tabela de Temporalidade de Documentos da Sanasa instituída e aprovada em 21/10/2011 

através do do documento SAN.P.IN.PT 190 – Tabela de Temporalidade de Documentos 
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Produzidos e Acumulados em Decorrência das Atividades da Empresa (SANASA, 2011). Essas 

séries documentais são representadas na Tabela através de um código documental, onde suas 

definições de criação, retenção e eliminação foram previamente analisados pela Comissão 

Setorial de Avaliação de Documentos da instituição e aprovado pela Comissão Central de 

Avaliação de Documentos da Municipalidade.  

A realização das analises das amostragens foram realizadas juntamente com as entrevistas com 

todos os responsáveis pela produção de documentos da Sanasa, para que fossem revistos os 

parâmetros de criação, retenção e eliminação dos documentos. Foi observado que muitos 

documentos eram classificados como “guarda permanente” no inicio da sua produção pelo motivo 

de retratarem a atividade principal da instituição e que talvez viesse a retratar fatos relevantes que 

contribuíssem para a história da instituição. Porém como não possuíam uma tratativa para a 

informação contida no documento e todos recebiam o mesmo destino, onerando 

significativamente o acervo de documentos de guarda permanente.  

Durante o processo de reavaliação da Tabela de Temporalidade de Documentos foram analisados 

pela Comissão Setorial de Avaliação de Documentos 212 séries documentais, com uma produção 

anual de aproximadamente 90.000 processos. Fomos em busca de informações que pudessem 

nos remeter ao desenvolvimento de sistemáticas para gestão da informação e definições para 

realização da classificação dos documentos como de “Memória Institucional”, em consonância 

com as legislações aplicáveis a Gestão de Documentos Públicos. 

Foram utilizadas como ferramentas no processo de construção da definição de documento de 

Memoria Institucional: 

 Lei Federal nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991 – Dispõe sobre política pública nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providencias (BRASIL, 1991). 

 Decreto Municipal nº 15.425 de 24 de março de 2006 -  Dispõe sobre a criação da 

Coordenadoria de Gestão Documental Municipal, da Comissão Central de Avaliação de 

Documentos e das Comissões Setoriais no âmbito da Administração Pública de Campinas 

(CAMPINAS, 2006). 

Foram aplicadas as Definições da Cartilha Patrimônio Cultural Condepac – Conselho de Defesa 

do Patrimônio Cultural de Campinas (CAMPINAS, 2007), “O Patrimônio Cultural nos permite 

compreender o passado e a dinâmica de uma sociedade. Conhecê-lo é, portanto,instrumento 

fundamental para ação  dos diversos grupos sociais, bem como para o planejamento urbano e a 

elaboração de políticas públicas. Para formar o Patrimônio Cultural e interpretar os bens que o 

constituem, é preciso perceber, reconhecer e valorizar. Preservá-lo é registrar , resguardar e 

conservar o seu vasto repertório de elementos, de modo a consolidar a memória e a identidade 

coletiva”. Onde versa que os bens culturais podem ser tangíveis ou seja objetos concretos 

(móveis ou imóveis) e intangíveis (quando se refere ao conhecimento as técnicas ao saber).  
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Foram considerados também esclarecimentos do Manual de Elaboração de Planos de 

Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado 

de São Paulo (SÃO PAULO, 2016), que são documentos destinados a guarda permanente 

aqueles cujas informações são consideradas imprescindíveis ao órgão produtor e para a 

comunidade. Esses documentos, além dos valores administrativos, legal e fiscal, agregam 

também os valores históricos, probatórios e informativos, e devem ser definitivamente 

preservados para servir de fonte de pesquisa e informação.  

Foram estabelecidos parâmetros através de um procedimento interno SAN.P.IN.PR 58 – 

Documento de Memoria Institucional (SANASA, 2018), descrevendo definições e exemplos das 

informações relevantes para a construção da historia da empresa, orientando a classificação e a 

destinação para o acervo de documentos de “Memoria Institucional”. Os documentos podem 

receber essa classificação em várias etapas de sua vida administrativa, na sua criação, durante o 

seu processamento ou na fase de eliminação. Em todas essas fases a solicitação deve ser 

submetida análise e aprovação das Comissões de Avaliação de Documentos. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento da sistemática de classificação de documentos como “Memoria Institucional”, 

possibilitou continuar atendo as legislações aplicáveis a produção e armazenamento de 

documentos, a construção de um acervo de memória mais otimizado e que possibilitasse a 

identificação e localização de fatos e acontecimentos de interesse da empresa e desonerar o 

armazenamento de documentos da empresa. 

Retratamos, na Figura 1, a aprovação do trabalho da Comissão Setorial de Avaliação de 

Documentos para construção da Memória Institucional da Sanasa e as considerações feita pela 

Comissão Central de Avaliação de Documentos da Municipalidade,  que exalta a criação do tipo 

documental e sua contribuição para as politicas de Gestão de Documentos Públicos. 

A Tabela 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos após a 1ª Classificação realizada 

aplicando as definições de “Documento de Memória Instituicional”, dentre as 212 séries 

documentais analisadas no inicio dos trabalhos de reavaliação da Tabela de Temporalidade de 

Documentos. Deste total, 48  eram series documentais classificadas como de guarda permanente 

e após o estudo este número foi reduzido para 34 series documentais. 
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Tabela 1 - Resumo dos resultados imediatos obtidos no estudo. 

Parâmetro 
Antes da 

reavaliação 

Após a 

reavaliação 
Redução (%) 

Series Documentais de Guarda 

Permanente 
48 34 28 

 

É esperado pela Sanasa apartir deste trabalho a redução de documentos no acervo da empresa, 

sendo arquivado apenas aqueles de importância para a Memória Institucional. 

 

Figura 3 - Honologação de proposta de eliminação de documentos da Sanasa por meio da 

construção da Memória Institucional da empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

A experiência propiciou ampliar o conceito da guarda de documentos, foi além da preservação 

agregou a gestão da informação, possibilitando identificar e selecionar documentos que retratam 

fatos e acontecimentos significativos da trajetória e das experiências da empresa. Além disso foi 

possível organiza-los com o objetivo de estimular o processo de “construção” da identidade da 

Empresa. O papel da Memória Institucional é construir o futuro sem perder as experiências e 

conhecimentos agregados  possibilitar analisar o passado, refletir e planejar o futuro.  
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RESUMO  

 

O presente artigo tem por objetivo analisar os impactos ocasionados pela implantação da gestão 

estratégica no serviço público de Alagoinhas – Bahia, através do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto - SAAE, uma autarquia municipal. Para tanto, foi realizado revisão bibliográfica acerca do 

tema, coleta de dados a partir da análise de Leis, Projetos de Lei e de outros dados obtidos junto 

à instituição. Como resultado, constata-se o processo de evolução administrativa do SAAE, a 

ampliação do atendimento, a demanda dos serviços, o envolvimento e maior aproximação dos 

servidores e da população. Este cenário servirá como plano de fundo para a implantação e 

aprimoramento de novas técnicas de gestão com vistas ao alcance da eficiência administrativa e 

financeira da instituição. 
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INTRODUÇÃO 

 

Globalização, distribuição de renda, (des)igualdade(s), direitos e crise financeira, são palavras 

que, dentre outras, aludem à ideia do modelo socioeconômico vigente em nossa sociedade. Nos 

últimos anos, estamos acompanhando/vivenciando as tentativas, nos mais distintos espaços 

geográficos, de superar os entraves impostos no advento da primeira grande crise da economia 

global do Século XXI. Esta crise afetou e ainda afeta as estruturas econômicas tanto de países da 
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Europa, a exemplo de Portugal e Grécia, quanto da América, como os Estados Unidos e o Brasil. 

Neste contexto, temos os mais distintos fatores sociais envolvidos, os quais em linhas gerais 

podemos simplificar entre operadores do capital (público e privado) e a sociedade. Este último, 

nos referimos exclusivamente ao proletariado que, por simples definição, conceberemos enquanto 

aqueles que detém a força de trabalho. Logo, são aqueles que por sua função na sociedade então 

em lado contrário aos operadores do capital que podem viabilizar ou não os meios de produção. 

A breve narrativa sobre a atual situação econômica destes dois continentes serve apenas como 

preâmbulo para a discussão em torno da eficiência da administração pública à luz do modus 

operandi praticados pelos gestores públicos. Inevitavelmente, você leitor deve estar se 

perguntando: e a iniciativa privada, onde entra nesta discussão? Conforme enfatizado por Coelho 

(2012), o estabelecimento do que é público ou privado resulta de convenções sociais 

estabelecidas ao longo da história e por esta razão, a existência da dicotomia entre o público e 

privado é um evento natural. Portanto, é admissível a compreensão de que entrará no âmbito da 

esfera privada tudo aquilo que não se convencione enquanto público e vice-versa. Deste modo, na 

visão do autor, aquilo que é público e aquilo que é privado são separados por uma linha tênue, 

haja vista não existir “nada que seja intrinsicamente público nem intrinsicamente privado, já que a 

definição de ambos resulta de convenção coletiva” (COELHO, 2012, p. 13). Portanto, e não 

apenas por isso, é necessário considerarmos, sempre ao falarmos sobre/ou dos serviços públicos, 

bem como dos paradigmas existentes no campo da ação da gestão da coisa pública, que 

pensemos também na iniciativa privada. 

Em momentos de crise, a iniciativa privada assombra com maior veemência aqueles que se 

opõem à política de Estado mínimo55. Em sua expressiva maioria, estes opositores defendem a 

teoria de que o problema do Estado é falta de organização e comprometimento dos gestores e, 

sobretudo no Brasil, a famigerada corrupção. Outrossim indicam que técnicas administrativas de 

planejamento estratégico, utilizadas principalmente na iniciativa privada para aquisição de maior 

rentabilidade, podem e devem ser usadas para alcançar a eficiência da gestão e prestação dos 

serviços públicos de modo que possibilite o alcance da eficiência administrativa. 

Neste sentido, o presente artigo objetiva analisar os impactos ocasionados pela implantação da 

gestão estratégica no serviço público municipal de Alagoinhas - Bahia. Para tanto, foi analisado a 

experiência do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, o qual passou a utilizar a gestão 

estratégica nos anos de 2005/2006. Além disso, é pretensão examinar os dados administrativos e 

financeiros da instituição, no ciclo que antecedeu sua implementação, bem como executar análise 

                                                             
55

Segundo Lalo Watanabe Minto, a ideia de Estado Mínimo pressupõe uma não intervenção do Estado perante a economia em função 

da liberdade individual e da competição entre os agentes econômicos, visando a prosperidade econômica. (...) Ao Estado Mínimo cabe 
garantir a ordem, a legalidade e concentrar seu papel executivo naqueles serviços mínimos necessários para tanto: policiamento, 
forças armadas, poderes executivo, legislativo e judiciário etc. Disponível em:  
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_estado_minimo.htm#_ftn1> Acessado em: 15/07/2018. 
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do período imediatamente posterior à efetividade do planejamento estratégico no âmbito 

institucional. 

Deste modo, é necessário pensarmos o seguinte problema: o planejamento estratégico, adotado 

pela instituição como um instrumento de gestão, atendeu as expectativas quando da sua 

implantação ou seria este um instrumento para conceção de benesses56? Portanto, o estudo 

dessa temática poderia constatar interesses de cunho político partidário no processo de 

implantação da gestão estratégica. Além disso, apresentar como resultado a não necessidade da 

implantação do planejamento estratégico, uma vez que a instituição analisada detém o monopólio 

dos serviços por ela prestado, ou ainda evidenciar a não obtenção de resultados satisfatórios com 

a concepção de planejamento adotado. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O PLANEJAMENTO: CONCEITOS E PRINCÍPIOS 

Conforme afirma OLIVEIRA (2007), o planejamento, sob a ótica administrativa, possui conceitos e 

princípios específicos. No que concerne ao conceito, podemos relacionar enquanto o processo 

contínuo de tomada de decisão visando sobretudo uma evolução futura. Além disso, podemos 

compreender que o planejamento é um processo que exige a avaliação do momento atual para a 

construção de projeções visando o alcance de resultados mais significativos que os obtidos no 

momento da tomada de decisão.  

Neste mesmo sentido, Pereira (2002) compreende que planejamento é vinculado a processos de 

transformação, criação e/ou controle do futuro de dada organização. O planejamento, para o 

autor, é algo que perpassa uma série de ações na busca do resultado almejado. Logo, o 

“planejamento difere de improvisar, enquanto o primeiro está preocupado em elaborar um plano 

para fazer alguma coisa ou mesmo criar um esquema para agir, o segundo prepara algo às 

pressas no momento em que acontece ou às vezes age ao acaso” (PEREIRA, 2002, p. 28). 

 

PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO 

No tocante aos princípios, estes se dividem entre gerais e específicos. Na concepção de Oliveira 

(2007), em linhas gerais, são os responsáveis por balizar o processo de tomada de decisão, seja 

no que se refere ao patamar a que se deseja alcançar para a organização do próprio 

planejamento ou ainda no controle e abrangência do mesmo. Existe também o papel de controle 

dos efeitos colaterais, provocadas em pessoa(s), tecnologia(s) e sistema(s) no ato da execução 

ou criação do próprio planejamento. 

                                                             
56 O cumprimento do plano de ação, previamente definido, possibilita aos servidores o recebimento de gratificação pecuniária.  
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Isso posto, e considerando o recorte do presente artigo, estaremos trabalhando exclusivamente 

com as vertentes do planejamento estratégico, haja vista que o mesmo engloba, de maneira geral, 

outras vertentes do planejamento como por exemplo o planejamento operacional e o tático. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SERVIÇO PÚBLICO 

Considerando que o planejamento estratégico a ser discutido aqui é ambientado em uma 

instituição prestadora de serviços públicos e, como mencionado anteriormente, sua adoção 

enquanto ferramenta de gestão é utilizada em grande maioria no âmbito da iniciativa privada, é 

prudente, antes de nos aventuramos sobre as concepções do planejamento estratégico no âmbito 

das instituições públicas, fazer uma breve explanação acerca das contendas epistemológicas 

entre o que pertence às instituições públicas ou às organizações privadas e, consequentemente, 

discorrer sobre a delimitação da missão e valores de ambas. 

Assim, e à luz da compreensão da existência de uma dicotomia entre aquilo que pertence esfera 

pública e ao que pertence ao âmbito da iniciativa privada, Coelho (2012) compreende esta relação 

dicotômica enquanto fugaz, uma vez que as zonas de fronteiras são estabelecidas através de 

constructos sociais, em um determinado tempo e local. Por isso, posiciona-se pela inexistência de 

conceitos fechados sobre o que deve ser concebido enquanto público ou enquanto privado. 

Neste ínterim, o  referido autor classificará como pertencente à iniciativa privada tudo aquilo que 

não seja abarcado pelo Estado e, por conseguinte, aquilo que não pertença, até o momento 

histórico em questão, ao interesse público. Não se pode perder de vista, no entanto, que mesmo o 

interesse público (coletivo) possuindo anteposição ao interesse privado (individual), o Estado, 

enquanto ente regulador, deverá normatizar os seus princípios de atuação no âmbito do Direito.  

Posto isso, e ao considerarmos o princípio da eficiência, o qual, segundo Coelho (2012) é 

essencial o entendimento da indivisibilidade entre a eficiência administrativa e a eficiência inerente 

aos gestores e servidores que compõem os processos no contexto público, este princípio é tão 

importante quanto o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da publicidade (princípios 

constitucionais da administração pública). Além disso, 

o princípio da eficiência aponta para a racionalidade econômica do funcionamento 
da Administração Pública. É do interesse público que os tributos pagos pelos 
cidadãos, e utilizados para custear as funções administrativas, não apenas sejam 
utilizados de forma legal, impessoal, moral e pública, como também de forma 
eficiente, isto é, apresentando a melhor relação custo-benefício. Não é possível 
imaginar que a Administração Pública seja eficiente se também não forem 
eficientes os processos por ela utilizados e os agentes que a compõem. 
(COELHO, 2012 p. 57-58). 

Neste contexto, é inserido o planejamento das ações a serem realizadas pelos agentes públicos, 

os quais devem adotar estratégias (pensar ações antecipadamente), com o intuito de atender ao 

maior número de pessoas possíveis. Neste processo, devem ser privilegiados os atores sociais 

menos favorecidos. Para tanto, devemos compreender o conceito de estratégia à luz de 
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Chiavenato, o qual se refere como: “um curso de ação escolhido pela organização a partir da 

premissa de que uma futura e diferente posição poderá oferecer ganhos e vantagens em relação 

à situação presente” (2009, p.4) e planejamento estratégico sob a ótica de Peter Drucker, o que 

concebe que 

Planejamento Estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente com o 
maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que 
envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à 
execução dessas decisões e, através de uma retroalimentação organizada e 
sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas 
alimentadas. (apud OLIVEIRA, 2012). 
 

Ao falarmos sobre qualquer tipo de planejamento, no âmbito das mais diversas instituições 

públicas, inevitavelmente teremos a necessidade de explanar sobre os dispositivos legais do 

planejamento orçamentário, uma vez que o orçamento público é “o instrumento que o governante, 

seja ele presidente, governador ou prefeito, viabiliza a execução do seu projeto de 

governo”(ABRANTES e FERREIRA, 2012, p.66) e o Plano Plurianual – PPA, figura enquanto o 

primeiro instrumento de planejamento da entidade pública. (SILVA, OLIVEIRA e PEREIRA, 2016 

apud Quintana, 2011). 

A Constituição Federal de 1988 institui, enquanto instrumento de gestão orçamentária, o Plano 

Plurianual de Investimento - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária 

Anual - LOA. Como já relatado, estes instrumentos articulam normas do planejamento 

orçamentário, os quais subsidiam a execução de toda e qualquer ação dos gestores no que 

concerne a receitas e despesas no campo das instituições públicas. Além disso, é importante 

ressaltar que estes instrumentos, em especial a LOA e a LDO, carecem, no processo de sua 

elaboração, da participação popular e da realização de audiências públicas para assegurar a 

transparência das ações governamentais (ABRANTES e FERREIRA, 2012; KHAIR, 2000; SILVA; 

OLIVEIRA; PEREIRA, 2016).  

Portanto, em consonância aos princípios constitucionais, podemos reafirmar que a elaboração e, 

principalmente, a implementação do planejamento estratégico perpassam pelo PPA. 

Evidentemente, não se pode confundir o planejamento estratégico, já conceituado neste texto, 

com a ferramenta de gestão orçamentária dos governos, mas sim como ferramenta 

complementar, onde o PPA e os demais instrumentos do orçamento público são utilizados como 

base para implantação das ações do governo. 

 

 
METODOLOGIA 

 

Devido aos fins para ampliar uma área de conhecimento, esta pesquisa se enquadra na natureza 

básica. Como bem nos assegura Gil (2008), pode-se dizer que a pesquisa exploratória tem como 
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base fontes bibliográficas e documental. Neste contexto, fica claro que sua busca é aprofundada e 

procura por conteúdo relevante dentro de um tema. 

A pesquisa se classifica enquanto exploratória devido ao envolvimento profundo na análise de 

dados documentais e tendo como base da pesquisa livros, sites e artigos científicos para 

complementar a ideia central. 

Conforme verificado por Gil (2008), a forma de abordagem qualitativa tem como base a 

interpretação do pesquisador. Trata-se inegavelmente de uma pesquisa mais aceitável. 

Conforme citado acima, a pesquisa tem abordagem qualitativa devido à interpretação dos dados 

que serão coletados. Levando-se em conta que a pesquisa gira em torno de uma hipótese e 

problema, o método de análise escolhido foi o hipotético-dedutivo. A pesquisa ficou restrita a 

coleta  e análise de dados a partir de documentos angariados junto a instituição pesquisada e a 

câmara de vereadores do município de Alagoinhas-Bahia no ano de 2018.  

 

 

A COLETA DE DADOS 

A coleta de dados perpassou pelo levantamento bibliográfico no intuito de nortear os matérias e os 

métodos a serem utilizados nessa pesquisa. Tem como procedimento de coleta de dados através 

de livros, sites, periódicos e documentos disponíveis em órgãos vinculados ao poder legislativo e 

executivo do município de realização da pesquisa. “A soma do material coletado, aproveitável e 

adequado variará de acordo com a habilidade do investigador, de sua experiência e capacidade 

em descobrir indícios ou subsídios importantes para o seu trabalho” (MARCONI e LAKATOS, 

2003, p. 158). Neste sentido, foram utilizadas fontes primárias e secundárias. As fontes primárias 

correspondem à utilização dos projetos de lei, das leis e de dados obtidos através de bancos de 

dados. As fontes secundárias, por sua vez, representam aquelas utilizadas a partir de livros, 

periódicos e sites. 

A inexistência de setor próprio de arquivo na instituição pesquisada, tornou-se grande problema 

durante o processo de coleta de dados. Foram utilizados, no entanto, materiais sobre a temática 

copilados por um servidor do seu acervo pessoal. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O “PLANO DE AÇÃO 2006 DO SAAE DE ALAGOINHAS” ENQUANTO RESULTADO DA 

IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Segundo (RIBAS, et al, 2014) “o processo de planejamento consiste em definir planos. Em 

essência, um plano contém objetivos e as formas de realizá-los. Planejar é um processo, os 
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resultados são os planos”. Neste sentido, e à luz da ampliação dos serviços prestados, da nova 

estrutura administrativa e das demandas pela sociedade, nos mais diversos fóruns, quando da 

elaboração da Política de Saneamento Ambiental em 2001 e consequentemente do Plano 

Municipal de Saneamento, finalizado em 2006, o SAAE de Alagoinhas percebeu a necessidade de 

adotar medidas que possibilitassem um melhor controle das ações realizadas e, além disso, 

assegurar a qualidade e a eficiência na prestação dos serviços. Por isso, baseado nos dados 

levantados, podemos afirmar que no ano de 2006 a instituição adotou o planejamento estratégico 

com vistas ao alcance de melhores resultados. Em texto de apresentação do material de 

divulgação do “PLANO DE AÇÃO 2006”, a então Direção Geral informa que o primeiro ciclo de 

planejamento na esfera do SAAE, 

ocorre no sentido de modificar à sua maneira de atuar, procurando para os 

próximos exercícios compatibilizar e integrar as diversas ações da organização, 

adequando-as aos recursos disponíveis, de modo a atender as necessidades dos 

usuários, da organização, das diretrizes da Prefeitura Municipal, além de 

acompanhar e avaliar a consecução das medidas e metas estabelecidas. 

(SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ALAGOINHAS, 2006) 

Já as atas das reuniões realizadas ao longo dos meses de outubro de 2005 a janeiro de 2006, nos 

possibilita constatar que estes meses foram utilizados para a realização do planejamento 

estratégico, contando a princípio apenas com participação de membros vinculados ao quadro da 

diretoria, de um consultor e um coordenador indicado pela direção geral. Com o desenvolvimento 

dos trabalhos, novos membros foram participando do processo de elaboração do planejamento. 

Na oportunidade das reuniões foram debatidos e definidos pontos que resultaram em um plano de 

ação a ser executado no ano de 2006. Destes pontos, destacamos a definição das metas; do 

calendário de reuniões; formulação da identidade organizacional; do Índice de Eficiência (IE), o 

estabelecimento da comissão responsável pelo acompanhamento das metas. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA PELO PLANO DE AÇÃO 

Ficou definido, ao longo da realização das reuniões de diretoria, a utilização da técnica 5W2H 

(4Q1POC). “O nome da técnica deriva de cinco perguntas em inglês. São elas: Who, Where, Why, 

What, When, How much and How. Se contarmos a letra inicial de cada uma delas, teremos “5” 

(cinco) com a letra “W” e outras “2” (duas) com a letra “H”. Em português, estas palavras fazem 

referência a outras palavras que são destinadas normalmente a elaboração de perguntas, a saber: 

“Quem,” “O Que”, “Quando”, “Quanto”, “Por que”, “Onde e Como”. Utilizando o mesmo princípio de 

contagem das iniciais pertencente a cada termo, teremos então: 4Q1POC. Segundo (FERREIRA, 

2013, p. 91), “é a forma mais simples do Plano de Ação”. 
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Outra metodologia adotada, conforme (SOUZA, et al., 2007) e identificada no material de 

divulgação e acompanhamento, disponibilizado aos coordenadores, foi o ciclo PDCA cujo 

significado é relacionado a: Plan, Do, Check, Action (Planejar, Fazer, Verificar e Agir). 

O PDCA é aplicado para se atingir resultados dentro de um sistema de gestão e 

pode ser utilizado em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos 

negócios, independentemente de sua área de atuação. (FERREIRA, 2013). 

 

CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

A consolidação do plano de ação ocorreu com a formulação dos materiais de divulgação e 

acompanhamento. Foram confeccionados dois tipos de cartilha para divulgação. Uma cartilha foi 

direcionada exclusivamente aos coordenadores e diretores responsáveis por cada ação, na qual 

contém o quadro detalhado das metas a partir da metodologia 5W2H. Na outra cartilha, 

direcionada a todos os servidores, consta: Aspectos Gerais do Plano; Objetivos (gerais e 

específicos); Metodologia; Cronograma de Execução; Identidade Organizacional; Diretriz; Metas, 

Medidas, Ações e Indicadores. 

No que tange à divulgação dos resultados, foi confeccionado um painel para tal finalidade. 

Segundo (SOUZA, et al., 2007). 

os resultados foram divulgados, mês a mês, por meio de 02 (dois) painéis 

colocados na Sede Administrativa da Autarquia e na principal Captação de Água, 

possibilitando, assim, que todos os funcionários pudessem acompanhar o 

desempenho do PA 2006 mensalmente (SOUZA, et al., 2007, p. 5). 

Segundo (SOUZA, et al., 2007) as metas estabelecidas no Plano de Ação foram alcançadas e em 

função disto 

houve um crescimento de aproximadamente 20% (em relação à expectativa de 

receita após o reajuste tarifário), o que em termos reais representou uma 

arrecadação de R$ 10.530.232,15 (dez milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos 

e trinta e dois reais, e quinze centavos) (SOUZA, et al., 2007, p. 6) 

Não foi possível acesso a outras fontes de informação que comprovem o total cumprimento das 

ações. Entretanto, ao analisarmos os dados econômicos, contidos no Quadro 3, disponibilizados 

pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS57, é perceptível a variação 

existente, especialmente os dados referentes à arrecadação total. O dado de maior interesse é 

observarmos que ao final do de 2007, o valor da arrecadação corresponde a 51% do praticado no 

ano de 2005.  

                                                             
57 Banco de dados de responsabilidade da Secretária Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, órgão 

vinculado ao Ministério das Cidades – MCID. Este banco de dado utiliza informações referente à situação 
das instituições a cada dia 31 de dezembro do ano de referência. Disponível em: 
<http://app3.cidades.gov.br/serieHistorica/>
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Considerando que SOUZA, et al., (2007, p. 5) informa que em outubro de 2005 o SAAE praticou 

um reajuste tarifário de 22%, cabe inferirmos que se desconsiderarmos este percentual, o valor de 

29% ainda seria bastante expressivo e desproporcional à inflação praticada no período. Deste 

modo, podemos supor que os objetivos foram alcançados, talvez não em sua totalidade em 

função do plano de Ação 2006, mas certamente pela estratégia adotada. 

 

Quadro 3 - % das despesas em relação à arrecadação. 

Ano de 

Referência 

Total de 

empregados 

próprios 

Despesa com 

pessoal próprio 

(R$) 

Arrecadação 

total (R$) 

% das despesas com 

pessoal em relação a 

arrecadação 

2001 140 2.075.961,00 4.184.738,00 49,61% 

2002 136 2.495.290,85 5.049.615,06 49,42% 

2003 170 2.437.370,88 6.118.473,78 39,84% 

2004 189 2.445.494,97 6.396.317,28 38,23% 

2005 131 3.220.257,72 7.014.681,72 45,91% 

2006 167 3.819.573,00 10.353.858,54 36,89% 

2007 167 3.968.614,00 13.721.332,54 28,92%  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Face aos resultados alcançados, foi instituído, através da lei nº 1869/2007, no âmbito do SAAE, a 

Gratificação de Incentivo à Produtividade - GIP. Esta gratificação trata-se de 

(...) Vantagem pecuniária de caráter transitório, concedido por recíproco interesse 
do serviço e do servidor e visa incentivar a melhoria da produtividade do servidor e 
da qualidade dos serviços prestados diretamente à população, cuja natureza 
operacional e ação decentralizada recomendam o controle e a gestão por 
resultados. (ALAGOINHAS, 2007) 

Tal gratificação, de acordo com a lei, será devida a todos os servidores do SAAE, exceto “ao 

ocupante do cargo de Diretor Geral do SAAE, aos prestadores de serviço, pessoa física ou 

jurídica, a funcionários de empresas terceirizadas que mantenham contrato com o SAAE, aos 

contratados para execução de obras de convênios e a estagiários” (ALAGOINHAS, 2007). 

Podemos perceber que a referida lei, fruto do projeto nº 037/2007, encaminhada ao poder 

legislativo em 03 de setembro de 2007 e sancionada em 23 de outubro do mesmo ano, considera 

para seus efeitos, exclusivos àquele ano, os resultados obtidos no “Plano de Ação 2006” e não faz 

qualquer menção ao Planejamento estratégico do ano de 2007 e sim ao de 2008. 

 

INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas – Bahia - chamado popularmente por SAAE 

- é uma autarquia municipal, criada através do decreto nº 377 de 1965. Entre as atividades de 

atuação, dentro do município e em caráter de exclusividade, estão o de fornecimento de água 

para o consumo humano e tratamento de esgotos através de sistema (redes e estações) público 
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construído com recursos próprios ou através da celebração de convênios com órgãos vinculados 

ao Estado ou a União. A instituição possui traços bastante significativos em sua história, a qual 

possui a gestão dos seus serviços pela Fundação de Serviços de Saúde Pública – FSESP, 

instituição atualmente denominada como Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 

Posteriormente, ainda no despertar do novo século, passou a contar com a gestão de Diretores, 

indicados através de decretos Municipais. Neste momento, a instituição passou a traçar linhas que 

viriam a fazer com que o SAAE pudesse contribuir na escrita da história do saneamento no Brasil 

(ALAGOINHAS, 1965; COSTA, et al., 2006; PEREIRA, 2002; SILVA, 2012; SOUZA, et al., 2007). 

Em 2001, ao lado da Prefeitura Municipal, o SAAE passou a contar com o reconhecimento 

nacional ao obter o status de primeiro município do país a desenvolver sua política de 

saneamento ambiental. Para tanto, firmou convênio com a Universidade Federal da Bahia - UFBA 

e após a realização de diversos trabalhos, com forte participação popular, fato este que viria ser 

de vital importância dentro deste processo, foi elaborado o projeto de lei aprovado em 03 de 

dezembro do mesmo ano, pela Câmara Municipal de Vereadores na forma da Lei nº 1.460. 

(BRASIL - MINISTÉRIO DAS CIDADES, et al., 2005). 

Após a sanção da Lei e conforme visiona o Sistema Municipal de Saneamento Ambiental – SMSA, 

nela estabelecido, é previsto a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental - PMSA. 

Para tanto, “durante pouco mais de um ano, a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, o SAAE e a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), institucionalmente reunidos por meio de convênio, 

trabalharam na proposta do Plano (COSTA, et al., 2006, p. 11). 
 
Paralelo a isso, ainda em 2001, o então prefeito Joseildo Ramos58 encaminhou Projetos de Lei 

versando sobre a alteração da estrutura administrativa do SAAE e do Plano de Cargos e Salários - 

PCS do mesmo órgão59. Estes, após acolhimento na casa legislativa, receberam a marcação de 

nº 124/01 e nº125/2001, respectivamente. Cabe, a título de informação ou de possibilidade de 

novas perspectivas para pesquisas futuras, observarmos que na mensagem Nº 612/2001, de 

encaminhamento de tais projetos à casa legislativa, o prefeito enfatiza que “a implantação dos 

projetos ora propostos, torna-se imprescindível frente à imperatividade do novo contexto e cenário 

nacional, o qual versa pelas ações planejadas, transparentes e coesas com a legislação vigente”60 

(ALAGOINHAS, 2001). Os dois projetos foram aprovados na forma das leis nº 1482/2001 e 

                                                             
58

 Prefeito por duas legislaturas consecutivas (2000-2004) e (2005-2008) pelo Partido dos Trabalhadores – PT.
 

59
 Até então a estrutura administrativa do SAAE era organizada conforme disposto na Lei nº 1319/2000. Nesta, podemos observar a 

fragilidade do órgão quanto à gestão dos recursos e do orçamento se comparada com o projeto de Lei 124/01. Este, por sua vez, 
propõe a criação de órgão auxiliar intitulado como Assessoria de Planejamento e Coordenação, cujo rol das atribuições podemos 
destacar a elaboração da proposta orçamentária anual e supervisão e avaliação da execução do orçamento. A Lei Nº 1319/2000 está 
disponível em: 
 <https://leismunicipais.com.br/a/ba/a/alagoinhas/lei-ordinaria/2000/132/1319/lei-ordinaria-n-1319-2000-dispoe-sobre-a-estrutura-
administrativa-do-servico-autonomo-de-agua-e-esgoto-saae-de-alagoinhas-e-da-outras-providencias?q=1319%2F2000> Acesso em 28 
de junho de 2018.

 

60
 Neste ponto, considerando o texto e o ano de sua escrita, acreditamos que o alcaide se refere à Lei Complementar Nº 101, de 04 de 

maio de 2000, de autoria do Governo Federal. A referida Lei estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É popularmente conhecida como a lei de 
responsabilidade fiscal. Disponível em <http://www.pl’analto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp101.htm> Acesso em: 28 de junho de 2018. 
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1483/2001 concomitantemente. Há, contudo, a necessidade imperativa de observarmos a Lei 

1483/2001, em seu Art. 20, o qual determina que deverá o SAAE deverá 

(...) realizar Concurso Público para fins de efetivação. 
1º Os servidores estatutários admitidos até 05 de outubro de 1983, bem como os 
concursados em qualquer época, até a publicação da presente Lei, são 
considerados estáveis e de pronto, como efetivos enquadrados neste PCS. 
2º Os servidores admitidos entre 06 de outubro de 1983 e 05 de outubro de 1988, 
são considerados regulares e integrarão o Quadro Suplementar, fazendo jus aos 
mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores integrantes do Quadro 
Permanente-Quando da aprovação em Concurso Público e enquadramento no 
PCS, nos termos do Art. 19 e Parágrafo único, passarão a auferir de todos os 
direitos e vantagens, nele estabelecidos. (ALAGOINHAS, 2001b). 

 
Logo, no ano de 2003 o SAAE realizou o seu primeiro concurso. Ao todo, o concurso público 

regido pelo edital nº 01/200361 foi executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos 

(CESPE) da Universidade de Brasília (UnB), prevendo a contratação de 87 novos servidores. Até 

então, a autarquia era dotada de servidores contratados ou enquadrados no parágrafo 

supracitado. Vale ressaltar que tal parágrafo corrobora o Art. 19 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT, da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que: 

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em 
exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da 
Constituição, são considerados estáveis no serviço público.(BRASIL, 1988). 

Após isso, foram realizados dois outros concursos para contratação de novos servidores. Um no 

ano 2007, realizado através do edital nº 01/200762 e executado pela empresa CETRO Concursos, 

com previsão de contratação de 38 novos servidores mais vagas relacionadas ao cadastro de 

reserva. O terceiro e último concurso realizado até o momento pelo SAAE foi no ano de 2012, 

através do edital nº 01/201263, e contou com um número mais expressivo de vagas. Ao todo foram 

abertas 91 vagas. Os três concursos realizados pelo SAAE dispunham de vagas dos mais 

diversos níveis de formação e de área de atuação. 

Entretanto, ainda em 2005, o prefeito reeleito Joseildo Ramos, tornou a encaminhar novo projeto 

de lei para Câmara de Vereadores, solicitando mais uma vez alteração da estrutura administrativa 

do SAAE. Conforme justificativa contida na mensagem nº 683/05, contida no projeto ora 

encaminhado, tal alteração se mostra necessária, na visão do mesmo, uma vez que 
 

Nos últimos cinco anos, o SAAE experimentou enorme crescimento em suas 
atividades. A expansão dos serviços: aumento de 15% no total de ligações; 
incremento de 57% na arrecadação; aumento de 28% na extensão de rede de 
água e implantação de 24.0000 metros de rede de esgoto. Tal avanço tornou 
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Edital e demais documentos referentes ao concurso disponíveis em: 

<http://www.cespe.unb.br/concursos/_antigos/2003/SAAE2003/> Acesso em: 28 junho de 2018. 
62

O Edital faz referência ao concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas, SAAE e da Superintendência Municipal de 

Trânsito SMTT. Este último se refere a uma outra autarquia municipal. Tanto no portal do município quanto do SAAE, não dispõe de 
informações sobre o certame. Entretanto as informações podem ser obtidas no portal referenciado a seguir: Disponível em: 
https://www.pciconcursos.com.br/concurso/prefeitura-de-alagoinhas-ba-160-vagas> Acesso em: 28 junho de 2018. 
63

O edital pode ser consultado em ttps://www.acheconcursos.com.br/edital-concurso/edital-concurso-saae-alagoinhas-ba-2012. 
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irreversível a necessidade já existente de aperfeiçoamento da estrutura 
administrativa da autarquia, inclusive para dotá-la de uma Divisão Comercial e de 
uma Assessoria de Integração Comunitária. (ALAGOINHAS, 2005) 

 
Sobre a necessidade de criação da Divisão Comercial, o gestor informa que a mesma “tem como 

finalidade tratar as questões comerciais derivadas do relacionamento com o cliente/usuário e de 

todas as demais atividades que se referem ao atendimento dos serviços demandados, que 

tenham impacto sobre a receita da autarquia” (ALAGOINHAS, 2005). Essas informações e 

necessidades são atestadas na medida em que analisamos os dados contidos no Quadro 04. 

Neste quadro, são apresentados dados disponibilizados pelo SNIS, e compreendem a situação do 

SAAE para cada dia 31 de dezembro do ano referenciado. 

 

QUADRO 4 – Dados técnicos/administrativos do SAAE. 

Ano de Quantidade de ligações Arrecadação Extensão da rede Extensão da rede 

Referência totais de água total (R$) de água (km) de esgotos (km) 

2000 30.849 4.354.219,00 295,51 Dado Indisponível      

2001 31.518 4.184.738,00 300,27 Dado Indisponível      

2002 32.529 5.049.615,06 313 Dado Indisponível 

2003 34.139 6.118.473,78 335 Dado Indisponível      

2004 35.586 6.396.317,28 380,7 Dado Indisponível      

2005 36.879 7.014.681,72 380,7 24,2      
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Neste quadro, observa-se, que entre os anos de 2000 e 2005 ocorreu um acréscimo de 62% na 

arrecadação de tarifas provenientes dos serviços prestados. Neste ano, segundo SOUZA, et al., 

(2007) ocorre reajuste tarifário de aproximadamente 22%. Ainda assim, se desconsideramos esse 

reajuste estaríamos com um acréscimo de 40%. Portanto, podemos supor a existência de um 

trabalho voltado para a melhoria da arrecadação e, por conseguinte, a implantação da referida 

reforma viria a corroborar com tais ações. O projeto foi aprovado na forma da Lei n 1766/2005. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretendeu-se neste trabalho proporcionar, de forma muito sintética, mas objetiva e estruturada 

uma compreensão dos princípios do planejamento estratégico e suas implicações ocasionadas 

pela implantação da gestão estratégica no serviço público municipal de Alagoinhas - Bahia. Para 

tanto, foi analisado a experiência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Neste sentido, 

verificou-se a melhoria nos serviços prestados à população e, além disso, uma maior eficiência 

administrativa e financeira. As metas estabelecidas no Plano de Ação foram alcançadas e, em 

função disto “houve um crescimento de aproximadamente 20% (em relação a expectativa de 

receita após o reajuste tarifário (SOUZA, et al., 2007, p. 6). 
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Para alcançar este objetivo, optou-se pela realização de uma descrição de forma sequencial de 

acordo aos parâmetros característicos de um documento desta natureza. O resultado obtido 

cumpre aquilo a que se pretendeu. É importante ressaltar que devido à estrutura a ser seguida, 

bem como as condições impostas pelo tempo, as lacunas existentes são inevitáveis e podem, 

entretanto, ser preenchidas em novas oportunidades de discussão sobre o tema.  

Entretanto, mesmo este trabalho sendo lacunar, constatou-se que o planejamento estratégico foi 

adotado em um momento de crescimento da instituição e que a adoção de tal medida era 

necessário para uma melhor organização interna. Verificou-se ainda que a partir da adoção de 

estratégias específicas para o alcance da eficiência administrativa o órgão conseguiu melhores 

resultados administrativos e financeiros. Fato este que impacta diretamente em aspectos 

relacionados à qualidade de vida da população do município de Alagoinhas - Bahia. 
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RESUMO  

 

A abordagem de processos para o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua das 

atividades de uma empresa, permite e facilita a gestão das ações, focada na obtenção dos 

resultados técnicos, administrativos, comerciais e financeiros. A proposta deste trabalho é discutir 

as ações que as empresas de saneamento podem adotar em relação às tratativas internas para 

os processos de ressarcimento de danos abertos e o consequente mapeamento das áreas onde 

há risco iminente envolvendo imóveis, móveis, veículos e imagem da empresa, provenientes de 

ocorrências nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento. Torna-se cada vez mais 

necessário o investimento na gestão e implantação de ferramentas de aprimoramento e 

manutenção, mapeamento de processos abordando os pontos vulneráveis, gerenciamento de 

tratativas adequadas, manutenção e guarda de registros e divulgações das melhorias alcançadas. 

Neste sentido analisar e tratar os processos de ressarcimento de danos com a finalidade de 

minimizar os acidentes e riscos iminentes, preservando a satisfação dos clientes (partes 

interessadas) quanto à prestação dos serviços de forma transparente, justa e direta, assegura que 

mailto:sonia.souza@sanasa.com.br
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os resultados planejados sejam implementados com eficiência e eficácia, e que haja efetivamente 

aplicação de uma rotina padronizada. 

 

Palavras-chave: Água, Esgoto, Acidente, Gestão da qualidade, Processo, Ressarcimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A abordagem de processos para o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua das 

atividades de uma empresa, permite e facilita a gestão das ações, focada na obtenção dos 

resultados técnicos, administrativos, comerciais e financeiros. Com os diversos desafios 

enfrentados pelo setor de saneamento nos últimos anos, como a crise hídrica, indisponibilidades 

de recursos financeiros, tentativas de privatizações do setor, torna-se cada vez mais necessário o 

investimento na gestão e implantação de ferramentas de aprimoramento e manutenção, 

mapeamento de processos abordando os pontos vulneráveis, gerenciamento de tratativas 

adequadas, manutenção e guarda de registros e divulgações das melhorias alcançadas. Para 

uma organização funcionar de maneira eficaz, faz-se necessária a identificação e o 

gerenciamento das atividades desenvolvidas, procurando interligá-las às rotinas internas e a 

interface com as partes interessadas. 

A proposta deste trabalho é discutir as ações que as empresas de saneamento podem adotar em 

relação às tratativas internas para os processos de ressarcimento de danos abertos e o 

consequente mapeamento das áreas onde há risco iminente envolvendo imóveis, móveis, 

veículos e imagem da empresa, provenientes de ocorrências nos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. E para que não haja exageros por parte dos solicitantes e, 

principalmente,  para que as providências necessárias para garantir a integridade dos bens e das 

pessoas envolvidas sejam tomadas pelos prestadores de serviços de saneamento, os processos 

devem ser devidamente avaliados desde sua abertura até o encerramento, independente do 

desfecho, ou seja, deferimento ou indeferimento. 

Ocorre que muitos prestadores não dão importância à atuação administrativa, quer por falta de 

equipe qualificada ou por falta de tempo e planejamento adequados. Cabe ressaltar que a 

avaliação administrativa, na maioria das situações, é a base para que os trabalhos das áreas 

comercial e técnica, permitam que as atividades práticas transcorram no dia a dia dentro da 

programação, utilizando os recursos e mão de obra de forma otimizada. Além disso, as normas 

técnicas de referência (NBR’s), devem sempre ser seguidas como base para a adequação das 

instalações hidráulico-sanitárias e, ainda, para a elaboração de documentos internos como 

normas, procedimentos, instruções e formulários, citados na referência deste trabalho. As 
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informações aqui relatadas, podem contribuir de forma direta, para a relação entre a empresa e 

seus clientes (partes interessadas), no atendimento aos requisitos e expectativas. Os processos 

de ressarcimento de danos variam de situações de pequeno porte, como perdas de móveis por 

exemplo, até cenários mais complexos onde o imóvel deixa de ter condições de habitabilidade e 

pessoas têm que ser realocadas imediatamente. 

Portanto estudar, avaliar e minimizar os riscos de acidentes desta natureza devem ser ações 

contínuas por parte dos prestadores de serviços, mas não deve ser deixado de lado também as 

orientações e esclarecimentos necessários aos usuários dos sistemas de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário. Paralelamente ao detalhamento das ações a serem tomadas, o 

mapeamento das áreas onde há risco iminente de ocorrências de danos, auxilia no tratamento 

adequado para cada caso e evita ou minimiza a repetibilidade dos fatos, retrabalhos e riscos ainda 

maiores. Direciona as equipes de manutenção e de projetos para o planejamento dos sistemas e 

a tomada de ações factíveis, com regras bem claras e que devem estar disponíveis nos canais de 

comunação, como site e agências de atendimento. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Ressarcimento é o ato ou efeito de ressarcir, ou seja, de efetuar uma indenização, uma 

reparação, uma compensação, referente ao pagamento de algum prejuízo causado por um 

acontecimento sofrido anteriormente. O ressarcimento de um determinado valor ou bem pode 

compreender diversos aspectos, como por exemplo o dano físico e o moral. Os danos avaliados 

neste trabalho retratam as solicitações efetuadas pelos reclamantes junto à empresa de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. Estes processos possuem uma 

codificação própria e seguem um fluxograma de atendimento, passando pelos seguintes setores: 

central telefônica, agência de atendimento, distrito de manutenção, projetos, orçamento, obras, 

manutenção predial, diretoria técnica, procuradoria jurídica, gestão da qualidade e arquivo. 

Para o estudo em pauta, optou-se por uma amostragem de processos de janeiro de 2001 até 

dezembro de 2018, o que representa dois mil, seiscentos e cinquenta e seis processos referentes 

às solicitações de indenização por danos em imóveis, móveis e veículos.  

Para a abertura do processo, em cada situação de dano é requerido ao solicitante a apresentação 

da seguinte documentação: 

 Imóveis: três orçamentos relativos à reparação dos danos sofridos, elaborados por 

empresas idôneas, responsáveis e de bom conceito no ramo, sempre apresentados em 

papel timbrado; registros fotográficos do bem avariado; certidão de matrícula atualizada, 
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CPF, RG e IPTU e requerimento escrito, carta explicativa e/ou laudo técnico referente ao 

dano. 

 Móveis: três orçamentos relativos à reparação dos danos sofridos, elaborados por 

empresas idôneas, responsáveis e de bom conceito no ramo, sempre apresentados em 

papel timbrado; registros fotográficos do bem danificados e documento que comprove que 

o solicitante residia no imóvel quando da ocorrência do evento danoso; CPF e RG; 

requerimento escrito, carta explicativa e/ou laudo técnico referente ao dano descrevendo 

os móveis danificados e nota fiscal do bem ou documento equivalente. 

 Veículos: três orçamentos relativos à reparação dos danos sofridos, elaborados por 

empresas idôneas, responsáveis e de bom conceito no ramo, sempre apresentados em 

papel timbrado; nota fiscal dos serviços e peças, quando já executado o conserto; registro 

fotográfico do veículo danificado; boletim de ocorrência; documentos do veículo 

(Certificado de registro e licenciamento); habilitação (válida) do proprietário e/ou motorista; 

CPF e RG; requerimento escrito, carta explicativa e/ou laudo técnico referente ao dano. 

Após a entrega da documentação pelo solicitante, a agência de atendimento efetuará a abertura 

de um protocolo administrativo. Observada alguma deficiência documental, a qualquer momento, 

o processo retornará para que o solicitante faça as adequações necessárias. Antes de tramitar o 

processo para o distrito de manutenção, serão efetuados os levantamentos de todos os dados 

administrativos referentes ao evento em questão, como ordens de serviços realizados, eventuais 

débitos, ocorrências anteriores e se necessário, incluir dados da região de abrangência do fato no 

caso de imóvel (lotes vizinhos, quadra, bairro, etc). 

As ocorrências foram classificadas em três categorias: água, esgoto e acidentes com veículos e 

foram tabuladas em uma planilha, conforme o exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Planilha para inserção dos dados – Processos de Ressarcimento de Danos. 

Processo 
Cód. 

consum. 
Bairro Categoria Ocorrência 

Causa 
provável 

Valor 
pleiteado 

Finalização 

        

        

        

        

 

Onde os dados a serem preenchidos em cada coluna levam em consideração: 

 Processo: ano e número sequencial; 

 Código de Consumidor: número particular a cada imóvel, que é a chave de consulta e 

correlação de dados técnicos e comerciais; 



 

                

 

  

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1449 

 Bairro: informação relevante para elaborar os relatórios estatísticos por distrito de 

manutenção e agência de atendimento; 

 Categoria: natureza da ocorrência, ou seja, água, esgoto ou acidente com veículos; 

 Ocorrência: abalos na estrutura do imóvel, acidente com veículo, equipamentos 

danificados, instalação predial danificada, jardim danificado, morte de animais, móveis 

danificados, muro danificado, passeio danificado, portão danificado, rede de energia 

danificada, rede de gás danificada, rede de telefonia danificada, refluxo dentro do imóvel, 

danos pessoais, danos ao veículo, área de lazer danificada , portaria danificada , paredes 

danificadas, fossa danificada, máquinas e equipamentos danificados, eletrodomésticos 

danificados, piso danificado, poste danificado, etc; 

 Causa provável: desatenção do condutor, falta de sinalização, execução de ligação, 

execução de rede, obstrução de rede, vazamento de ligação, provável problema nas 

instalações internas, reparo de rede na via, retorno de esgoto, rompimento de rede, 

vazamento de rede na via, vazamento de rede na viela, vazamento de rede no passeio, 

vazamento na via, vazamento no passeio, substituição de rede no passeio, substituição de 

rede na via, prolongamento de rede, reparo de ligação, reparo de rede no passeio, 

imprudência de terceiros, ligação clandestina, remanejamento de ligação, remanejamento 

de rede, desobstrução com hidrojato, esgoto arriado na viela, esgoto arriado no passeio, 

imprudência do condutor, substituição de rede no passeio, substituição de rede na via, 

esgoto arriado no passeio, esgoto arriado na via, poço de visita sem tampão, obstrução de 

rede na viela, tampão em desnível, falta d´agua local, queda de árvore, queda de poste; 

 Valor pleiteado: média de três orçamentos apresentados pelo solicitante; 

 Finalização: avaliação quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido. 

Visando o controle estatístico após a inserção das informações citadas anteriormente, cabe 

ressaltar que estas solicitações representam apenas as ocorrências provenientes de problemas 

relacionados aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Não estão inclusos os casos originados por problemas envolvendo o sistema de drenagem predial 

e urbana (escoamento de águas pluviais), pois estes casos são de responsabilidade da Secretaria 

de Planejamento e Meio Ambiente, subordinada à Prefeitura Municipal e, portanto, tratados de 

forma independente por esta. 

Para dar agilidade do tratamento das solicitações, a empresa distribui os processos abertos entre 

as onze agências de atendimento e nove distritos de manutenção descentralizados, que atendem 

uma região de aproximadamente um milhão e duzentos mil habitantes no município, em um 

território de quase oitocentos quilômetros quadrados. Os processos são distribuídos para os 

distritos de manutenção pelas agências de atendimento, e estes realizam então a perícia técnica. 

Cada distrito possui um engenheiro responsável pelo laudo e pela tomada de decisão. E tem a 
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autonomia para a realização dos serviços emergenciais necessários em cada ocasião. A 

procuradoria jurídica também conta com um engenheiro especialista, o que potencializa a análise 

processual antes do seu desfecho. 

A avaliação técnica é o fator mais importante na análise do conteúdo do processo, pois é a perícia 

técnica que irá prover a procuradoria jurídica de subsídios para a tomada de decisão, ou seja, 

deferimento ou indeferimento dos pedidos. A avaliação da condição de habitabilidade do imóvel, é 

um ponto relevante para uma primeira ação, pois em caso da impossibilidade de ocupação do 

imóvel, os moradores são transferidos para outro imóvel e o custo estará embutido no valor a ser 

ressarcido, assim como o lucro cessante caso exista, no caso de imóveis locados. 

Para a tomada de decisões após a abertura do processo administrativo, as ações de controle 

utilizam como base a aplicação de ferramentas de gestão da qualidade como: o diagrama de 

causa e efeito, gráficos de controle e uma planilha contendo as informações completas dos 

processos originados conforme a Figura 1.  

 

Figura 1 – Diagrama de causa e efeito. 

 

 

A norma de ressarcimento de danos, SAN.T.IN.NT 26, referenciada neste trabalho cita em seu 

conteúdo ações preventivas e corretivas que devem ser tomadas para evitar o surgimento de 

novos eventos ou para eliminar a causa dos já ocorridos, como por exemplo: a visita de equipes 

do prestador de serviços ao local do fato com o intuito de verificar a extensão dos danos, sempre 

que possível, logo após o evento danoso; a prestação de assistência aos atingidos pelo evento, 

como primeiros socorros e alojamento quando necessários e medidas de seguranças pertinentes, 

como escoramento e sinalização do local (SANASA, 2005). Tendo em vista que esta norma tem 
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por objetivo disciplinar ressarcimento de danos decorrentes de serviços e bens de 

responsabilidade do prestador, danos morais não serão objeto de apreciação e indenização, em 

razão de sua natureza subjetiva. As informações aos solicitantes, como formulários, informativos, 

localização das agências de atendimento, fazem parte do Regulamento dos Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que também contempla as demais atuações da 

empresa (ARES PCJ, 2016). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Com a finalidade de minimizar os acidentes e riscos iminentes e preservar a satisfação dos 

clientes (partes interessadas) quanto à prestação dos serviços de forma transparente, justa e 

direta, para assegurar que os resultados planejados tenham sido implementados com eficiência e 

eficácia, e que haja efetivamente aplicação de uma rotina padronizada, a primeira ação tomada foi 

a avaliação da maneira pela qual os processos eram abordados e resolvidos.  

Após analisar 71% destes processos abertos desde 2001, identificou-se que a maior incidência de 

ocorrências é devido a problemas envolvendo o sistema de abastecimento de água. Como causa 

direta observou-se trincas, rachaduras e até desabamento de imóveis, conforme ilustrado pela 

Figura 2. Quando o problema está relacionado ao sistema de esgotamento sanitário, muitas vezes 

ocorre a perda de bens móveis devido ao refluxo de esgoto dentro do imóvel (Figura 3), não 

chegando a afetar sua estrutura.  

 

Figura 2 – Imóvel danificado devido rompimento da ligação de água. 
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Figura 3 – Imóvel danificado devido retorno de esgoto. 

 

 

Em qualquer tipo de dano, a área técnica analisa as instalações prediais de água fria com base 

nos requisitos da norma NBR 5626 (ABNT, 1998) e também os sistemas prediais de esgoto 

sanitário através dos requisitos da norma NBR 5626 (ABNT, 1998), levando em consideração em 

ambos os casos, os projetos executivos. Com essa análilse, os técnicos da empresa efetuam 

imediatamente a verificação do nexo de causalidade para garantir que não haja fraudes nos 

orçamentos pleiteados e, principalmente, risco de ocupação do imóvel até a apuração final do 

processo. A norma de ressarcimento de danos, SAN.T.IN.NT 26 (SANASA, 2005), elaborada no 

mês de maio de 2005, ano que iniciaram as discussões entre os setores atuantes na tramitação 

do processo, determina o fluxo que deve ser seguido para reduzir o tempo de atendimento. 

No entanto, a coleta de dados para tabulação na planilha (Figura 1) buscou um horizonte anterior, 

ou seja, o ano de 2001. O código da norma SAN.T.IN.NT 26 significa: 

 SAN: iniciais da empresa, SANASA; 

 T: Diretoria Técnica, responsável pela aprovação do documento; 

 IN: documento de caráter interno; 

 NT: norma técnica; e 

 26: a numeração sequencial das normas da Diretoria Técnica. 

A partir da aprovação da referida norma, este levantamento processual que é realizado pela 

equipe do setor de Gestão da Qualidade da empresa, traz as informações dos processos ano a 

ano. Fato este que gerou até 2018, dezessete anos de dados, com uma riqueza de detalhamento 

e inúmeras possibilidades de análises estatísticas, como por exemplo os gráficos apresentados 

nas Figuras 4, 5 e 6 a seguir. 
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Figura 4 – Gráfico de Pareto com a quantidade de ocorrências por Distritos de Manutenção (TD’s). 

 

 

Figura 5 – Gráfico de Pareto  com as principais ocorrências. 

 

 

Figura 6 – Gráfico de Pareto com as principais causas. 

 

Ref.: 2001 a 2018 

Ref.: 2001 a 2018 

Ref.: 2001 a 2018 
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Na tabela (Figura 1) os trâmites internos entre os setores foram inseridos e somados por 

processo. Isso permitiu o cálculo da média do tempo geral de cada processo por ano. Desta 

maneira, o sistema de controle implantado vem permitindo maior exatidão na análise dos 

processos, reduzindo o tempo de atendimento, de uma média de cinco meses para um mês em 

média. Além da tomada de ações preventivas de forma imediata, que permite a melhoria dos 

trabalhos de manutenção e operação, gerando um panorama atual com o mapeamento das 

ocorrências por região e a alocação de recursos e mão-de-obra. Observando as Figuras 7 e 8 a 

seguir, é possível acompanhar a evolução das tratativas internas, ou seja, a redução de atividades 

e dos tempos transcorridos entre os setores na tramitação dos processos, fato que trouxe um 

ganho real, refletido pela agilidade da avaliação e da resposta: deferimento ou indeferimento da 

solicitação. Isso demonstra a importância da gestão de processos apresentada neste trabalho, 

pois a série de informações existentes, alinhadas com a estatística e o mapeamento adequados, 

contribui para a captação de recursos ou financiamentos, que serão investidos em substituição de 

redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário junto aos programas de recursos dos 

governos municipal, estadual e federal, além das entidades financiadoras responsáveis no setor. 

Além disso, torna-se possível o constante mapeamento das áreas mais críticas, onde ações 

preventivas podem ser tomadas. 

 

Figura 7 –Tramitação interna do processo após a norma SAN.T.IN.NT 26 (SANASA, 2005). 
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Nota: média de um mês de atendimento por processo. 
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Por sugestão da equipe do setor de Gestão da Qualidade, os demais setores envolvidos no 

levantamento de dados e parecer dos processos, a tramitação passou a ser mais objetiva. Desta 

forma foi possível reduzir consideravelmente o tempo. 

A Figura 7 demonstra a tramitação que foi adotada em 2005 e que permanece até hoje, sem 

perda de informações. Apenas houve agilização, evitando que os processos tramitassem por 

setores meramente para dar ciência, quando esta poderia ser efetuada no final da avaliação 

(deferimento ou indeferimento). 

 

Figura 8 –Tramitação interna do processo antes da norma SAN.T.IN.NT 26 (SANASA, 2005). 
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Nota: média de cinco meses de atendimento por processo. 
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CONCLUSÃO 

 

A normatização dos processos é cada vez mais utilizada como uma ferramenta para se alcançar a 

redução de custos da produção e garantir a qualidade do produto ou serviço final, mantendo o 

sistema e rotina de atividades existentes, implantando pontos para a melhoria contínua. Dentre os 

principais benefícios alcançados, têm-se a disseminação da cultura de inter-relacionamento entre 

os processos, suas atividades e funcionários, a redução do tempo de atendimento nos serviços 

prestados aos clientes (partes interessadas) e a busca pela melhoria contínua. 

Além da redução do pagamento indevido nos casos onde é comprovada a negligência ou 

irregularidade por parte do reclamante, dá subsídios para a empresa acionar legalmente os 

responsáveis por danos causados nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

do município. Além disso, evita ou minimiza as fraudes praticadas por parte de empresas que 

procuram ganhar dinheiro fácil sobre o dano alheio. 

A importância deste trabalho consiste ainda na preocupação com a evolução dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, utilizando como base as ferramentas de gestão 

da qualidade da empresa, otimizando as atividades e valorizando o que a empresa tem de mais 

importante: a responsabilidade perante a saúde dos seus clientes, a valorização e o respeito junto 

a seus funcionários. Um dos principais resultados do mapeamento destes processos foi 

padronização das atividades, através das orientações contidas na norma de ressarcimento de 

danos, SAN.T.IN.NT 26 (SANASA, 2005) e os dados dos formulários que constam no 

Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Empresa 

(ARES PCJ, 2016), devidamente aprovado pela Agência Reguladora. Estes procedimentos 

administrativos atuam na mitigação do risco de uma ação judicial (que é cara e demorada), 

promove a discussão da área técnica (a qual permite maior controle dos meios para apurar o dano 

material e o valor da indenização, permitindo inclusive acordo entre as partes). Além disso, 

c3ontribui para que a empresa possa enxergar exatamente em qual distrito de manutenção ela 

deve interagir e investir mais, evitando ou minimizando as ocorrências. 

Como um produto final, após o processamento dos dados, as informações ficam disponíveis na 

base cartográfica digital, podendo ser compartilhadas com outros órgãos do município, como: 

Secretaria de Transportes, de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Defesa Civil, colaborando 

assim com uma melhor gestão de qualidade dos mesmos e melhor atendimento das partes 

interessadas. 

Cabe ressaltar que as informações só passam a ter valor quando elas são trabalhadas, 

gerenciadas e disponibilizadas para que ações futuras possam ser bem planejadas e executadas. 

Permitirá que posteriormente, sejam integradas informações referentes aos reclamantes nas 

planilhas de controle, como ocorrências anteriores, irregularidades e observações, impedindo o 
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pagamento em duplicidade ou de forma indevida. Finalmente deixa a empresa de portas abertas 

para troca de informações, conhecimentos quanto à aplicação de boas práticas relacionadas com 

a gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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RESUMO  

 

O volume da água no planeta está em constante ciclo de transformação, e devido as nossas 

necessidades estamos continuamente interferindo neste ciclo. Após o uso da água, normalmente, 

ela retorna à natureza sem nenhum tratamento, causando desequilíbrio. Este projeto propõe 

realizar a educação ambiental no município de Várzea Grande no estado de Mato Grosso e tem 

por objetivo levar conhecimentos e práticas educativas que façam com que seu público alvo reflita, 

discuta, entre em ação e tome atitudes e comportamentos direcionados ao bom uso da água. A 

fim de mobilizar a comunidade, neste trabalho utilizamos a Educação Ambiental não Formal, que 

não se limita á escola, direciona-se á comunidade também, o projeto desenvolve um trabalho de 

conscientização ambiental, tendo como norteador o tema “Água”, uma convocação para debater 

as questões relacionadas a esse bem tão precioso, buscando estratégias para diminuir as 

agressões ao meio em que vivemos, bem como desenvolver ações que contribuam para 

preservação e manutenção dos recursos hídricos, melhoria no abastecimento da região e 

consequentemente para melhoria da qualidade de vida na comunidade local. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Economia de água, Recursos Hídricos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das maiores preocupações da humanidade nos dias de hoje, diz respeito à questão 

ambiental, o planeta Terra vem sofrendo mudanças, seja pela ação da própria natureza, seja pela 
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ação do homem. Estas mudanças estão ocorrendo de tal maneira que coloca em risco a própria 

vida no planeta e todos nós desejamos viver em um mundo melhor, mais pacífico, fraterno e 

ecológico.  

A água, apesar de abundante, está mal distribuída tanto no território brasileiro, quanto entre seus 

usuários e consumidores, somando-se este aspecto à crescente demanda, ao desperdício de 

água, à poluição dos mananciais e ao crescimento desordenado dos grandes centros urbanos 

temos a equação que resulta nas atuais crises de abastecimento o que revela a urgente 

necessidade de mudanças de atitudes.  

Uma possível resposta a esse desafio é a Educação Ambiental (EA), que busca a conscientização 

para a constituição de uma cidade sustentável no ponto de vista socioambiental.  

Conforme a Lei que institui a política nacional de educação ambiental, ela é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. (BRASIL, 

1999). 

A Educação Ambiental é um processo contínuo de aprendizagem, pouco a pouco ela desperta a 

comunidade para os problemas da vida (BERNA, 2009). 

A água é um dos bens mais preciosos que a humanidade possui. Ingerir água é uma das mais 

importantes ações que devemos realizar para a conservação da saúde e proteção do nosso 

organismo. O volume da água no planeta é o mesmo desde a formação da terra, porém está em 

constante ciclo de transformação, e o homem interfere continuamente no ciclo hidrológico, as 

alterações que realizamos estão relacionadas às nossas necessidades (BALAZINA, 2004). 

Vários fatores têm contribuído para a escassez da água potável, a distribuição geográfica 

desigual, o crescimento desordenado da população, o mau uso dos recursos existentes; a prática 

produtiva, de modo geral, ainda não se preocupa com a disponibilidade dos recursos naturais para 

as próximas gerações.  

Após o uso da água, normalmente, ela retorna á natureza sem nenhum tratamento, causando 

desequilíbrio entre os seres vivos aquáticos, assoreamento, contaminação, entre outros 

problemas. 

Diante dessa problemática, deve-se promover a formação de conhecimento, de atitudes e de 

habilidades necessárias á preservação e melhoria da qualidade da água. 

“A Educação Ambiental vem sendo uma grande colaboradora 

no despertar ambiental da nossa sociedade atual, estando 

cada vez mais atuante nos espaços escolares, para que os 

alunos possam vir a compreender a amplas e complexas 

questões que envolvam a importância da água para os seres 

vivos. É fundamental oferecer-lhes a maior diversidade 
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possível de informações e possibilidades de pesquisa que os 

coloquem em contato com a realidade local, regional, nacional 

e internacional” (BERNA, 2009).  

Este projeto de educação ambiental tem por objetivo levar conhecimentos e práticas educativas 

que façam com que seu público alvo reflita, discuta, entre em ação e tome atitudes e 

comportamentos direcionados ao bom uso da água, considerando sempre os aspectos 

socioambientais, culturais, econômicos e políticos da comunidade local.  

A Educação Ambiental e a informação são instrumentos que podem viabilizar a modificação dos 

costumes, juntas elas têm comprovado ser uma das formas mais práticas e eficientes de 

conscientização da coletividade e de cada individuo acerca da importância, da necessidade da 

preservação do ambiente em que vivemos. 

A Educação Ambiental vai muito além do que transmitir informações sobre processos ecológicos. 

Ela ensina a pensar à realidade socioambiental como processo de construção social, orientando o 

educando para a realização das práticas sociais, culturais e ambientais (Ernesto, 2008). 

 

. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A fim de mobilizar a comunidade, nesta pesquisa descritiva utilizamos a Educação Ambiental não 

Formal, que conforme Carvalho (2006), não se limita á escola, direciona-se á comunidade 

também, por esse motivo cabe uma diversidade de propostas. 

Os procedimentos metodológicos deste trabalho pautaram-se em:  

Pesquisas em literatura sobre educação ambiental urbana e sobre recursos hídricos. 

Utilização da educação ambiental comunitária aliando-a na preservação dos recursos hídricos na 

perspectiva da sustentabilidade. 

Identificação das condições ambientais e da utilização dos recursos hídricos do local do evento a 

fim de poder utilizar exemplos familiares ao publico alvo. 

Os Locais a ser realizado este trabalho são as Escolas da rede pública municipal; Escolas da rede 

pública estadual; Escolas particulares; Centros comunitários, entre outros localizados no município 

de Várzea Grande e seus distritos (Bom Sucesso, Capão Grande, Passagem da Conceição e 

Porto Velho), (ESTATÍSTICA) no estado de Mato Grosso.  

O material (palestra) foi apresentado inicialmente para a equipe pedagógica do município para 

avaliação e alguns ajustes didáticos conforme a faixa etária do público alvo.  

É apresentado em sala de aula ou no pátio da escola conforme ocasião, uma palestra 

contemplando os seguintes assuntos: 
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 Ciclo Eterno (importante explicar que a água é a mesma desde o inicio do planeta e está 

em constante transformação; estados físicos da água); 

 Ciclo da água (para o melhor entendimento de como acontece essa transformação); 

  Interferência do homem no ciclo hidrológico e suas utilizações (como captamos, tratamos, 

utilizamos e devolvemos a água ao meio ambiente); (Ferreira,2012) 

 Disponibilidade da água no planeta (onde ela esta? a água doce de fácil acesso é apenas 

uma pequena parcela de toda a água existe no nosso planeta); 

 Como estamos utilizando esse recurso (uma reflexão sobre desperdício e contaminação 

da água); (Sperling, 2018) 

 Falta d’água (o que vai acontecer se não mudarmos nossas atitudes); 

 O que podemos fazer? (dicas de economia de água, aproveitamento de água de chuva e 

reuso). 

Durante o mês de Março, onde comemoramos o dia internacional da água é realizado concurso 

de desenhos para as escolas visitadas, o desenho será relacionado ao tema apresentado para as 

séries iniciais (1º ao 5º ano), onde os melhores desenhos serão expostos no site do DAE. 

Previamente às palestras é realizado vistorias nas escolas para verificar possíveis problemas de 

abastecimento, reservação ou vazamentos, caso seja encontrada alguma irregularidade, 

solicitaremos através de oficio á diretoria as providencias necessárias para reparar tais 

irregularidades. 

Após a palestra disponibilizamos o numero de telefone para reclamações e denuncias, em alguns 

casos já anotamos as reclamações e denuncias que a comunidade possa vir a trazer no momento 

e encaminhamos para o setor responsável em saná-las.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Desde o inicio do projeto foram realizadas aproximadamente 89 palestras nos períodos matutino e 

vespertino das escolas relacionadas na Tabela 1 e ilustradas de acordo com a Figura 1, também 

houve participação em eventos como o Mutirão Prati-Cidade, o Mutirão Rural, e empresas 

privadas onde obtivemos uma ótima participação da comunidade local. 
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Tabela 1 – Relação de escolas visitadas com palestras. 

 

 

 

 

DATA LOCAL BAIRRO PÚBLICO 

06/03/2015 
Equipe pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação 

 20 

09/03/2015 EMEB – Mamed Urtar Bairro Jardim Alá 278 

09/03/2015 EMEB – Prof. Savelino F. de Almeida Bairro Maringá II 760 

10/03/2015 EMEB - Caic Mamed Untar Jardim Esmeralda 756 

11/03/2015 EMEB Oscar Ribeiro São Matheus 598 

12/03/2015 EMEB Rita Auxiliadora Bairro: Mapin 513 

13/03/2015 Escola Estadual Adalgiza Centro  

16/03/2015 Escola Estadual Jaiminho Imperial  

16/03/2015 Escola Estadual Pedro Gardez Centro  

17/03/2015 EMEB Davi Mayer São Simão 300 

18/03/2015 EMEB – Joana S. Almeida Bairro – UNIPARK 251 

19/03/2015 EMEB Maria Pedrosa São Matheus 700 

19/03/2015 EMEB Pe. Luiz Ghisoni Vila Arthur 387 

20/03/2015 Centro Educacional Construindo o Saber Centro 280 

20/03/2015 EMEB Salvelina Maringá III 560 

23/03/2015 Escola Estadual José Leite de Moraes Cristo Rei 380 

23/03/2015 Escola Municipal de Ensino Básico Davi Mayer São Simão 250 

25/03/2015 EMEB Aristide Pompeo Cidade de Deus  

25/03/2015 EMEB Dirce Leite de Campos Eldorado 578 

26/03/2015 EMEB – Erenice de Godoy (está em obra) Jardim Imperial 378 

16/04/2015 EMEB Maria Joana Parque do Lago 110 

24/04/2015 EMEB Lino de Campos Carrapicho 37 

28/04/2015 Escola Estadual Antonio Joaquim de Arruda Parque do Lago 250 

25/02/2016 Escola Estadual Emanoel Pinheiro  120 

29/02/2016 Escola Estadual Manoel Correa de Almeida  210 

01/03/2016 Escola Estadual Manoel Gomes  250 

03/03/2016 EMEB Apolônio Frutuoso da Silva  120 

22/03/2016 BRF – Sadia  700 

26/04/2016 EMEB Vereador Zeno de Oliveira Distrito de Pai André 110 

27/04/2016 EMEB Prof. Líbia da Costa Rondon 24 de Dezembro 320 

29/04/2016 EMEB Julio Domingos de Campos Capão Grande 240 

02/05/2016 EMEB Maria de Lourdes Toledo Areias Praia Grande 90 

03/05/2016 EMEB Lenine de Campos Póvoas Eliane Gomes 540 

04/05/2016 EMEB Vereador Estevão Ferreira da Cunha Souza Lima 80 

05/05/2016 EMEB Prof. Maria Barbosa Martins Bonsucesso 180 

06/05/2016 EMEB Dr. Gabriel Muller Capão do Pequi 110 

07/05/2016 Mutirão Rural Bonsucesso 210 

20/03/2018 Escola Manoel Gomes Cristo Rei  

21/03/2018 Creche Jonas Pinheiro Cristo Rei 180 

22/03/2018 E.E. Emanuel Pinheiro Cristo Rei  

27/03/2018 Escola Estadual Professor Demétrio de Souza Maringá I 150 

11/04/2018 EMEB Dr. Gabriel Muller Capão do Pequi 120 

12/04/2018 EMEB Vereador Estevão Ferreira da Cunha Souza Lima 128 

25/04/2018 Escola Estadual Dante Martins de Oliveira José Carlos Guimarães 500 

30/06/2018 EMEB Elias Domingos Sadia I 120 
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A fim de ilustrar a tabela acima, segue fotografias de alguns dos eventos citados na Tabela1. 

 

Figura 1 – Fotografias referentes a aplicação de palestras sobre a Educação ambiental relacionadas 

ao bom uso da água nas escolas do município de Várzea Grande – MT. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Nota: a) Escola Estadual Emanuel Pinheiro; b) Escola Estadual Antonio Joaquim de Arruda; c) EMEB. Antonio Lino de 

Campos; d) EMEB. Maria Joana; e) EMEB. Rita Auxiliadora; f) EMEB. Aristides Pompeo; g) Centro Educacional 

Construindo o Saber; h) EMEB. Maria Pedrosa 
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Percebe-se que após esses eventos aumentam as denuncias de vazamentos e ligações 

clandestinas, evidências de que após as informações apresentadas no projeto de economia de 

água, a comunidade reflete sobre o assunto e toma atitudes quanto aos problemas vivenciados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto desenvolve um trabalho de conscientização ambiental, tendo como norteador o tema 

“Água”, uma convocação para debater as questões relacionadas a esse bem tão precioso, 

buscando estratégias para diminuir as agressões ao meio em que vivemos, bem como 

desenvolver ações que contribuam para preservação e manutenção dos recursos hídricos, 

melhoria no abastecimento da região e consequentemente para melhoria da qualidade de vida na 

comunidade local. 

Visto que a cada visita nos locais de palestras, sempre ocorrem relatos de ligações clandestinas, 

de vazamentos e desperdícios concluímos que há a necessidade emergencial de aumentar os 

trabalhos com Educação Ambiental nas escolas e comunidades. A Educação Ambiental e 

Informação ambiental são processos educacionais que devem ser executados de forma contínua 

e permanente para criar uma visão global das necessidades do homem e da natureza, ambas 

unidas num objetivo comum: a manutenção da qualidade de vida de todos os seres do planeta. 
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RESUMO  

 

Em 2015, A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou 17 Objetivos do desenvolvimento 

Sustentável - ODS, contendo 169 metas a serem atingidas até 2030, exigindo ação mundial entre 

governos, empresas e sociedade. Propondo um conjunto de diretrizes estruturadas para o 

enfrentamento de problemas globais, cujas causas e consequências abrangem toda coletividade.  

O ODS6 preconiza “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos”, contendo 8 metas a serem atendidas, envolvendo inclusive ações que propiciem a 

indivíduos e coletivos o acesso a essas informações.   

Esta é uma questão inerente a prestadores de serviços em saneamento, os quais podem atuar 

como facilitadores da ação para que o engajamento da comunidade local se realize de forma 

protagonista e de fato contribua com o avanço deste compromisso internacional.  

 

Palavras-chave: ODS6; engajamento da comunidade local; uso racional da água; ciclo da água 

no saneamento; protagonismo social. 
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INTRODUÇÃO 

 

A SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A está situada no município 

de Campinas, que ocupa uma área territorial de 795,35 km² (IGC). A área urbana do município 

ocupa 388,9 km², onde reside uma população de mais de 1 milhão de habitantes, sendo que 98% 

da população está estabelecida em áreas urbanizadas.  

A empresa tem como missão, contribuir para a qualidade de vida da população, atendendo com 

excelência às necessidades de saneamento básico de Campinas e região, empreendendo e 

promovendo ações socioambientais. Dentre suas metas, passou a configurar o Plano 300% de 

Universalização do Saneamento Básico, prevê o atendimento da totalidade da população urbana 

municipal com os sistemas de abastecimento de água, de coleta e afastamento e de tratamento 

de esgoto, incluindo até 2020, bairros que não possuem saneamento.   

As ações previstas no referido Plano foram projetadas em imediato, curto, médio e longo prazos, 

compreendendo o período de 2014 a 2033. 

Atualmente a SANASA atende 98,81% da população no abastecimento de água potável, 

apresentando um índice de perdas na distribuição de 19,91%, destacando-se como um dos 

menores do país, quando se trata de cidades acima de 500 mil habitantes. Os munícipes contam 

com 96,05% de coleta e afastamento de esgoto e um sistema com 95% de capacidade instalada 

de tratamento.  

Os ODS estão contidos em cinco eixos de atuação da Agenda 2030 — paz, pessoas, planeta, 

parcerias e prosperidade, o ODS6 está contido no eixo Planeta e preconiza “Assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”, visando à manutenção 

de ecossistemas relacionados com a água.  

Estudos do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA) indicam que para o cumprimento do 

ODS6, a ação deve se pautar pela integração, coerência, cooperação e compartilhamento, nas 

proposições de medidas e arranjo técnico institucional. Informa ainda, que esses aspectos são 

pouco observados no Brasil. Por outro lado, André Gustavo de Oliveira enquanto presidente da 

Rede Brasileira do Pacto Global (2015) sinaliza que as empresas já têm expertise em 

sustentabilidade e aplicam vários desses ODS, porém eventualmente não reconhecem. Essas 

considerações indicam a possibilidade de identificar ações que contribuam para o avanço da 

agenda 2030, assim como a necessidade das instituições alinharem e divulgarem práticas que 

estejam em consonância com este compromisso internacional.  

O presente trabalho aponta alguns programas e projetos que envolvem o engajamento 

comunitário no âmbito de colaboradores da empresa e de representantes dos variados setores 

segmentos da população municipal. Os quais apresentam potenciais contribuições com as metas 

propostas pelo referido ODS, sendo: 
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6.1 acesso universal e equitativo à água potável, segura para todos; 

6.2 acesso equitativo ao saneamento e higiene adequados, acabar com a defecação a céu aberto, 

com especial atenção as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade; 

6.3 melhorar a qualidade da água, reduzir poluição, eliminar despejo e minimizar a liberação de 

produtos químicos e materiais perigosos, reduzir à metade a proporção de águas residuais não 

tratadas, aumentar global e substancialmente a reciclagem e reutilização segura; 

6.4 aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores, assegurar 

retiradas sustentáveis no abastecimento de água para enfrentar a escassez e reduzir o número de 

pessoas afetadas; 

6.5 implementar gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via 

cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 

6.6 proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água; 

6.a ampliar a cooperação internacional e apoio à capacitação para os países em desenvolvimento 

em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, 

dessalinização, eficiência no uso, tratamento de efluentes, reciclagem e tecnologias de reuso; e 

6.b apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e 

do saneamento.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na qualidade de prestadora de serviços em abastecimento de água e saneamento, a SANASA 

entende que os impactos resultantes de suas operações envolvem aspectos comportamentais. 

Como situações em que a água potável pode ser indiscriminadamente desperdiçada, ou ter a 

qualidade comprometida nos pontos de consumo, assim como sistema de esgotamento sanitário 

pode ser afetado pelo mau uso, ou instalações prediais inadequadas além de contaminação dos 

corpos d’água provocados por escoamentos no sistema de drenagem urbana. Os impactos 

positivos ou negativos nestas estruturas, também se relacionam com a saúde pública.  

A ação de educação ambiental para o uso consciente da água abrange o lançamento consciente 

do esgoto, visa o protagonismo social, individual e coletivo para o bom funcionamento do sistema 

de abastecimento e saneamento em contribuição com a disponibilidade hídrica e questões afetas 

a saúde pública. Promove orientações técnicas e sensibilização por meio dos laboratórios móveis 

de Uso Consciente da Água e Lançamento Consciente do Esgoto, palestras, oficinas e formação 

de agentes multiplicadores. As atividades são realizadas a luz de metodologias participativas 

inclusivas. 
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O laboratório de Uso Consciente da Água possui instalações com equipamentos fabricados com 

princípios de funcionamento voltado para a redução do consumo e medidores eletrônicos que 

possibilitam comparar os volumes de água utilizados em relação aos comuns. 

O de Lançamento Consciente do Esgoto conta com bancadas em acrílico que permite visualizar 

os equipamentos e instalações hidrossanitárias adequadas de acordo com as normas técnicas, e 

possui simuladores que demonstram impactos causados por instalações inadequadas e 

lançamentos indevidos na rede coletora de esgoto. 

O diálogo com a comunidade ocorre a partir do entendimento de que a água na cadeia de valor do 

abastecimento é matéria prima, produto de consumo e efluente, enfatizando as relações 

sistêmicas referentes aos impactos socioambientais.  

No âmbito da sustentabilidade a expertise da empresa foi fortalecida por sua participação como 

signatária do Pacto Global da ONU, desde 2012, passou a incorporar os princípios em seu modelo 

de negócio. Em 2014 ampliou as discussões internas para identificar ações consonantes, 

facilitando alinhar os ODS a ações já existentes. 

No campo da educação ambiental para o uso consciente da água, alguns programas e projetos 

que envolvem o engajamento comunitário no âmbito de colaboradores da empresa e de 

representantes dos variados setores segmentos da população municipal, apresentam potenciais 

contribuições com as metas propostas pelo ODS6, que foram realizados no período de 2015 a 

2018, envolvendo as seguintes características: 

 Projeto de Uso Racional da Água em Escolas Públicas (2011 a 2016),  financiado pelo 

Programa REÁGUA – Programa Estadual de Apoio à Recuperação de Águas, com o 

objevo de contribuir e assegurar a ampliação da disponibilidade das bacias hidrográficas 

com maior escassez hídrica no estado de São Paulo, em atendimento ao componente de 

perdas, para o uso racional da água, substitiu equipamentos hidrossanitários comuns por 

modelos fabricados com princípios economizadores e implantou Programa de Educação 

Ambiental Sanitária, em 200 escolas que chegavam a expressivos volumes diários de até 

67 Litros de água per capita,  sendo que de acordo com a meta estipulada, em nenhuma 

hipótese o consumo pode ultrapassar 25 litros nessa proporção, o engajamento 

comuntário foi representado por pessoas dos mais variados segmentos das comunidades, 

contribuiu para significativa redução de consumo de água e para a manutenção da 

garantia da perenidade deste indicador e das ações implantadas.  

 Projeto para Melhoria e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no 

Município (2015), o empreendimento realizado para atender cerca de 20% da população 

municipal, considerou o fato de que obras para extensão da infraestrura, podem causar 

possíveis transtornos ao cotidiano local, para maior compreensão dos benefícios trazidos 

pelo projeto e dos aspectos comportamentais  que implicam no bom funcionamento da 
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infraestrutura de redes e ligações, a ação do engajamento comunitário contou com 

parcerias de variados segmentos da empresa. No campo da educação ambiental para o 

uso racional da água, foram formados agentes multiplicadores representantes das 

unidades educacionais e equipamentos sociais do território, por meio de 5 encontros de 4 

horas cada, totalizando 20 horas presenciais, com atividades complementares na missão 

de ampliar o diálogo com a comunidade local. A abordagem temática envolveu apresentar 

as intervenções do projeto e seus benefícios além de propiciar a compreensão da 

interdependência entre os aspectos econômicos e sociais caracterizados pelas obras, 

assim como valorizar e adequar ações articuladas entre as comissões regionalizadas que 

acompanharam a execução das obras em conjunto com técnicos da SANASA, conforme 

previsto no projeto social do processo. 

 Territórios que apresentam elevados índices de manutenção corretiva de esgoto 

(2018), são identificados por meio de monitoramento de intervenção na rede coletora, por 

tratar-se de uma medida a fim de solucionar problemas operacionais é considerado o 

aspecto relacionado ao indicador IMCE - Índice de Manutenções Corretivas de Esgoto,  o 

que possibilita constatar territórios que geram recorrentes serviços de manutenção em 

curto espaço de tempo e que por sua vez está relacionado ao mau uso do sistema de 

esgotamento sanitário,  seja por entupimentos causados pelo uso de vaso sanitário como 

lixeira, o lançamento da água da chuva na rede de esgoto, entre outras situações que 

sobrecarregam os processos de coleta, afastamento e tratamento. Nestes territórios, 

quando possível, a primeira pessoa a ser contatada é a liderança comunitária objetivando 

identificar locais e eventos que possibilitam reunir a comunidade para realização das 

atividades que forem mais adequadas a realidade local, como ferramenta de apoio são 

aplicados questionários para diagnóstico sobre as instalações hidrossanitárias e aspectos 

comportamentais. O desenvolvimento temático abrange características do diagnóstico e a 

projeção de imagens com situações reais identificados pelos técnicos da operação. 

  Encontros formativos para colaboradores - formação continuada (2017). A empresa 

conta com 2.219 funcionários, pertencentes a variados segmentos inerentes aos serviços 

prestados, os encontros reúnem gestores; agentes técnicos; administrativos e operacionais 

em um mesmo encontro, o tema é proposto de acordo com as demandas existentes no 

campo do uso consciente da água, lançamento do consciente do esgoto. Esta 

característica possibilita o engajamento dos colaboradores, permitindo troca de saberes 

técnicos e de especificidades do segmento que pertence e da atividade desenvolvida na 

empresa, provendo maior sinergia nos serviços prestados. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Em 2017, o conjunto de atividades desenvolvidas no campo da educação ambiental sanitária para 

o uso racional da água, foi ampliado para os demais setores e segmentos no município originando 

o Programa CASA que é acrônimo de Ciclo da Água no Saneamento, referenciando o sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Geralmente, a difusão destas práticas aplicável ao uso urbano da água, não são acompanhadas 

de esclarecimentos e orientações, podendo causar significativos impactos referente a qualidade 

da água nos pontos interno de consumo, além de questões afetas a saúde pública. 

CASA inova na abordagem temática para o uso racional da água, pois não se limita a práticas 

reducionistas de consumo e alia questões do esgoto e saúde pública, a abordagem temática, pois 

considera disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade e a necessidade de propor criticidade 

às práticas de redução de consumo de água. 

A exemplo da captação, armazenamento e reuso de água pluvial, com possibilidades de 

implicações em segurança hídrica, abalo da estrutura predial, e demais riscos inerente a 

procedimentos e dimensionamento do reservatório. Dentre outros, também há o reuso de águas 

de enxagues de máquinas de lavar, podendo apresentar não conformidade com regulamentos do 

sistema de esgotamento sanitário, além de que se não bem orientado, pode promover múltiplos 

usos de águas de enxagues de peças contendo agentes patogênicos.   

O ODS 6 é relacionado com o eixo Planeta, orientado para proteção dos recursos naturais por 

meio do consumo, produção e gestão sustentável. Informar as pessoas e prestar esclarecimentos 

e orientações que venham colaborar com o atendimento das metas propostas, amplia as 

possibilidades de contribuir com o avanço da agenda 2030. 

De acordo com o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, indivíduos e grupos 

devem ter acesso total e igualitário a informações relativas à água, seus serviços e ao meio 

ambiente. A comunidade local tem importante papel para evitar, mitigar ou remediar os impactos 

negativos e potencializar os impactos positivos no sistema de gestão e sustentabilidade hídrica 

(Quadro 1).  
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Quadro 1 - contexto de comparabilidade, na trajetória do engajamento comunitário, em ações que possibilitam contribuir para o avanço da 

agenda 2030. 

AÇÃO  CONTRIBUIÇÕES ODS6 

Metas 

Projeto de Uso Racional da Água em Escolas 

Públicas (Programa Estadual REÁGUA/ 

Banco Mundial) 

Aspectos da qualidade da água, reutilização segura; eficiência no uso e fortalecimento da gestão 

participativa. 

atingindo 60,9% de redução, superando a meta estipulada em 25%, sendo que em nenhuma 

hipótese o consumo pode ultrapassar 25 litros de água per capita. O engajamento comunitário foi 

representado pela diversidade territorial, segmentos da unidade escolar além das secretarias 

estadual e municipal de educação. 

contando com mais de 700 agentes multiplicadores formados, ultrapassou a meta definida por 1 

representante por escola. 

6.3; 6.4; 6.5; 6.b  

Projeto para Melhoria e Ampliação do Sistema 

de Abastecimento de Água no Município. 

(Parceria na empresa) 

 

Relacionado ao acesso e segurança hídrica, eficiência no uso e gestão participativa. Oficina 

realizada para 2.897 participantes; 38 agentes multiplicadores formados referente 13 instituições no 

território de atuação. No período das obras, mediante monitoramento de consumo os imóveis que 

apresentavam volumes acima de 20% de acordo com o histórico de 6 meses, receberam vistoria 

com orientação técnica para detecção de vazamento.  

6.1; 6.4; 6.5; 6.b 

Territórios com elevados índice de 

manutenção corretiva de esgoto (IMCE) 

referente a mau uso da infraestrutura de 

redes e ligações (Parceria na empresa) 

 

Mitigar impactos positivos e potencializar impactos negativos ao acesso equitativo ao saneamento e 

higiene, contemplando questões de mulheres e crianças da localidade; proteger corpos hídricos e 

ecossistema relacionados; gestão integrada e fortalecimento da participação e gestão. No ano de 

2018 foram atendidos 6 bairros envolvendo 210 economias referentes a área de contribuição, 2.692 

pessoas foram engajadas por meio de oficinas com laboratórios móveis. Nestes territórios, o IMCE 

referente a mau uso, está sendo monitorado ao longo do ano 2019, em que será obtida a série 

histórica destes dados. 

6.2; 6.3; 6.5; 6.6; 

6.b 

   

Encontros formativos para funcionários 

(Programa CASA) 

Trocar experiências e fortalecer atividades operacionais para o bom funcionamento da 

infraestrutura de redes e ligações, questões de saneamento e proteção dos corpos hídricos, gestão 

integrada; fortalecimento da participação e gestão. Desde setembro de 2017 ocorreram 7 encontros 

envolveu um total de 304 colaboradores. Em 2019 há a previsão que ocorra de forma continuada 

ao menos 01 encontro por mês.  

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 6.a; 6.b 

Programa CASA – Ciclo da Água no 

Saneamento 

Exposição Laboratórios Móveis de Uso 

Consciente de água e Lançamento 

Consciente do Esgoto 

Mitigar impactos negativos e potencializar impactos positivos para água segura; uso eficiente; 

condições hidrossanitárias adequadas; assegurar retiradas sustentáveis do manancial; gestão 

integrada; proteção dos corpos d’água e seus ecossistemas; fortalecimento da participação e 

gestão. Total geral de oficinas no período de março 2017 a março 2019 foram realizadas 427 

exposições, envolvendo um público de 22. 995 pessoas. 

6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.5; 6.6; 6.a; 6.b 
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Segundo Jannuzzi (2004), a validade de um indicador qualitativo corresponde ao grau de 

proximidade entre o conceito e a medida, demonstrando sua capacidade de refletir a subjetividade 

na relação indicador e indicando.  

 

CONCLUSÃO 

 

Estudos realizados pelo IPEA, na tratativa do ODS6, recomendam que as empresas proponham e 

divulguem medidas de integração, coerência, cooperação e compartilhamento.  

No contexto dos 17 Objetivos do desenvolvimento Sustentável, Oliveira (2015) ponderou que, “as 

empresas já tem expertise em sustentabilidade e aplicam vários desses ODS, porém 

eventualmente não reconhecem”.   

O ODS6 está diretamente relacionado com prestadores de serviços em saneamento, inclusive 

com os direitos humanos, portanto todos somos responsáveis por contribuir para o avanço da 

agenda 2030. A empresa tem papel fundamental e condições de promover o envolvimento 

comunitário. 

O engajamento da comunidade local deve compreender a diversidade local, com abrangência 

dentro e fora da empresa.  
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RESUMO  

 

A Chapada do Araripe localizada no sul do Ceará, é conhecida como um “oásis” em meio ao 

sertão, a precipitação que infiltra durante a época chuvosa, e que se recupera na forma de 

surgência na cota 750 m. A boa disponibilidade de água no município do Crato somada ao baixo 

preço cobrado e baixa hidrometração, construiu na população a crença de que esse recurso seria 

ilimitado. Compreender como essa água é consumida, pode colaborar na identificação de perdas 

e em uma gestão mais eficiente. O perfil de consumo poderá auxiliar nas atividades de Educação 

Hidroambiental. Para traçar o perfil foram realizadas visitas em 580 imóveis e realizadas 

entrevistas. As entrevistas demonstram que o consumo por banho é de 130,8 litros/dia/hab., a 

taxa de ocupação domiciliar é de 3,60 habitantes, a lavagem diária de louças acontece em média 

2,4 vezes, resultando em um consumo 225,60 L/dia. A lavagem de roupa apresentou um consumo 

1086,48 L/mês. Cerca de 10% dos consumidores requereram ampliar a oferta de água. Ao somar 

os diferentes tipos de consumo, o consumo total médio é de 31,69 m³/mês/consumidor, o que 

resultaria em um consumo de 293,42 L/hab/dia. O consumo total é quase o dobro da média 

nacional e diante dos padrões de consumo, ficando evidente a importância da educação 

hidroambiental de forma a reduzir o consumo de água.  
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Palavras-chave: Perfil de consumo de água, Tempo de banho, Tempo de lavagem,  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Chapada do Araripe localizada no sul do Ceará, Sedimentar do Araripe, favorece a ocorrência 

de morfogênese química, formando um típico brejo de encosta (SOUZA, 1988). Essas condições 

ambientais propiciam características peculiares as paisagens da região do Cariri Cearense, 

representadas por uma complexa rede de correlações entre feições geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, climáticas, hidrológicas e vegetacional. A Região do Cariri é conhecida como um 

“oásis” em meio ao sertão, devido as características geológicas da Chapada do Araripe, a 

precipitação que infiltra durante a época chuvosa, e que se recupera na forma de surgência na 

cota 750 m (GONÇALVES, 2001). Na extensão da chapada do Araripe no Estado do Ceará há um 

total de 325 fontes com uma vazão estimada de 1.645 L/s. 

Um dos municípios de influência da chapada é a cidade do Crato, localizada no interior do Ceará, 

situado no sopé da Chapada do Araripe, extremo sul do Estado e na Microrregião do Cariri, e na 

chamada Região Metropolitana do Cariri. A boa disponibilidade de água no município do Crato 

somada ao baixo preço cobrado e baixa hidrometração, construiu na população do município o 

hábito do desperdício de água, e a crença de que esse recurso seria ilimitado (SOUZA, 2018). 

A Região do Cariri tem nas águas subterrâneas da Bacia Sedimentar do Araripe a principal fonte 

de recursos hídricos necessário para seu desenvolvimento socioeconômico, dos 3.645 pontos 

d’água cadastrados, 252 são fontes naturais. 

A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de água de 110 L/pessoa/dia para 

atender as necessidades de consumo e higiene. No Brasil, cada brasileiro consome em média, 

156,7 L/pessoa/dia (BRASIL, 2019), o que representa quase 80 garrafas pet de 2 litros (RÁDIO 

AGÊNCIA, 2018). 

Em 2018 o consumo médio dos consumidores hidrometrados de Crato foi de 156 L/dia, e os 

consumidores não hidrometrados (calculado por padrão de consumo) o consumo foi de 143 L/dia 

segundo dados da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato/CE (SAAEC). Apesar dos 

dados serem muito próximos da realidade brasileira, alguns bairros da cidade apresentam alto 

consumo e a captação é praticamente o dobro do que é regularmente faturado, decorrente de 

perdas no sistema e a não hidrometração de dois terços dos consumidores. 

Dessa forma, compreender como essa água é consumida, pode colaborar na identificação de 

perdas e em uma gestão mais eficiente. Além disso, estabelecendo o perfil de consumo de água 
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no município de Crato poderá auxiliar nas atividades do Programa de Educação Hidroambiental 

da SAAEC, criado em 2017 para promoção do uso racional de água.  

Nessa perspectiva, Barreto (2008) destaca que o conhecimento da demanda de água possui 

grande influência sobre o gerenciamento do equilíbrio entre a retirada de água do meio ambiente 

e o abastecimento da mesma; além de moldar um perfil de hábito de consumo urbano de água. 

Por isso, é preciso diagnosticar o consumo de cada lugar em especial nas casas, já que, “o nível 

de demanda residencial varia consideravelmente de uma casa para outra dependendo de fatores 

socioeconômicos e características do imóvel” (MEMON; BUTLER, 2006). 

Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo conhecer o habito de consumidores de água 

da cidade, com recortes a rendimento familiar e localidade (bairro): i) o tempo de banho; ii) tempo 

de lavagem de roupa; iii) tempo de lavagem de llouças v) tempo de lavagem de calçada. 

 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município do Crato/CE possuí aproximadamente 130 mil habitantes e está situado ao sul do 

estado do Ceará, na região do Cariri e é considerado como um oásis no meio do sertão por conta 

das suas características geológicas e climáticas favoráveis a disponibilidade de água de excelente 

qualidade, o município dispõe de cerca de 36 mil ligações de água (SAAEC, 2019), divididas em 

40 rotas/bairros.   

Dessa população foram realizadas visitas em 580 imóveis e realizadas entrevistas sendo coletada 

localização geográfica dos mesmos. Para as entrevistas a equipe utilizou tablets para facilitar a 

sistematização dos dados aplicando questionário de acordo com os objetivos da pesquisa, através 

de pesquisadores treinados para abordagem específica. O universo pesquisado foram pessoas 

residentes no município do Crato/CE com idade de 16 anos ou mais.  

O método de amostragem foi aleatório simples. A amostra foi distribuída em cotas 

proporcionalmente ao tamanho de domicílios nos bairros sede e distritos. A margem de erro 

projetada foi de cinco pontos percentuais para o primeiro ano e quatro para o segundo ano, para 

mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, no limite do intervalo de 

confiança estimado em 95% (noventa e cinco por cento). 

Ainda, em ambos os momentos foram filtrados 100% dos questionários e checados 20% para 

atestar a realização da entrevista e a fidedignidade dos dados apurados. Na avaliação positiva foi 

agregado os conceitos Ótimo e Bom, enquanto a negativa a soma dos conceitos Ruim e Péssimo. 

O conceito regular não é aproveitado nessa análise. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O tempo médio de demora do cratense no banho é de 10,9 minutos, ou seja, mais que o dobro do 

tempo fixado pela Organização Mundial da Saúde para um uso sustentável da água, que é de 5 

minutos. Entre os entrevistados, 3,3% informaram demorar mais de 20 minutos, principalmente as 

mulheres; moradores do bairro Vila Lôbo (33,3%), Mirandão (23,1%), Gizélia Pinheiro (21,4%); 

pessoas cuja atividade está ligada a Serviços (7,7%), Donas de Casa (5,6%) e Estudantes (5,3%).  

Considerando o consumo de água de 12 L/min de um chuveiro (ABNT, 1996), o consumo por 

banho/pessoa é 130,8 litros, e tendo esse estudo revelado uma taxa de ocupação média é de 3,60 

pessoas, o consumo do banho por família é de 470,88 L/dia. 

Entre os bairros de destaque tanto há bairros periféricos e de baixa renda como bairros de classe 

média alta, o que indica o uso ineficiente independe de classe socioeconômica, e mesmo 

educacional haja vista estudante figurarem entre os menos eficientes quanto ao uso de água. 

Uma pesquisa realizada em 15 países evidenciou que os brasileiros, tomam em média 12 

banhos/semana (LAGUARDIA, 2015), o que totalizam 48 banhos mensais. Dessa forma, o 

consumo de água total das famílias com banho seria de 22,622 m³/mês. 

Em um estudo realizado por Ayres, Teixeira e Souza (2012) com estudantes da Universidade de 

Campinas - UNICAMP demonstrou que o tempo médio de banho de estudantes é de 14,6 

minutos, o que evidencia que o tempo indicado nessa pesquisa não é distante de outras 

realidades.  

Já a enquete aleatória realizada pelo portal Planeta Terra demonstrou que para 70% dos 

participantes o tempo médio de permanência no chuveiro é de 10 minutos. E 25% levam 15 

minutos, e apenas 3% assumiram que seus banhos têm tempo superior a 15 minutos. O 

percentual dos que assumiram que tomam banhos longos e praticamente igual ao encontrado 

nessa pesquisa.  

A figura 1 evidencia que 45,8% dos moradores do Crato, levam mais de 15 minutos com banho, 

sem fechar o registro, mais água do que o recomendado para todas as atividades de um dia 

inteiro. Um banho pode ser longo e ter baixo consumo desde que o consumidor mantenha o 

registro fechado.  

O volume por banho de 130,8 L/banho é bem superior ao encontrado por Dalsenter (2016) 

potencial de economia de água potável por meio do aproveitamento de água pluvial em um 

condomínio residencial multifamiliar localizado em Florianópolis – SC.  

Sant’ana, Boeger e Vilela (2013) em estudo sobre Aproveitamento de águas pluviais e o reúso de 

águas cinzas em edifícios residenciais de Brasília – parte 1:  reduções no consumo de água 

encontrou um tempo médio de banho de 9,2 minutos, inferior ao encontrado nesse estudo. 
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Figura 1 – Tempo médio (minutos) de banho informado por moradores do município do Crato/CE. 

 

 

 

De acordo com o exposto na Figura 2, a maior parte dos entrevistados (52,2%) afirmaram gastar 

entre 11 e 20 minutos na lavagem de louças .A frequência diária de lavagem de louças registrada 

pelos entrevistados foi em média de 2,4 vezes por residência, com o tempo médio de 15,6 

minutos, gerando um consumo diário de 37,6 minutos. Considerando um consumo de 6 L/minuto 

(ABNT, 2003) o consumo diário de água na lavagem de louças no município de Crato é de 225,60 

L/dia, totalizando em um gasto de 6,77 m³/mês.  

Ao dividir o consumo diário pela taxa de ocupação teríamos 62,66 L/pessoa. dia que é superior ao 

valor de 50,50 L/pessoa. dia encontrado na pesquisa de Dalsenter (2016) ao pesquisar potencial 

de economia de água potável por meio do aproveitamento de água pluvial em um condomínio 

residencial multifamiliar localizado em Florianópolis – SC.  

 

Figura 2 – Tempo médio (minutos) de lavagem de louças por moradores do município do Crato/CE. 
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Apenas 7,6% da população cratense não tem lavagem de roupa na própria residência, 

principalmente as pessoas cuja renda média mensal está acima de quatro salários mínimos 

(22,2%). A frequência semanal de lavagem de roupa chega a 1,8 vezes por residência, com o 

tempo médio de 50 minutos de duração.  

A Figura 3 evidencia-se que 29,7% das pessoas passam mais de uma hora lavando roupas, e 

cerca de 65% levam mais de 30 minutos lavando roupas. A depender do estilo de lavagem, o 

consumo pode ser muito elevado. Considerando que 50% do tempo de lavagem a torneira esteja 

desligada, teríamos um consumo de 25,15 minutos. Para uma vazão de 6 L/minuto durante este 

tempo de lavagem de roupas, o gasto de água é de 150,9 L/lavagem, como a média é 1,8 

lavagem/semana, em um mês tem-se entre os entrevistados uma frequência de 7,2 lavagem, 

gerando um consumo total mensal de água e 1,09 m³/mês. 

Dividindo o consumo de água mensal para a atividade por habitante temos o valor de 10,06 

L/hab/dia que é menor ao valor 16 L/hab/dia determinado em estudo por Neves, Bertolo e Rossa 

(2006) em estudo de aproveitamento e reutilização da água para usos domésticos. Essa pesquisa 

indicou que 92,4% disseram lavar roupa, e 41,4% dos entrevistados afirmaram lavar roupa mais 

de uma vez por semana enquanto 4,8% revelaram lavar roupa de 4 a 7 dias por semana. Mesmo 

considerando que uma parte da população dispões de lavadora de roupas o que reduz os 

indicadores de consumo, no Ceará uma pesquisa do IBGE indicou que apenas 33,34% dos lares 

tem lavadora de roupas (IBGE, 2019). 

Cunha, 2013 ao realizar Caracterização e Monitoramento do Consumo de Água em Habitações 

De Interesse Social, verificou em monitoramento por ponto hidráulico que o maior gasto de água 

nestas residências ocorre na lavagem de roupas, com 41% do total de água consumida nas 

casas, que a média do consumo de água durante a semana não varia muito e que o dia de menor 

consumo é o domingo, assim mesmo que o número de lavagem não seja grande,  

A Funasa (1991) estabelece em projetos o consumo mínimo de 2 L/hab/dia para beber e 6 

L/hab/dia para a cocção de alimentos, assim o consumo mínimo médio diário seria de 8 L/hab/dia, 

como a taxa de ocupação é de 3,6 hab/imóvel, são necessários 28,8 L/dia  mensalmente 864 

L/residência.  

Somando o consumo de banho, lavagem de roupa, lavagem de louça e consumo para cocção e 

beber, o consumo total de 31,34 m³/mês/consumidor (Tabela 1). O que resultaria em um consumo 

por habitante dia de 293,42 litros de água. O consumo determinado é quase 2 vezes a média 

nacional por habitante dia, que é 156,7 litros de água (BRASIL, 2019) e quase 3 vezes a 

recomendação de 110 litros/diário da Organização Mundial de Saúde.  
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Figura 3 – Tempo médio (minutos) de lavagem de roupa por moradores do município do Crato/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Consumo de água por Atividade domiciliares. 

Atividade  Consumo (m³/mês) 

Banho 22,622 

Lavagem de louça 6,768 

Lavagem de roupa 1,086 

Consumo e cocção de alimentos 0,864 

Total 31,34. 

 
 
Segundo informações do setor técnico da SAAEC a captação média de água no município de 

Crato é de 29,16 m³/consumidor, contudo há apenas o faturamento de cerca de 15 m³, 

influenciada tanto pela baixa hidrômetração (um terço dos consumidores), como pelo alto número 

de ligações inativas (10%), perdas na rede, ligações clandestinas e pela cultura de desperdício.  

Os resultados dessa pesquisa demonstram que há uma diferença entre o que a empresa acredita 

captar e o consumo médio dos clientes, apesar da diferença ser de 2,18 m³/consumidor é sinal 

que há falha na estimativa de macromedicação, outro aspecto relevante e que uso como lavagem 

de imóvel, carro, calçadas e irrigação não entraram no consumo domiciliar, o que certamente 

eleva o consumo médio, e efetiva a afirmação de que a empresa desconhece o volume real 

captado. Reforçado ainda pelo fato de que não existe sistema sem perdas, não poderia a 
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captação ser igual ao uso. Sugere-se que a empresa reveja suas estimativas de captação, inicie a 

macromedição e que reforçada a educação hidroambiental, crie campanhas educativas, além de 

reforçar a hidrometração nos bairros com baixa eficiência no uso de água e dividir os bairros por 

sistema de abastecimento.  

Considerando que nosso intervalo de confiança foi de 95% e erro é de 4 a 5%, mesmo que esse 

seja considerado no volume consumido pelos clientes, Crato apresenta padrões extremamente 

elevado de outros sistemas nacionais de abastecimento, o que reforça a ideia da falta de 

conscientização da população quanto ao consumo de água.  

Apenas pouco mais de 2% da população cratense tem o hábito de lavar calçadas, pátios e 

quintais diariamente, principalmente os moradores das seguintes localidades: Santa Rosa 

(33,3%), Lameiro (14,3%), Vila Alta (10,7%), Vila Lobo e Zacarias Gonçalves (8,3%) e São Miguel 

(6,1%). Já a maioria faz isso raramente (37,8%) ou nunca (32,8%), não foi questionado o tempo 

de lavagem de forma a determinar o consumo. 

Dos bairros listados acima tantos há bairros onde a população de fonte de renda alta, média e 

baixa, o que demostra que a diferença econômica e mesmo social nos bairros não é fator para 

que haja o desperdício de água. Reuniões com associações de bairros, sensibilização de 

lideranças, fiscalização e ações diversas no bairro podem contribuir para reduzir a prática. 

O bairro de Vila Alta é um dos bairros que, segundo a empresa de água, mais reclama de 

interrupções no abastecimento e qualidade de água, no entanto está entre os que usam água para 

lavagem de pisos diariamente. 

Os dados permitirão a empresa a criar um ranking de consumo por localidade, e isso em muito 

ajuda as pessoas entenderem que não é apenas os grandes imóveis e bairro de classe alta que 

tem padrões ineficientes de uso de água, mas sim boa parte da cidade. É importante que os 

bairros com uso ineficiente sejam priorizados na hidrometração.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos padrões de consumo informados, fica evidente que o consumo médio faturado pela 

empresa de água, está distante do real consumo dos consumidores, isso é fruto de que apenas 

um terço dos imóveis são hidrometrados (SAAEC, 2019), por outro lado, fica evidente a 

importância da educação hidroambiental de forma a reduzir o consumo de água.  

Entender o perfil de consumo contribui para entender as localidades que necessitam de ação 

educacional ou mesmo de investimento para ampliação da oferta. No entanto, o que se percebe é 

que mesmo com a pegada hídrica dos moradores, cerca de 10% dos consumidores requereram 

ampliar a oferta de água, ficando mais evidente que os consumidores consideram a oferta de 
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água ilimitada. É comum os usuários declararem que passam o dia fora de casa, mesmo assim o 

consumo de água ultrapassa a recomendação de 110 L/dia da Organização Mundial de Saúde.  
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RESUMO  

 

O centro de controle operacional (CCO), também conhecido como centro nervoso ou cérebro da 

empresa de saneamento, é um espaço físico onde são feitos supervisão e controle de forma 

centralizada para unidades que podem estar distantes. Sendo possível a monitoração de níveis de 

reservatórios, pressão das redes de água e outras variáveis que são fundamentais indicadores  de 

qualidade, eficiência e perfeito funcionamento do sistema. Este trabalho aborda a implementação 

de um sistema de supervisão e controle para monitoração de elevatórias de esgoto, elevatórias de 

água, poços e reservatórios. Para tal será abordado temas como: rede de comunicação de dados, 

principais protocolos de comunicação, o programas computacionais de supervisão e aquisição de 

dados (SCADA) utilizado, entre outros.  Ao Iniciar o projeto encontrou-se diversas ferramentas que 

podem fazer a mesma aplicação, algumas gratuitas outras proprietárias. Serão apresentadas as 

escolhas aplicadas, erros e acertos, de forma que a experiência adquirida na implantação do 

CCO, possa trazer beneficios a outros municípios..    

 

Palavras-chave: Supervisão, Controle, Scada, modbus, profbus, Ethernet, TCP/IP, Elipse E3, Tia 

Portal, Centro de Controle Operacional.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um sistema de supervisão e controle, por onde foi implementado tem provado o seu valor. Alguns 

sistemas apresentam uma experiencia de décadas em funcionamento, com melhorias de 

desempenho, economia financeira e agilidade para identificação e resolução de problemas 

ocorridos. O objetivo deste trabalho é apresentar os desafios encontrados ao longo do caminho na 

implantação de um sistema de supervisão e controle, adotando as melhores práticas para a 

realidade do município, relatando também as dificuldades encontradas para a implantação do 

sistema. Entre elas: a escolha de um software SCADA robusto, capaz de suportar diversos 

protocolos de comunicação, licenças necessárias, arquitetura utilizada, padronização, o melhor 

sistema de comunicação encontrado pelo município, sistema VPN para segurança de informação 

quando se trata de uma comunicação em uma rede aberta.  

Neste trabalho será apresentado também um projeto, com demonstração detalhada para controle 

e supervisão de uma estação elevatória de esgoto, características mínimas exigidas para que se 

tenha um sistema, capaz de operar de forma eficaz, trazendo benefícios reais para a população. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No município de Rondonópolis  já existia um projeto para a implantação de um sistema de 

controle, onde todas as unidades estavam sendo preparadas para que o sistema fosse 

implantado, porém, devido ao grande tempo para a realização deste projeto, haviam muitos 

problemas a serem solucionados para que de fato fosse possível o seu funcionamento, onde se 

pode destacar:  

 Defeito em equipamentos – CLPS ou portas queimadas, firmware desatualizado. Em 

algumas unidades foram instalados os equipamentos, porém os softwares para os 

controladores programáveis não foram desenvolvidos. 

 Falha no Projeto – O Projeto apresentado se tratava de um projeto básico, contendo 

falhas graves, apesar de apresentar toda estrutura para o centro de controle operacional, 

faltava definições básicas para que a sua execução tivesse êxito. 

 Equipe de Manutenção – A equipe disponível para a manutenção  necessária, era 

limitada o que provocava dificuldades em manutenção corretiva, estava-se apenas fazendo 

manutenções emergenciais.  
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Devido ao grande número de problemas e custos envolvidos, foi necessário uma análise geral do 

projeto, levantamento de defeitos, revisão de custos e estudos, considerando as melhores 

tecnologias a serem utilizadas.  

O trabalho iníciou com a definição do software Scada, responsável pela supervisão e controle. 

Após estudos alguns softwares foram eleitos para o trabalho. Inicialmente foi instalado o software 

de código aberto, o SCADABR, porém a comunicação com os CLPS S71200 com o protocolo 

modbus, não funcionou de forma satisfatória, pois o protocolo modbus não garante a entrega da 

informação. Também em alguns modelos do CLP a comunicação não era estabelecida de forma 

satisfatória. Após a elaboração de análise de custos e compatibilidades com os protocolos 

compatíveis com os equipamentos instalados optou-se pelo software Elipse E3. É importante 

destacar que a licença deste software é expansível, sendo que conforme o crescimento da 

empresa é possível ampliar o número de Tags e conexões, de forma que atenda o crecimento do 

município.   

O principal problema então ficou concentrado na forma de comunicação mais eficiente. 

Inicialmente foi considerado o padrão utilizado pelas empresas de saneamento, que é através de 

radio frequência. Após alguns estudos e análises, os orçamentos obtidos apresentavam valores 

expressivos, o que não era compatível com a realidade do município. Em seguida optou-se pela 

tecnologia 4G/3G de telefonia móvel, porém não foi possível encontrar uma operadora com 

cobertura em toda área do município, principalmente em áreas onde estão situadas as elevatórias 

de esgoto, pois estão locadas nas menores altitudes do municipio. Finalmente após alguns 

estudos foram encontradas, no município, duas empresas com cobertura quase integral em fibra 

ótica, e custos dentro da faixa de preço de mercado.  Com a fibra ótica a velocidade de 

funcionamento é quase instantânea, o comando é obedecido de forma quase imediata, sendo que 

o tempo de atraso é desprezível.    

        O Programa do CLP desenvolvido abrange o ciclo de funcionamento das elevatórias ou 

poços, além de coleta de informação como nivel de vazão, dados elétricos como potência, tensão, 

corrente e fator de potência, para facilitar o entendimento, o programa foi subdividido em 

pequenos subitens para o seu perfeito funcionamento, entre eles: 

1. Recalque – As elevatórias possuem duas ou três bombas que trabalham por meio de 

um controle PID, onde, de acordo com o nível da elevatária e tempo de enchimento 

regula a velocidade das bombas. Caso uma bomba não seja suficiente para vencer a 

vazão de entrada, ao atingir um nível de segurança, a segunda bomba será acionada 

para que não haja extravasamento. Também existe um sistema de seletividade, de 

forma que a bomba reserva não fique parada por muito tempo, e ocorra o travamento. 

2. Grandezas Eletricas – Todas as elevatórias possuem um medidor de grandezas 

elétricas instalados de forma que, seja possível a monitoração de consumo de 
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energia, além de um aviso para que quando o fator de potência estiver abaixo do 

estabelecido pela concessionária seja corrigido rapidamente, evitando multas. 

3. Iluminação- A iluminação externa é controlada por tempo definido pelo usuário, de 

forma semanal para assim ser possível ligar e desligar o sistema. 

4. Escalas- Um modulo de escalas é utilizado para facilitar a parametrização de 

diferentes tipos de sensores, com entrada de 4 a 20mA. 

5. Segurança – A unidade é provida de um sistema de alarme, que monitora sensores de 

presença infravermelho, além de monitorar a cerca. O Acesso é concedido através de 

senha. 

6. Supervisão- O bloco de supervisão contém todas as interações com o Elipse E3 de 

modo a facitar a configuração. Foram inclusos três blocos de dados conforme a tabela 

1.           

 

 A elevatória funciona de forma local de maneira que o CLP faça o controle das unidades, sem a 

necessidade do supervisório, sendo que um problema com a rede ou com o servidor não possa 

afetar o seu funcionamento. O Supervisória fica a cargo da supervisão e aquisição de dados, e 

apenas terá interação de forma proposital. 

       

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O sistema ainda está em fase de implantação, porém com a tecnologia aplicada já se pode 

observar relevantes melhorias. As falhas de comunicação encontradas anteriormente 

desapareceram, o protocolo ISOTCP se comunica de forma transparente com o sistema, o 

software Elipse E3 tem uma interface intuitiva, e a adoção de recursos ocorre de maneira 

facilitada. 

A tabela 1 apresenta a variáveis de leitura e configuração com as respectivas tags. 
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Tabela 1 – Variáveis de Leitura e Configuração Supervisão. 

Descrição Tag Variaveis 

Nivel minimo da Elevatória Nivel_Bomba01_OK 

Botão de Emergencia acionado Painel  A CCM1A_Emergencia- visualização 

Chave Seletora Painel Automatico/Manual CCM1A_Automatico- visualização 

Bomba 01 Ligada GMB01_Ligada 

Bomba 01 Defeito GMB01_Defeito 

Ligar Bomba 1 Ligar_Bomba_1 

Resetar Bomba 1 Resetar_Bomba_1 

Nivel minimo da Elevatória Nivel_Bomba02_OK 

Botão de Emergencia acionado Painel  B CCM1B_Emergencia- visualização 

Chave Seletora Painel Automatico/Manual CCM1B_Automatico- visualização 

Bomba 01 Ligada GMB02_Ligada 

Bomba 01 Defeito GMB02_Defeito 

Ligar Bomba 1 Ligar_Bomba_2 

Resetar Bomba 1 Resetar_Bomba_2 

Sensor de Presença Sensor_de_Presenca 

Chave para Ativar desativar Alarme CH_de_Reconhecimento 

Cerca Eletrica Cerca_Eletrica_Violada 

Configura Nivel acima Indica 

Extravasamento Nivel_ acima_ Indica_ Extravasamento 

Configura Nivel Para desligar a Bomba Nivel_Para_ desligar_ a_ Bomba 

Configura Nivel Para Ligar Bomba Nivel_ Para_ Ligar_ Bomba 

Configura Zona Morta Zona Morta 

Parametriza Sensor Vazão MAX Vazao_Saida MAX 

Parametriza Sensor Vazão MIN Vazao_Saida MIN 

Paramentriza Sensor Elevatória Max Nivel_elevatoria MAX 

Parametriza Sensor  Elevatória MIN Nivel  elevatoria MAX 

Parametriza Sensor de PV MAX Nivel PV MAX 

Parametriza Sensor de PV MIN Nivel PV MINIMO 

Leitura Nivel Nivel_reservatorio 

Leitura Nivel Nivel_PV 

Habilita Automatico Remoto Elevatória ON Automatic / OFF Remoto--iluminação 

Liga e Desliga Iluminação  Ligar desligar Iluminação Externa Remoto 

Configura Hora de Ligar Iluminação Hora de Ligar-iluminação 

Configura Hora de Desligar Iluminação Hora de Desligar-iluminação 

Configura Hora Atual Hora atual 

Atribui a Configuração Ao CLP Bt_insere_hora_atual 
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Na figura 1 é possível observar uma TV contendo a imagem do sistema de supervisão geral do 

Eclipse E3. 

 

Figura 1 – TV Contendo Imagem Elipse E3  Sistema de Supervisão Geral. 

 

 

O sistema Eclipse E3 permite o acesso de cada um dos componentes do sistema de saneamento. 

Na figura 2 é possível observar uma elevatória. 

 

Figura 2 – TV Contendo Imagem Elipse E3 Individual da Elevatória. 

 

 

Além do aparato tecnológico, foi necessário a aquisição de móveis fabricados exclusivamente 

para a sala de CCO, conforme se pode observar na figura 3. 
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Figura 3 – Moveis Fabricados para Sala de CCO. 

 

 

Na figura 4 é possível observar a comunicação entre o programa computacional SCADABR e o S7 

1200. 

 

Figura 4 – SCADABR Comunicando com o S7 1200. 

 

 

 

O sistema possibilita o monitoramento de diversas variáveis ao longo do tempo. Na figura 5 é 

possível observar uma série temporal de medidas de nível. 
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Figura 5 – Grafico/tempo, apresenta medidas de nivel. 

 

 

A figura 6 apresenta o programa CLP. 

 

Figura 6 – Tia portal, Programa CLP. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Após vários testes e resultados alcançados entendeu-se que as escolhas realizadas pelo 

município foram acertadas, e o projeto terá um impacto positivo para a empresa nos próximos 

anos. Conforme a instalação ocorre é possível observar melhorias no sistema de distribuição de 

água, e tratamento de esgoto. As experiências de implantação, viabilizará a continuidade da 

implantação, pois se trata de um sistema ainda em fase inicial, e com grandes perspectivas de 

crescimento.  
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RESUMO  

 

O Sistema Integrado de Saneamento Rural – Sisar, criado em 1996, é uma entidade que 

congrega associações comunitárias com Sistema de Abastecimento de Água e coleta de Esgoto 

no Estado do Ceará, é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins econômicos. 

Tem como objetivo garantir a distribuição de água tratada, aumento da vida útil dos sistemas de 

abastecimento de água, redução das doenças de veiculação hídrica, preservação do manancial, 

fortalecimento das associações, melhoria da qualidade de vida da população, resgate da 

cidadania e a consciência ambiental. Beneficiando hoje, mais de 668.016 pessoas em 1.553 

comunidades rurais, localizadas em 151 municípios do Estado do Ceará. O principal recurso para 

o sucesso do modelo foi o apoio da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará 

(CAGECE), que acreditando na eficácia do mesmo, investiu na replicação deste em todo o estado. 

Atualmente, existem oito SISARS, localizados estrategicamente em oito bacias hidrográficas 

diferentes, são eles: SISAR BAC (Bacia do Acaraú e Coreaú), SISAR BCL (Bacia do Curu e 

Litoral), SISAR BME (Bacia Metropolitana), SISAR BPA (Bacia do Parnaíba), SISAR BBA (Bacia 

do Banabuiú), SISAR BBJ (Bacia do Baixo e Médio Jaguaribe), SISAR BAJ (Bacia do Alto 

Jaguaribe) e SISAR BSA (Bacia do Salgado). 

 

Palavras-chave: Saneamento Rural; Sustentabilidade; Gestão comunitária;  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos e pesquisas realizados nos últimos anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, revelam que os 

avanços obtidos pelo Brasil nas duas últimas décadas, na área de saneamento, apesar de 

significativos, foram insuficientes para assegurar um atendimento equânime a toda população. 

Porém, as mudanças mais significativas dizem respeito às comunidades urbanas. Nas áreas 

rurais, se observa um baixo nível de acesso à água tratada encanada e esgotamento sanitário, em 

todas as regiões do país. 

Uma das principais constatações a respeito de projetos públicos de saneamento rural no Brasil é 

que a maioria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário já implantados em 

zona rural são deficitários, tem problemas operacionais ou são indevidamente utilizados. 

De acordo com o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), no Brasil, cerca de 29,9 milhões de pessoas residem em comunidades rurais, onde 

2.105.824 estão localizadas na zona rural do Ceará. Os serviços de saneamento prestados a esta 
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parcela da população apresentam elevado déficit de cobertura, conforme dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2014), apenas 34,5% dos domicílios nas áreas rurais 

estão ligados a redes de abastecimento de água com ou sem canalização interna. No restante dos 

domicílios rurais, a população capta água de chafarizes e poços protegidos ou não, diretamente 

de cursos de água sem nenhum tratamento ou de outras fontes alternativas geralmente 

inadequadas para consumo humano. 

Este cenário contribui direta e indiretamente para o surgimento de doenças de transmissão 

hídrica, parasitoses intestinais e diarréias, as quais são responsáveis pela elevada taxa de 

mortalidade infantil. Diante do número de ligações implantadas na zona rural, bem como da 

necessidade de atendimento da população que ainda não possui acesso à água tratada no 

estado, fez-se necessário um modelo de gestão específico para gerenciar pequenos sistemas na 

zona rural do estado. 

Foi justamente nesse vácuo institucional que surgiu o modelo de Gestão SISAR para 

Abastecimento de Água na Zona Rural do Estado do Ceará, com a necessidade de se conseguir 

que os sistemas implantados chegassem pelo menos a sua vida útil projetada de 20 anos. Devido 

à falta de sustentabilidade econômico-financeira desses sistemas, a Companhia de Água e Esgoto 

do Estado do Ceará - CAGECE não podia assumir a gestão dos mesmos e não existia outro 

modelo de gestão para assumir esta responsabilidade. As associações foram acompanhadas por 

uma equipe interdisciplinar, desde a concepção do projeto até a implantação, para assumirem o 

papel de gestora dos sistemas, mesmo assim não tiveram sucesso. Em virtude de não possuírem 

o conhecimento necessário para realizar esta tarefa, foi um fracasso em quase todos os sistemas 

implantados. 

Este trabalho objetiva estudar a problemática do acesso e universalização de água para consumo 

humano nas pequenas comunidades rurais difusas do Semiárido brasileiro, não incluídas nas 

grandes obras de infraestrutura hídrica, a partir da análise da implantação do Modelo de Gestão 

na zona rural. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

É importante frisar que o meio rural é heterogêneo, constituído de diversos tipos de comunidades, 

com especificidades próprias em cada região brasileira, exigindo formas particulares de 

intervenção em saneamento básico, tanto no que diz respeito às questões ambientais, 

tecnológicas e educativas, como de gestão e sustentabilidade das ações.  

Este trabalho consiste em uma revisão de literatura, a fim de reconhecer a eficácia do modelo de 

gestão para abastecimento de água na zona rural do Ceará.A área de estudo deste trabalho são 
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os Sistemas Integrados de Saneamento Rural, que estão localizados em oito bacias hidrográficas 

no estado do ceará, podendo atuar nos 184 municípios do estado. 

A entidade garante a operação dos sistemas por meio da gestão compartilhada, cumprindo 

sempre as determinações do estatuto social. O modelo de gestão foi avaliado pelo ponto de vista 

da gestão administrativa, técnica e social. 

Atualmente estão implantados oito SISARS, localizados estrategicamente em oito diferentes 

bacias hidrográficas conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa com a localização de cada SISAR. 

 

Fonte: CAGECE 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A experiência positiva do SISARS reflete nos inúmeros eventos do setor de saneamento rural, 

onde a Cagece por meio da Gerência de Saneamento Rural - GESAR apresenta o modelo de 

gestão, suas características, seus avanços e os aspectos que ainda necessitam de 

aprimoramento. Percebe-se que, em todo o país, a gestão de pequenos sistemas na zona rural é 

um desafio para as companhias de saneamento, e a CAGECE com o modelo de gestão SISAR, 
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torna-se referência para outros estados. O SISAR já atende 151 municípios com 1041 sistemas e 

176.724 ligações, abastecendo uma população de 668.016 pessoas na zona rural, conforme 

tabela 1. Com o sucesso do modelo esses números tendem a crescer, atendendo um maior 

número de famílias no meio rural. O trabalho realizado pelo SISARS com o apoio da parte técnica 

da CAGECE/GESAR o abastecimento e a disponibilidade de saneamento para cada pessoa é 

suficiente para usos pessoais e domésticos. Estes usos incluem, habitualmente: beber, 

saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições e higiene pessoal e do lar. O 

modelo de gestão foi avaliado pelo ponto de vista administrativa, técnica e social. O SISAR está 

fundamentado em três pilares de ação: área administrativa, área técnica e área social, que 

garantem o êxito da experiência. Área administrativa: A gestão do SISAR nesta área é fortalecida 

com o planejamento estratégico baseado no modelo Balanced Scorecard (BSC), Indicadores 

Balanceados de Desempenho, monitoramento de indicadores, controles administrativos, 

implantação de tecnologias e inovações. Entre elas destacamos software, arrecadação eletrônica, 

abastecimento dos veículos eletrônicos e monitoramento de veículos via satélite. Área técnica: 

Nesta área o SISAR obedece às normas técnicas da ABNT para manutenção e recuperação de 

sistemas, as análises de água (bacteriológico e físico-químico) de acordo com a Portaria 

2914/2011 no que diz respeito a sistemas alternativos; indicadores de desempenho técnicos e 

treinamento de operadores. Área social: O trabalho social tem início desde a implantação dos 

Sistemas de Abastecimento de Água, através de reuniões de sensibilização com os beneficiários 

do projeto, pois o envolvimento e a participação dos usuários é fundamental para o êxito de 

qualquer projeto comunitário, facilitando sua adesão ao modelo de gestão. O acompanhamento ás 

comunidades proporciona o aprendizado da coparticipação e da corresponsabilidade pelas 

questões comunitárias, assim como a ampliação da visão dos problemas e o reconhecimento de 

sua participação direta, construindo uma nova forma de exercício da cidadania.  

 

Tabela 1 – Quadro resumo Sisar de Dezembro/2018. 

SISAR Municípios Sistemas 
Comunidades 

Filiadas 
Comunidades 

Atendidas 
Lig. 

Totais 
População 

Sobral 32 150 144 174 33.854 127.968 

Acopiara 19 137 133 251 18.472 69.824 

Quixadá 22 134 166 245 24.052 90.917 

Russas 14 65 74 138 15.065 56.946 

Itapipoca 18 107 103 153 17.570 66.415 

Fortaleza 16 65 79 100 10.528 39.796 

Crateús 16 208 207 274 30.889 116.760 

Juazeiro 21 175 173 218 26.294 99.391 

GESAR *151 1041 1079 1.553 176.724 668.016 
* Embora no somatório dos municípios a soma seja de 158, a contagem correta são 151, pois alguns municípios são atendidos por 2 Sisar's ao  

   mesmo tempo, porém com comunidades distintas. Fonte: CAGECE 
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CONCLUSÃO 

 

O SISAR vem se destacando em nível nacional e internacional, mostrando assim sua eficácia.Foi 

avaliado pelo Banco Mundial BIRD como o melhor modelo de gestão para comunidades rurais do 

Brasil, e o segundo melhor modelo no Mundo. Foi premiado em 1º lugar na 1ª Edição do Prêmio 

ODS Brasil 2018, na categoria: Sem Fins Lucrativos, contribuindo com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Atuando como alternativa de gestão na área de saneamento para 

comunidades rurais ou de pequeno porte, sendo responsável pelo abastecimento de 32% da 

população rural do estado do Ceará. Conclui-se então, que a replicação do modelo em grande 

escala, contribuirá para universalização do saneamento básico na zona rural.  
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