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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise sobre a situação atual do
tratamento de esgoto no bairro Boa Vista, localizado município de Timbó Grande ±
SC. O tratamento de esgoto é de suma importância, principalmente em áreas urbanas,
onde um número elevado de pessoas convive em sociedade, evitando doenças e até
mesmo epidemias. Foi dividido em duas etapas, a primeira revisão bibliográfica sobre
o tema e a segunda apresentação da situação e destino do esgoto no bairro Boa Vista
na cidade de Timbó Grande, estado de Santa Catarina, que tem como responsável
pelo tratamento de esgoto a prefeitura municipal. Estudo realizado por meio de
questionário junto à população do bairro sobre o assunto esgoto. Pesquisa junto à
prefeitura municipal quanto ao atendimento, fiscalização e orientação aos moradores
do bairro. Sobrevoo com drone com vistas a obtenção da topografia do bairro e
sugestão para o traçado de rede. Visita em campo para identificação de pontos de
lançamento de esgoto não tratado e apresentação da situação atual do bairro além de
uma possível solução para que o esgoto seja tratado.

Palavras-chave: Tratamento de Esgoto. Destino do Esgoto. Fiscalização. Topografia.

7

ABSTRACT
This work aims to analyze the current situation of sewage treatment in the Boa Vista
neighborhood, in the municipality of Timbó Grande - SC. Sewage treatment is
important, especially in urban areas where it is possible to get a large number of people
living in society, avoiding diseases and even epidemics. It was a step in two steps, a
first bibliographical review on the subject and a second presentation of the situation
and the sewage in the Boa Vista neighborhood in the city of Timbó Grande, Santa
Catarina State, which has been responsible for the sewage treatment of a municipal
prefecture. The study carried out by means of the process with the population of the
neighborhood on the subject sewage. Research with the municipal government to
provide care, supervision and guidance to residents of the neighborhood. Overhead
drone with views of the topography of the neighborhood and suggestion for the network
layout. Text event to identify unrelated points of view and present the current situation
of the neighborhood plus a possible solution for the sewage to be treated.

Keywords: Sewage treatment. Sewage Destination. Inspection. Topography.
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1

INTRODUÇÃO
Falar em tratamento de esgoto é falar em saúde e qualidade de vida da

população, pois de acordo com Shammas e Wang (2013) praticamente 2 milhões de
pessoas morrem todos os anos devido a doenças como a diarreia; o mais grave é que
a maioria delas são crianças com menos de 5 anos de idade. As populações mais
afetadas são as que vivem nos países em desenvolvimento em que suas condições
são de extrema pobreza, abrangendo geralmente os moradores das zonas periféricas
urbanas e rurais.
Para Mihelcic e Zimmerman, (2015, p. 411-3) o crescimento populacional,
ocasionou mudanças climática se a falta de água tornou-se comum, por isso, o
tratamento do esgoto deve focar questões que vão além do desempenho e custo do
tratamento. O autor ressalta que mesmo que os processos de tratamento sendo
eficientes na remoção de patógenos e outros poluentes, em um futuro próximo, as
estações de tratamento deverão se preocupar com a remoção de novos compostos
químicos, já encontrados em nossos esgotos.
Sendo assim, a importância e a necessidade do tratamento de esgoto é um fato
inquestionável que, por falta de investimento, vem prejudicando a salubridade de
nossas cidades. Estudar este tema é relevante ao fortalecimento do conhecimento
acadêmico do engenheiro civil, que poderá ser fator de mudança no futuro,
corroborando com a sociedade e com a preservação ambiental.
O objetivo geral deste trabalho é apresentar a situação atual do esgotamento
sanitário no bairro Boa Vista em Timbó Grade/SC e construir propostas para melhoria
do mesmo.
Para atingir este objetivo, foram elencados alguns objetivos específicos:
a) Realizar pesquisa bibliográfica sobre sistema de tratamento de esgoto, para
aprofundar o conhecimento;
b) Fazer o levantamento da situação atual do esgotamento sanitário no bairro Boa
Vista em Timbó Grande/SC;
c) Identificar pontos críticos de lançamento de esgoto sem tratamento no bairro;
d) Analisar todas as informações levantadas e estudos realizados e propor
soluções para sistema de esgoto no bairro.
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Em concordância ao objetivo geral deste trabalho, como podemos
compreender melhor a situação do tratamento de esgoto em Timbó Grande/SC, em
específico no bairro Boa Vista e colaborar com sua adequação? Esta é a pergunta
problema desta pesquisa.
Para o desenvolvimento deste trabalho será realizada uma leitura e avaliação
dos projetos e estudos relacionados ao tratamento de esgoto no município de Timbó
Grande/SC, serão feitas vistorias em campo e consultas à prefeitura, através de seus
órgãos competentes, buscando mais informações.
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2
2.1

DESENVOLVIMENTO
REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Sistemas de Esgoto Sanitário
Com base na Lei Federal 11.445 (BRASIL, 2007), esgotamento sanitário é
constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.
Para Crespo (1997, p. 15), o sistema de esgoto, é um importante componente
da infraestrutura urbana, este é constituído pelo sistema de coleta, pelas estações
elevatórias e pelas estações de tratamento dos esgotos.
Figura 1 ± Sistema de Esgoto Sanitário

Fonte: CESAN (2018)

Observamos na figura acima um modelo de rede de esgoto que após passar
pela estação e ser tratado vai ser lançado no seu destino final.
De acordo com Mihelcic e Zimmerman (2015) existe a possibilidade do uso de
sistemas naturais de tratamento:
São discutidos os sistemas naturais de tratamento, com ênfase para a
tecnologia de tratamento em lagoas e áreas alagadas. Essas tecnologias não
apenas usam mais métodos naturais para tratar o esgoto, mas também
requerem menos investimento de capital, pois não empregam reatores acima
do solo, constituídos em concreto armado, aço ou plástico (MIHELCIC;
ZIMMERMAN; 2015, p.451).
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Já Aisse (2000) diz que:
Há vários sistemas que podem ser utilizados para fazer o tratamento dos
esgotos, sendo o processo dos lodos ativados o chamado convencional.
Porém em cidades pequenas e de baixa densidade populacional, enquanto
as casas forem mantidas longe uma das outras, pode ser dada a solução de
fossas sépticas e sumidouros, barata e muito utilizável. À medida que a
população e a densidade aumentam, torna-se necessário canalizar os
esgotos. E os tratamentos podem ser as lagoas de estabilização, o
ODQoDPHQWR³LQ-QDWXUD´QRVRORRXRELRGLJHVWRUGHIOX[RDVFHQGHQWH $,66(
2000, p.20).

O Sistema de Esgotos é definido como tal, ao conjunto de elementos que tem
por objetivo a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final tanto do esgoto
doméstico quanto do lodo resultante. O Sistema de Esgotos, portanto, abrange a rede
coletora com todos os seus componentes, as estações elevatórias de esgotos e as
estações de tratamento de esgoto (CRESPO, 1997, p.17).
Nos sistemas individuais presume a solução no local, sendo, portanto,
usualmente adotados para atendimento unifamiliar, embora possam também atender
a um certo número de residências próximas entre si. Consistem no lançamento de
excretas (em privadas higiênicas, solução unifamiliar) ou dos esgotos (em fossas)
gerados em uma ou poucas unidade(s) habitacional(is), usualmente envolvendo
infiltração no solo. Esta solução pode funcionar satisfatória e economicamente se a
densidade de ocupação for baixa (grandes lotes com elevada porcentagem de área
livre e/ou no meio rural) e se o solo apresentar boas condições de infiltração (VON
SPERLING, 2005, p.54).
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Figura 2 - Sistema de esgotamento individuais (estático) e coletivos (dinâmico)

Fonte: Von Sperling (2005)

Ainda Von Sperling (2005, p.54) ressalta que os sistemas coletivos são
indicados para locais com elevada densidade populacional, como no meio urbano.
Esta solução consiste em canalizações que recebem o lançamento dos esgotos,
transportando-os ao seu destino final, de forma sanitariamente adequada. Há duas
principais variantes:
a) Sistema unitário ou combinado: os esgotos sanitários e as águas de chuva são
conduzidos ao seu destino final, dentro da mesma canalização;
b) Sistema separador: os esgotos sanitários e as águas de chuva são conduzidos
ao seu destino final, em canalização separadas.
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Figura 3 - Sistema de esgotamento separador e combinado

Fonte: Von Sperling (2005)

Quando a questão é a definição do tipo de tratamento de esgotos, sempre
equivalentes, um que se adapta melhor à natureza enquanto o outro contém
refinamentos técnicos, por isso é chamado de artificial (IMHOFF; IMHOFF, 2000,
p.10).
Conforme Von Sperling (2005, p.53) Há basicamente duas variantes dos
sistemas de esgotamento sanitário:
a) Sistema individual ou sistema estático (solução no local, individual ou para
poucas residências);
b) Sistema coletivo ou sistema dinâmico (solução com afastamento dos esgotos
da área servida).
A fossa séptica é uma caixa de passagem do esgoto doméstico que, após nela
deixar a maior parte das matérias em suspensão vai, infiltrar-se no terreno ou
GHVFDUUHJDUHPFXUVRG¶iJXDQHVWHFDVRDSyVVRIUHUILOWUDomRQRWHUUHQRRXQXPOHLWR
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de areia ou passar por um leito de pedras adrede mente preparado (DACACH, 1990,
p.122).
A fossa séptica é uma câmara que recebe constantemente resíduo e esgoto, é
fundamental que seu funcionamento seja correto, para assim evitar problemas como
retorno, mau-cheiro e proliferação de pragas (baratas, ratos e insetos) (TEIXEIRA
DESINTUPIMENTO, 2018).
Figura 4 - Fossa séptica esquemático de instalação

Fonte: TECNOSANE (2018)

Segundo Alem Sobrinho e Tsutiya (2000, p.4) os sistemas de esgotos urbanos
podem ser de três tipos:
a) Sistema de esgotamento unitário, ou sistema combinado, em que as águas
residuárias (domésticas e industriais), águas de infiltração (água de subsolo
que penetra no sistema através de tubulações e órgãos acessórios) e águas
pluviais veiculam por um único sistema;
b) Sistema de esgotamento separador parcial, em que uma parcela das águas de
chuva, provenientes de telhados e pátios das economias são encaminhadas
juntamente com as águas residuárias e águas de infiltração do subsolo para
único sistema de coleta e transporte dos esgotos;
c) Sistema separador absoluto, em que as águas residuárias (domésticas e
industriais) e as águas de infiltração (água do subsolo que penetra através das
tubulações e órgãos acessórios), que constituem o esgoto sanitário, veículo em
um sistema independente, denominado sistema de esgoto sanitário. As águas
pluviais são coletadas e transportadas em um sistema de drenagem pluvial
totalmente independente.
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2.1.2 Esgoto Sanitário
O esgoto doméstico é um despejo líquido resultante do uso da água pelo
homem em seus hábitos higiênicos e necessidades fisiológicas (ALEM SOBRINHO;
TSUTIYA, 2000, p.37).
Segundo Dacach (1990, p. 85) o esgoto é constituído de fezes e urina em
mistura com as águas servidas, oriundas das abluções corporais e da lavagem de
pisos, roupas, utensílios de cozinha etc.
Para Shammas e Wang (2013)
Águas servidas domésticas são as águas consumidas em cozinha, banheiros,
lavatórios, vasos sanitários e lavanderias. Ao material mineral e orgânico na
água fornecida para a comunidade adiciona-se uma carga de excremento
humano, papel, sabão, sujeira, resíduos de alimentos e outras substâncias.
Algumas das matérias residuais permanecem em suspensão, enquanto
outras entram na solução ou se tornam finamente divididas a ponto de
adquirirem as propriedades das partículas coloidais (dispersas,
ultramicroscópicas). Muitas das substâncias residuais são orgânicas e
servem como alimento para os micro-organismos saprofíticos, ou seja,
organismos que vivem na matéria orgânica morta. Em decorrência disso, as
águas servidas são instáveis, biodegradáveis ou putrescíveis (SHAMMAS;
WANG, 2013, p.309).

A concentração das substâncias existentes nos esgotos depende da
quantidade de água consumida por habitante em um dia, bem como dos hábitos
alimentares, da existência ou não de águas pluviais misturadas e de outros fatores
(IMHOFF; IMHOFF, 2000, p. 22).
É sabido que o esgoto não tratado é considerado altamente poluente, ainda
que a quantidade de contaminantes que ele contenha possa parecer pequena. Por
exemplo, um metro cúbico de esgoto municipal pesa aproximadamente um milhão de
gramas, no entanto, contém apenas 500g de poluentes. Entretanto, essa pequena
fração de poluição pode causar sérios impactos ecológicos e sobre a saúde se for
descartado sem tratamento (MIHELCIC; ZIMMERMAN; 2015, p.413).
Aisse (2000, p.25) em sua abordagem diz que o esgoto sanitário apresenta
características de qualidade, embora sofrendo acentuada variação de fluxo em
decorrência das atividades humanas, variação perceptível com mais facilidade nas
redes de pequena extensão. Sua composição é essencialmente orgânica e
relativamente constante, quando há controle do consumo domiciliar de água.
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2.1.3 Vazão de Contribuição
É importante saber que o conceito de vazão doméstica engloba usualmente os
esgotos provenientes dos domicílios, bem como de atividades comerciais e
institucionais normalmente componentes de uma localidade. Valores mais
expressivos originados de fontes pontuais significativas devem ser computados em
separado, e acrescentados aos valores globais (VON SPERLING, 2005, p.57).
A saída de águas residuárias industriais é função precípua do tipo e porte da
indústria, processo, grau de reciclagem, adoção de práticas de conservação da água,
existência de pré-tratamento etc. Desta forma, mesmo no caso de duas indústrias que
fabriquem essencialmente o mesmo produto, as vazões de despejos podem ser
bastante diferentes entre si (VON SPERLING, 2005, p.82).
A vazão de esgotos considerada em estudos de autodepuração é usualmente
a vazão média, sem coeficientes para a hora e o dia de maior consumo. A vazão de
esgotos é obtida através dos procedimentos convencionais, utilizando-se dados de
população, contribuição per capita, infiltração, contribuição específica (no caso de
despejos industriais) etc. (VON SPERLING, 2005, p.180).
De maneira geral, a produção de esgotos corresponde aproximadamente ao
consumo de água. No entanto, a fração de esgotos que adentra a rede de coleta pode
variar, devido ao fato de que parte da água consumida pode ser incorporada à rede
pluvial (ex: rego de jardins e parques, lavagem de carros e outros). Outros fatores de
influência em um sistema separador são: (a) ligações clandestinas dos esgotos à rede
pluvial, (b) ligações clandestinas de água pluvial na rede de esgotos e (c) infiltração
(VON SPERLING, 2005, p.77).

24

Figura 5 - Hidrograma típico da vazão afluente a uma estação de tratamento de
esgotos

Fonte: Von Sperling (2005)

As redes públicas de coletores de esgotos sanitários construídos em sistema
separador absoluto recebem apenas pequenas quantidades de águas pluviais em
tempo de chuva. As variações de vazão são muito reduzidas e, portanto, as estações
de tratamento de esgotos poderão tratar a totalidade das águas servidas, mesmo
durante as chuvas (IMHOFF; IMHOFF, 2000, p.187).
A infiltração no sistema de esgotamento ocorre através de tubos defeituosos,
conexões, juntas ou paredes de poços de visita. A quantidade de água infiltrada
depende de diversos fatores, como extensão de rede coletora, diâmetro das
tubulações, área servida, tipo de solo, profundidade do lençol freático, topografia e
densidade populacional (VON SPERLING, 2005, p.80).
2.1.3.1 Rede coletora de esgoto sanitário
As redes de coletores de esgotos sanitários das cidades são dimensionadas
com base na vazão máxima instantânea; entretanto as estações de tratamento de
esgoto são dimensionadas com a vazão média horária (IMHOFF; IMHOFF, 2000,
p.206).
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Os condutores convergentes das estruturas de coleta das águas servidas
removem estas águas das residências e indústrias ou as águas pluviais em
escoamento livre como se estivessem percorrendo ramos ou afluentes para dentro do
tronco ou canal principal de um sistema de rio subterrâneo (SHAMMAS; WANG, 2013,
p.305).
Figura 6 - Rede de Esgoto

Fonte: SAECIL (2018)

Para as comunidades desprovidas de rede pública de esgoto ou para as zonas
periféricas das demais, ainda não atingidas pela rede, recomenda-se a fossa séptica,
embora como solução provisória. Neste caso, deve ser instalada de conformidade,
para que a sua futura ligação à rede pública de esgoto seja feita sem inconvenientes,
o mais cedo possível (DACACH, 1990, p.122).
As indústrias cuja rede de esgotos pode ser ligada à rede de coletores urbanos
por via de regra devem lançar nesta seus despejos sem qualquer pré-tratamento, pois
a maior parte dos resíduos líquidos industriais só pode receber tratamento eficiente e
econômico quando misturada com esgoto doméstico. Entretanto é necessário
remover desses resíduos as substâncias de valor comercial bem como aquelas que
possam prejudicar os coletores públicos ou as estações de tratamento (IMHOFF;
IMHOFF, 2000, p.168).
Segundo Alem Sobrinho e Tsutiya (2000, p.13) As principais atividades
desenvolvidas no estudo de concepção relativa à rede coletora são:
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a) estudo da população da cidade e de sua distribuição na área; delimitação em
planta dos setores de densidades demográficas diferentes;
b) estabelecimento dos critérios para a previsão de vazões: quota de consumo de
água por habitante por dia; relação entre consumo efetivo de água e
contribuição de esgotos; coeficientes do dia e hora de maior contribuição;
vazão de infiltração;
c) estimativas das vazões dos grandes contribuintes; indústrias, hospitais,
grandes edifícios em geral. Estes contribuintes devem ser localizados na planta
da cidade, com valor da sua vazão;
d) determinação, para cada setor de densidade demográfica, da sua vazão
específica de esgoto, em litros por segundo por hectare, ou litros por segundo
por metro de canalização;
e) divisão da cidade em bacias e sub-bacias de contribuição;
f) traçado e pré-dimensionamento dos coletores tronco;
g) quantificação preliminar das quantidades de serviços que serão executados;
para os coletores de esgotos, será feita uma pré-estimativa da extensão dos
diversos diâmetros, com base nas vazões de esgotos.
2.1.3.2 Estação de tratamento de esgoto sanitário
A definição do nível do tratamento de esgotos de uma determinada ETE
(Estação de Tratamento de Esgotos) está associada ao maior nível existente na ETE.
Assim, uma ETE composta por remoção de sólidos grosseiros (tratamento preliminar),
sólidos sedimentáveis (decantadores primários ± tratamento primário) e matéria
orgânica (processos biológicos ± tratamento secundário) é classificada como uma
ETE em nível secundário. O tratamento preliminar deve existir em todas as estações
de tratamento de esgotos sanitários em nível primário, secundário e terciário. As
unidades componentes do tratamento primário podem ou não estar incluídas no
fluxograma de estações em nível secundário. Em outras palavras, o tratamento
secundário (biológico) pode ou não vir imediatamente após o tratamento preliminar. O
tratamento terciário é raro em países em desenvolvimento. A remoção de nutrientes
e de organismos patogênicos pode ser considerada como integrante do tratamento
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secundário ou do tratamento terciário, dependendo do processo adotado (VON
SPERLING, 2005, p.250).
As estações de tratamento de águas servidas adequadamente construídas e
operadas são de funcionamento isento de odores. Por este motivo não é necessário
instalá-las tão longe quanto possível das áreas urbanas. Basta uma distância de uns
300m das construções mais próximas. A área ocupada varia entre 0,5 a 1,5 m² por
habitante ou equivalente populacional (IMHOFF; IMHOFF, 2000, p.221).
O projeto de uma estação de tratamento de esgotos deve ser elaborado em
várias etapas: estudo preliminar, anteprojeto, projeto para aprovação e projeto
executivo. O estudo preliminar compreende as prescrições pertinentes, rede de
coletores, evolução da população e desenvolvimento industrial, volume e composição
do esgoto, escolha entre uma ou mais estações, questões sobre localização, corpo
receptor, emissões, grau de tratamento e disposição final do lodo (IMHOFF; IMHOFF,
2000, p.205).
O projeto e a operação de uma instalação de tratamento de esgoto requer um
entendimento das operações unitárias que empregam processos físicos, químicos e
biológicos fundamentais para remover contribuintes específicos que afetam a
qualidade da água (MIHELCIC; ZIMMERMAN; 2015, p.413).
Figura 7 - Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

Fonte: Portal Saneamento Básico (2018)
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Infelizmente são raros os casos em que se dispõe previamente de dados sobre
a constituição dos esgotos para o projeto de uma estação de tratamento nova. A
composição dos efluentes normalmente varia muito até o momento em que a estação
de tratamento possa entrar em operação. Na maioria dos casos, o projetista deve
lançar mão de outros dados, como a vazão das águas servidas, o número de
habitantes contribuintes e as propriedades dos efluentes industriais (IMHOFF;
IMHOFF, 2000, p.35).
Segundo Von Sperling (2005, p.249) o tratamento dos esgotos é usualmente
classificado através dos seguintes níveis:
a) Preliminar;
b) Primário;
c) Secundário;
d) Terciário (apenas eventualmente).
O tratamento preliminar objetiva apenas a remoção dos sólidos grosseiros,
enquanto o tratamento primário visa a remoção de sólidos sedimentáveis e, em
decorrência, parte da matéria orgânica. Em ambos predominam os mecanismos
físicos de remoção de poluentes. Já no tratamento secundário, no qual predominam
mecanismos biológicos, o objetivo é principalmente a remoção de matéria orgânica e
eventualmente nutrientes (nitrogênio e fósforo). O tratamento terciário objetiva a
remoção de poluentes específicos (usualmente tóxicos ou compostos não
biodegradáveis) ou ainda, a remoção complementar de poluentes não suficientemente
removidos no tratamento secundário (VON SPERLING, 2005, p.249).
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Abaixo pode-se observar como cada nível de tratamento pode ser implantado
numa ETE.
Figura 8 - Etapas do Tratamento de Esgoto

Fonte: Blogger (2018)

2.1.3.3 Lançamento final de esgoto sanitário tratado
O destino final de qualquer efluente urbano é o encaminhamento a um corpo
de água. Em consequência desse lançamento, aparece a possibilidade de virem a ser
gerados certos inconvenientes, como, por exemplo, o desprendimento de maus
odores, o sabor estranho na água potável, mortandade de peixes e outros. A saúde
pública pode ser ameaçada pela contaminação das águas de abastecimento, dos
balneários e dos gêneros alimentícios (IMHOFF; IMHOFF, 2000, p.1).
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Figura 9 - Lançamento Final do Esgoto Tratado

Fonte: Pesa (2018)

É importante a distribuição local dos lançamentos. Tratando-se de águas
paradas, aparece uma zona de intensa poluição nas proximidades do ponto de
lançamento. Deve-se procurar a mistura dos efluentes com o maior volume possível
de água receptora em bom estado. Pode-se, por exemplo, prever o lançamento em
pequenas vazões mediante um grande número de pontos de lançamento ou retirar
água limpa do corpo receptor para com ela os efluentes recalcando-a para os
emissários (IMHOFF; IMHOFF, 2000, p.221).
2.1.3.4 Lodo de estação de tratamento de esgoto
O lodo gerado por meio do tratamento primário e secundário possui três
características que fazem a disposição direta ser difícil: (1) possui odor desagradável;
(2) é potencialmente perigoso devido à presença de patógenos e (3) contém muita
água, o que o torna difícil de processar e dispor. Os primeiros dois problemas são
resolvidos frequentemente pela estabilização do lodo e o terceiro pelo desaguamento
(MIHELCIC; ZIMMERMAN; 2015, p.445).
O aspecto, a cor e o cheiro já dão frequentemente indícios sobre o estado do
lodo. O lodo urbano fresco é acinzentado ou amarelado e contém fragmentos
facilmente reconhecíveis de excrementos, papel e restos de verduras. Tem mau
cheiro e seca com dificuldade. A água intersticial é turva e malcheirosa (IMHOFF;
IMHOFF, 2000, p.125).
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A produção de lodo nos processos anaeróbios é muito baixa, em comparação
com os processos aeróbios, porque no metabolismo bacteriano aeróbio predomina o
anabolismo, enquanto no metabolismo anaeróbio predomina o catabolismo
(ANDRADE NETO, 1997, p.19).
Figura 10 - Disposição de lodo

Fonte: Portal Tratamento de água (2018)

A geração de lodo é função precípua do sistema de tratamento utilizado para
a fase líquida. Em princípio, todos os processos de tratamento biológico geram lodo.
Os processos que recebem o esgoto bruto em decantadores primários geram o lodo
primário, composto pelos sólidos sedimentáveis do esgoto bruto. Na etapa biológica
de tratamento, tem-se o assim denominado lodo secundário, lodo biológico ou lodo
excedente. Este lodo é a própria biomassa que cresceu às custas do alimento
fornecido pelo esgoto afluente. Caso a biomassa não seja removida, ela tende a se
acumular no sistema, podendo eventualmente sair com o efluente final, deteriorando
sua qualidade em termos de sólidos em suspensão e matéria orgânica. Dependendo
do tipo de sistema, o lodo primário pode ser enviado para o tratamento juntamente
com o lodo secundário. Nesse caso, o lodo resultante da mistura passa a ser chamado
de lodo misto. Em sistemas de tratamento que incorporam uma etapa físico-química,
quer para melhorar o desempenho do decantador primário, quer para dar um
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polimento ao efluente secundário, tem-se o lodo químico (VON SPERLING, 2005,
p.358).
2.1.4 Destino Final do Esgoto
2VHVJRWRVVDQLWiULRVVmRJHUDOPHQWHODQoDGRVQRVFRUSRVG¶iJXDUHFHSWRUHV
A legislação ambiental vigente limita a variação da vazão, bem como outras
FDUDFWHUtVWLFDVGHVWHVHVJRWRVHUHFRPHQGDRHVWXGRGRLPSDFWRQRFRUSRG¶iJXDj
jusante do lançamento (AISSE, 2000, p.37).
Figura 11 - Esgotos sanitários e sua disposição final

Fonte: Aisse (2000)

2.1.5 Importância do Tratamento de Esgoto
Os benefícios que um sistema para tratamento de esgotos podem proporcionar,
em decorrência de sua eficiência, dependem diretamente da simplicidade da
construção e operação, pois qualquer que seja o sistema, ele terá sempre baixa
eficiência se for mal construído e operado. Por outro lado, os custos de implantação
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dependem fortemente do grau de dificuldade construtivas e operacionais. Portanto,
sistemas simples geralmente propiciam alta relação benefício/custo (ANDRADE
NETO, 1997, p.17).
Os benefícios do tratamento do esgoto podem ser sentidos na paisagem, como
é o caso de Santa Teresa. O município recebeu o sistema de saneamento básico entre
os anos de 2002 e 2003. Na época, a água do Rio Timbuí e seus afluentes
apresentavam um alto índice de poluição, com a coloração e odor típico de mananciais
que recebem esgoto in natura. Após a ligação da população à rede de esgoto, a
situação começou a melhorar e hoje a qualidade da água a tornou, inclusive, própria
para captação e abastecimento (PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2018).
2.1.5.1 Problemas causados pela falta de tratamento de esgoto
A crescente demanda de alimentos e a degradação, a poluição ambiental e os
prejuízos à saúde pública causados por lançamentos de esgotos no meio, sem
tratamento adequado, são dois dos maiores problemas atuais. Por sua vez, a poluição
H FRQWDPLQDomR GRV FRUSRV G¶iJXD RQGH RV HVJRWRV VmR ODQoDGRV WHP VLGR R
principal motivo da preocupação com o tratamento dos esgotos, considerando-se a
ampla veiculação hídrica de doenças e a necessidade crescente de água de boa
qualidade para os vários usos (ANDRADE NETO, 1997, p.227).
Embora o esgoto provoque tantos problemas como poluição, contaminação
bacteriana e o aparecimento de doenças, entre outros, seu tratamento inexiste na
maior parte dos municípios brasileiros. O custo de instalação e manutenção é o maior
empecilho a sua viabilização, alegam os prefeitos. Embora a rede coletora seja uma
solicitação frequente da comunidade, por tirar o esgoto da porta das casas. O
tratamento é sempre deixado para depois, não sendo considerado prioritário pelas
Prefeituras, que acabam destinando a outras obras seus poucos recursos (AISSE,
2000, p.20).
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Figura 12 - Falta de Tratamento de Esgoto

Fonte: Opinião & Notícia (2018)

O lançamento do esgoto diretamente à superfície do terreno (1) ou em cursos
G¶iJXD  VHPQHQKXPFRQWUROHVDQLWiULRpWmRFRQGHQiYHOFRPRRXVRGDSULYDGD
sobre o terreno ou sobre uma vala de irrigação. O lançamento no terreno é prática
bastante antiga, utilizada no passado até mesmo em grandes cidades, como Paris,
visando ao tratamento pelo poder depurador do solo, ou à utilização do esgoto na
irrigação, como adubo, ou para substituir a água (DACACH, 1990, p.96).
Encontram-se nos despejos industriais muitos outros parâmetros indicativos da
poluição, além da DBO. Tais são as substâncias tóxicas, os ácidos, os sais e outros
que podem causar prejuízos aos cursos de água ou custo operacionais adicionais nas
estações de tratamento conjuntas. Por este motivo surgiu o conceito da poluição
equivalente, aplicável a qualquer tipo de despejo industrial (IMHOFF; IMHOFF, 2000,
p.176).
É sabido, por exemplo, que várias doenças são transmitidas pelos excretas
humanos, os quais, em muitas regiões, ainda são lançados à superfície do terreno,
onde ficam totalmente expostos causado perigo à saúde das pessoas. Pois bem, uma
simples escavação feita no terreno, que caracteriza a privada de buraco, constitui
outra medida de saneamento (DACACH, 1990, p.2).
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2.1.5.2 Doenças relacionadas com a falta de tratamento de esgoto
Devido a falta de tratamento cerca de 25 mil pessoas morrem a cada dia, no
mundo, na maioria crianças, em consequência de doenças causadas pelo consumo
de água de qualidade inadequada ou, até mesmo, por sua falta. Um dos resultados
imediatos dessa situação é a ocorrência de cerca de 1 bilhão de casos de diarreia que
provocam a morte de 4,6 milhões de crianças de até cinco anos, a cada ano (AISSE,
2000, p.18).
Somente no século passado é que se começou a dispensar maior atenção à
proteção da qualidade de água, desde sua captação até sua entrega ao consumidor.
Essa preocupação se baseou nas descobertas que foram realizadas a partir de então,
quando diversos cientistas mostraram que havia uma relação entre a água e a
transmissão de muitas doenças causadas por agentes físicos, químicos e biológicos
(GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA, 2007).
Controle dos excretas. A doença também pode ser combatida através do
destino conveniente dos excretos humanos, que não devem atingir os mananciais de
água. Para tanto, nas zonas rurais deve ser generalizado o uso de privadas higiênicas
(DACACH, 1990, p.15).
Ainda segundo Dacach (1990, p.6) doenças transmitidas por excretas são:
a) Amebíase: Causada pelo protozoário Endamoeba histolytica, a doença,
também conhecida por disenteria amebiana, é transmitida pelas fezes
contendo os cistos da ameba;
b) Ancilostomose: Os ovos do parasito Necator americanos e do Ancylostoma
duodenale, depois de eliminados com as fezes, à superfície do terreno, geram
as larvas que passam a desenvolver-se. Atingindo o terceiro estágio, penetram
na pele, geralmente dos pés descalços, produzindo uma dermatite. Os ovos
também podem penetrar no organismo por via oral, inclusive através da água;
c) Ascaridiose: É causada por um nematódio (Ascaris lumbricoides), que é
parasito do intestino do homem. Os ovos embrionados, provenientes do solo
ou de outro material poluído pelas fezes, transmitem a doença, desde que
levados à boca direta ou indiretamente, inclusive através de água;
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d) Cólera: A doença é causada pelo Vibrio cholerae que, além de ser eliminado
com as fezes, o é também com os vômitos do doente;
e) Disenteria bacilar: É uma doença contraída principalmente pelo uso de
alimentos, água e leite contaminados pelos dejetos, direta ou indiretamente,
neste caso através das moscas;
f) Esquistossomose: Os ovos dos vermes parasitos, além de ser eliminados com
as fezes, podem sê-lo com a urina;
g) Febre paratifóide: As bactérias causadoras da doença são: Salmonella
paratyphi, S. schottmuelleri e S. hirshjeldi;
h) Febre tifóide: Causada pelo Salmonella tiphy, sua transmissão tem lugar desde
que sejam ingeridos alimentos e água poluídos pelas fezes e/ou por urina de
um doente ou portador;
i) Salmonelose: As fezes do doente, portador convalescente, animais domésticos
ou silvestres, infectados, bem como ovo, inclusive presente na poeira,
constituem possíveis fontes para a transmissão da doença;
j) Teníase: É uma doença causada quer pela Taenia saginata, oriunda da carne
do boi, a qual somente na forma adulta é parasito do homem, quer pela Taenia
solium, da carde de porco, que na forma adulta é parasito do intestino do
homem e, na forma larvária, desenvolve-se em várias partes do corpo, inclusive
no cérebro, caso em que é capaz de causar cegueira.
2.1.5.3 Finalidade do sistema de esgoto
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de
todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos
nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que
saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo
alcançar Salubridade Ambiental (GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA, 2007).
O sistema de esgoto abrange a coleta, tratamento e disposição ambientalmente
adequada e sanitariamente segura de águas residuárias (esgotos sanitários, resíduos
líquidos industriais e agrícola (GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA, 2007).
Ainda nos dias de hoje, mesmo com os diversos meios de comunicação
existentes, verifica-se a falta de divulgação desses conhecimentos. Em áreas rurais a
população consome recursos para construir suas casas sem incluir as facilidades

37

sanitárias indispensáveis, como poço protegido, fossa séptica, etc. Assim sendo, o
processo saúde versus doença não deve ser entendido como uma questão puramente
individual e sim como um problema coletivo (GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA,
2007).
Figura 13 - Finalidade do Tratamento de Esgoto

Fonte: JSC (2018)

O conceito de saúde entendido como um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, não restringe ao problema sanitário ao âmbito das doenças. Hoje,
além das ações de prevenção e assistência, considera-se cada vez mais importante
atuar sobre os fatores determinantes da saúde. É este o propósito da promoção da
saúde, que constitui o elemento principal da propostas da Organização Mundial de
Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)(GUIMARÃES;
CARVALHO; SILVA, 2007).
2.1.6 Tratamento de Esgoto no Brasil
Segundo a Lei Federal de Saneamento Básico 11.445 (BRASIL, 2007):
Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política
federal de saneamento básico.Saneamento básico é conjunto de serviços,
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infraestruturas e instalações operacionais de: 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.

Segundo o Art. 8º (LEI 11.445, BRASIL, 2007): ³os Municípios e o Distrito
Federal são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico´.
Com um índice de apenas 57% de coleta de esgoto, o Brasil vive um paradoxo
no setor de saneamento: o País coleciona exemplos de obras pela metade e redes de
esgoto que ficaram perdidas por anos, sem conexão da população. São tubulações
que não chegam a lugar nenhum e não beneficiam ninguém ± resultado de um
planejamento deficiente do poder público (PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2018).
Esse papel torna-se ainda mais relevante em um cenário global de mudanças
climáticas e de escassez hídrica, energética e de nutrientes, exigindo que as ações
correntes sejam executadas de acordo com os requisitos legais atuais, porém em
conformidade também com as demandas do futuro.

Essas perspectivas,

normalmente, não são contempladas nas estratégias de universalização dos serviços
de esgotamento sanitário, porém são fundamentais para a perenidade dos modelos
de negócios inerentes aos serviços de saneamento ambiental no Brasil (PORTAL
SANEAMENTO BÁSICO, 2018).
No Brasil, encontram-se tanques sépticos em grande quantidade e em
praticamente qualquer lugar habitado que se vá. A maioria atende habitações
unifamiliares, mas são empregados também para vazões maiores. É verdade que a
maioria, por falhas de projeto, execução e operação, apenas pretendem ser tanques
sépticos, mas há também muitos bons sistemas em funcionamento. Temos, portanto,
larga experiência, mas que, infelizmente, pouco se pode avaliar, porque geralmente
não se analisa o projeto nem acompanha-se a execução e a operação de forma a
permitir o registro de informações e dados (ANDRADE NETO, 1997, p.41).
Com relação aos estados, o índice médio de atendimento urbano com rede
coletora de esgotos aponta valores acima de 70% apenas no Distrito Federal e em
três estados: São Paulo, Minas Gerais e Paraná, mesmas Unidades da Federação de
2015. Na faixa de 40% a 70%, aparecem outros sete estados: Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima, Bahia e Paraíba; na faixa logo abaixo,
de 20% a 40%, situam-se nove estados: Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará,
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Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina;
enquanto que na penúltima faixa, de 10% a 20%, encontram-se quatro estados:
Maranhão, Acre, Piauí e Pará (esse último subiu de faixa em relação a 2015). Por fim,
na menor faixa, inferior a 10%, há três estados: Amazonas, Amapá e Rondônia (SNIS,
2018).
Na figura abaixo apresenta a representação espacial do índice médio de
atendimento urbano por rede coletora de esgotos (indicador IN024) dos municípios
cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2016, distribuído por
faixas percentuais, segundo estado.
Figura 14 - Índice médio de atendimento urbano por rede coletora de esgotos

Fonte: SNIS (2018)
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Coleta: 51,92% da população têm acesso à coleta de esgoto; Mais de 100
Milhões de brasileiros não têm acesso a este serviço; Mais de 3,5 milhões de
brasileiros, nas 100 maiores cidades do país, despejam esgoto irregularmente,
mesmo tendo redes coletoras disponíveis; Cerca de 13 milhões de crianças e
adolescentes não têm acesso ao saneamento básico; 3,1% das crianças e dos
adolescentes não têm sanitário em casa (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).
Dados por região: No Norte, a coleta de esgoto é de 10,45%; O Nordeste
coleta 26,79% dos esgotos;78,57% dos esgotos no Sudeste são coletados; O índice
de coleta de esgoto no Sul é de 42,46%; O Centro Oeste coleta 51,52% dos esgotos
Tratamento: 44,92% dos esgotos do país são tratados; A média das 100
maiores cidades brasileiras em tratamento dos esgotos foi de 50,26%. Apenas 10
delas tratam acima de 80% de seus esgotos (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).
Dados por região: O tratamento de esgoto é de 18,3% na região Norte; O
Nordeste trata 36,22% dos esgotos; O esgoto tratado no Sudeste é de 48,8%; O Sul
trata 43,87% dos esgotos; O índice de tratamento de esgoto é de 52,62% no Centro
Oeste (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).
Os dados mostram que em 24 capitais, menos de 80% do esgoto são tratados.
Brasília e Curitiba apresentaram os maiores percentuais de tratamento, 82% e 91%
respectivamente (PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2018).
A situação do atendimento da população brasileira com serviços de
esgotamento sanitário pode ser caracterizada da seguinte forma: 43% é atendida por
sistema coletivo (rede coletora e estação de tratamento de esgotos); 12% é atendida
por solução individual (fossa séptica); 18% da população se enquadra na situação em
que os esgotos são coletados, mas não são tratados; e 27% é desprovida de
atendimento, ou seja, não há coleta nem tratamento de esgotos (AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 2017, p.22).
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Figura 15 - Índice de cobertura de esgoto no Brasil

Fonte: ANA (2017)

2.1.7 Tratamento de Esgoto em Santa Catarina
Para conhecer um pouco de como é realizado o tratamento de esgoto no estado
de Santa Catarina citamos cidades sendo elas:
Em Tubarão (SC), uma rede que está sendo construída agora ficará ociosa até
2022. A prefeitura conseguiu uma verba para pavimentar algumas ruas e exigiu que
as obras de saneamento fossem antecipadas para não estragar o asfalto no futuro.
Como a obra não constava do planejamento atual da concessionária de esgoto, a rede
será construída, mas as ligações não poderão ser feitas, pois trata-se de uma área
isolada do resto do sistema (PORTAL SANEAMENTO BÁSICO, 2018).
Conforme dados do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do
Município de Florianópolis-SC (2008) na fase de diagnósticos a cobertura em Esgoto
no Município era:
a) em relação à população residente = 44,92%;
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b) em relação à população total = 29,06%.
O Plano de Saneamento de Santa Catarina é de responsabilidade do Governo
do estado com sede em Florianópolis, ou seja, a capital engloba 295 municípios. Santa
Catarina faz parte de um conjunto de investimentos em esgotamento sanitário que, no
momento, contempla 45 obras da CASAN em 31 municípios dos 295 que pertencem
ao estado. Segundo a empresa, tudo deve ser concluído a curto prazo. Quando isso
ocorrer, a previsão é que Santa Catarina saia da 18ª posição do ranking nacional de
cobertura de esgoto para o quarto lugar, com 49% de cobertura (PORTAL
SANEAMENTO BÁSICO, 2018)
Podemos observar o Ranking da Cobertura em Esgoto nos Municípios do
Estado de Santa Catarina Base Ano 2008, o qual apresentou a seguinte ordem:
Tabela 1 ± Ranking dos tratamentos de esgoto no estado de Santa Catarina
POSIÇÃO

CIDADES

PORCENTAGEM DE
TRATAMENTO

1º

São Ludgero

91%

2º

Itá

88%

3º

Balneário Camboriú

83%

4º

Catanduvas

82%

5º

Faxinal dos Guedes

71%

6º

Orleãns

69%

7º

Santo Amaro da Imperatriz

57%

8º

Bombinhas

51%

9º

Florianópolis

45%

10º

Joaçaba

44%

Fonte: Portal Saneamento Básico (2018)

Nesse Ranking a cidade de Florianópolis aparece em 9º colocado abrangendo
45% na cobertura em tratamento do esgoto.
Já abaixo podemos ver que a figura 16 que além de mostrar o Ranking de
cobertura de água também mostra a cobertura de esgoto em todo o estado de SC.
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Figura 16 - Ranking das coberturas de água e esgoto por estado

Fonte: G1 (2018)
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É notória uma disparidade entre a cobertura de água e de esgoto, na cobertura
de água abrange quase todo o estado e está acima do percentual da cobertura de
esgoto que apresenta apenas 19,4%do estado de SC. Esses números mostram o
quanto ainda é necessário investimentos no tratamento do esgoto em Santa Catarina.
Em Araquari/SC, a CASAN está implantando dois Sistemas de Tratamento de
Esgoto (SES), no Centro e no Itinga, num valor total de R$ 26,7 milhões. O sistema
de coleta e tratamento vai atender 2.433 habitantes, com 603 ligações domiciliares.
No bairro de Itinga, as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário beneficiarão 5 mil
611 moradores em 1.345 ligações domiciliares. A rede de coleta tem 15 mil 990 metros
de extensão e um emissário terrestre com 4.763 metros. A Estação de Tratamento de
Esgotos compacta terá capacidade de tratar 30 litros por segundo (PORTAL
SANEAMENTO BÁSICO, 2018).
2.1.8 Sistema de Esgoto no Município de Timbó Grande/SC
Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445
GH  GH MDQHLUR GH  TXH ³HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV QDFLRQDLV SDUD R VDQHDPHQWR
EiVLFR´ ILFD R PXQLFtSLR obrigado a elaborar o Plano Municipal de Saneamento
Básico. Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos
recursos públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de saneamento
básico (TIMBÓ GRANDE, 2011).
O Plano abrange os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, drenagem e
manejo de águas pluviais (TIMBÓ GRANDE, 2011).
O Município de Timbó Grande não possui sistema de coleta e tratamento de
esgotos, sendo que os esgotos domésticos do município são, via de regra, lançados
atualmente em sistemas individuais constituídos por fossa séptica e sumidouros, e na
ausência destes, encaminhados sem qualquer tratamento às galerias de águas
pluviais ou diretamente aos corpos de água da região(TIMBÓ GRANDE, 2011).
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento ± CASAN é a responsável
pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Timbó Grande.
Entretanto, a Companhia não realizou, até o ano de 2010, qualquer investimento no
que se refere à implantação de rede coletora e tratamento coletivo de esgoto no
município (TIMBÓ GRANDE, 2011).
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A ausência de coleta e tratamento dos esgotos na área urbana e em grande
parte da área rural facilita a disseminação e proliferação de doenças, interferindo na
qualidade de vida da população. Quanto maior a cobertura populacional por serviços
adequados de esgotamento sanitário em um município, menor é a taxa de mortalidade
infantil. A taxa de mortalidade infantil pode ser reduzida com o aumento da esperança
de vida ao nascer e do percentual da população atendida por serviços de esgotamento
sanitário (TIMBÓ GRANDE, 2011).
O lançamento descontrolado de esgotos nos solos ou em nascentes, rios, lagos
e RXWURVFRUSRVG¶iJXDUHSUHVHQWDKRMHXPDGDVSULQFLSDLVFDXVDVGDSROXLomRKtGULFD
no Brasil e no mundo, constituindo-se em fontes de degradação do meio ambiente e
de proliferação de doenças (TIMBÓ GRANDE, 2011).
Os programas do setor de esgotamento sanitário são elencados: Programa de
Implantação, Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de Esgotamento
Sanitário (SES); 69 Programa de Monitoramento e Controle do Lançamento dos
Efluentes do Sistema Público de Tratamento de Esgoto; Programa de Controle
Operacional do Sistema Público de Esgotamento Sanitário e dos Sistemas Individuais
(TIMBÓ GRANDE, 2011).
Os programas de esgotamento sanitário visam promover uma eficiente
implantação do serviço de coleta e tratamento de esgoto, bem como proporcionar sua
expansão adequada de modo a prestar atendimento eficiente a toda população do
município de Timbó Grande, tendo como resultado a diminuição dos custos
ambientais e a promoção de condições mais favoráveis para a qualidade de vida da
cidade (TIMBÓ GRANDE, 2011).
2.2

METODOLOGIA
Buscando cumprir os objetivos propostos, este presente trabalho foi dividido

em duas etapas. A primeira ficou responsável pela revisão bibliográfica sobre o tema
e a segunda tratará da apresentação da situação e destino do esgoto no bairro Boa
Vista na cidade de Timbó Grande, estado de Santa Catariana e propor soluções.
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2.2.1 Apresentação da Cidade de Timbó Grande
O presente trabalho nos trará informações sobre o sistema de Esgoto no bairro
Boa Vista no município de Timbó Grande.
O município de Timbó Grande está localizado entre o Planalto Norte e o Meio
Oeste Catarinense, a uma distância de 400 km da capital Florianópolis, confrontando
com as cidades de Caçador, Canoinhas e Porto União, pertencendo a AMARP Associação do Alto Vale do Rio do Peixe. Segundo dados do censo do IBGE de 2012
a população de Timbó Grande era de 7167 mil habitantes, sendo que destes 51,25%
são homens e 48,75% mulheres, e o IDH do município é de 0,659%um dos mais
baixos do estado de Santa Catarina (IBGE, 2010).
Timbó Grande fica localizado nas seguintes coordenadas geográficas 26.618665, -50.673938.
Figura 17- Localização do Município de Timbó Grande

Fonte: Wikipédia (2019)

2.2.2 Levantamento e Pesquisa
Fazer um estudo de caso da situação atual do destino do esgoto no bairro Boa
Vista na cidade de Timbó Grande, estado de Santa Catarina.
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O bairro fica localizado na região norte da cidade. Na figura abaixo podemos
observar uma imagem geral dele.

Figura 18- Bairro Boa Vista em Timbó Grande

Fonte: Google earth (2018)

As atividades que serão desenvolvidas para atingir o objetivo geral deste
trabalho serão:
Atividade 1: aplicação de questionário nas residências e demais edificações
localizadas no bairro.
Sub-atividades: Elaborar o questionário, aplicar o questionário.
Atividade 2: pesquisar junto à prefeitura para obter informação sobre os
requisitos para o tratamento e destino final do esgoto das residências e demais
edificações localizadas no bairro.
Sub-atividades: Identificar o setor responsável, fazer consulta e analisar as
informações dadas.
Atividade 3: Percorrer o bairro e fazer sobrevoo com drone com vistas a
obtenção da topografia do bairro e elaboração de sugestão de traçado para uma
possível rede de esgoto.
Sub-atividades: Pesquisar metodologia para uso do drone em topografia.
Elaborar material necessário para o levantamento.
Atividade 4: Identificar pontos de lançamento de esgoto não tratado a céu
aberto ou nas redes de drenagem.
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Sub-atividades: percorrer o bairro, registar as fotos e localizar as mesmas na
imagem de satélite do bairro.
Atividade 5: Com as informações levantadas, avaliar a situação atual do bairro,
em relação ao tratamento e destino final do esgoto e propor soluções.
Sub-atividades: compilar os resultados e apresentar propostas.

Tabela 2 - Cronograma
CRONOGRAMA

DEZ/18

JAN/19

FEV/19

ATIVIDADE 1

X

X

X

X

X

ATIVIDADE 2
ATIVIDADE 3

X

MAR/19

MAI/19

JUN/19

X

X

X
X

ATIVIDADE 4

ABR/19

X
X

ATIVIDADE 5
Fonte: O próprio autor

2.3

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Resultados dos questionários aplicados
A seguir são apresentados os resultados do estudo realizado por meio de
pesquisa no bairro Boa Vista em Timbó Grande/SC: Informações sobre o Esgoto.
2.3.1.1 Aplicação de questionário nas residências e demais edificações localizadas
no bairro
Primeiro serão apresentados os gráficos obtidos através de questonários com
a população do bairro, a presquisa foi elaborada durante o período de 13/04/2019 à
31/05/2019.
a) Resultado quanto a situação da residência, se aberta, fechada ou recusouse a responder. Obtivemos o gráfico 01 como resultado da pesquisa.
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Gráfico 1 ± Participação da pesquisa
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Fonte: O próprio autor

Pelo gráfico 1 é possível perceber que a pesquisa atingiu 58,8% das
residências do bairro, sendo que o restante não participou da pesquisa.
b) Resultado quanto a quantidade de moradores por casa. Obtivemos o gráfico
02 como resultado.
Gráfico 2 ± Ocupação de pessoas por residência

MORADORES
28

CASAS

28
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9
27%
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1 1%
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Fonte: O próprio autor

Segundo o gráfico 2 é possivel perceber que 54% das residências entrevistadas
do bairro são ocupadas por apenas 2 ou 3 pessoas. A média de ocupação das
residências intrevistadas foi de 3,19, ou seja 3 pessoas por residência.
c) Resultado quanto ao destino final do esgoto das residências. Obtivemos o
gráfico 03 como resultado
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Gráfico 3 ± Destino do esgoto gerado das residências
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Fonte: O próprio autor

Com o gráfico 3 podemos observar que 32% das pessoas que participaram da
pesquisa, tem como destino final do esgoto céu aberto e apenas 25% tem a fossa
séptica para o destino do esgoto.
d) Resultado quanto ao cheiro de esgoto. Obtivemos o gráfico 04 como
resultado.
Gráfico 4 ± Cheiro de esgoto nas ruas
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Fonte: O próprio autor

Pelo gráfico 4 podemos perceber que 65% das residências sentem cheiro de
esgoto.
e) Resultado quanto a manutenção em fossa séptica. Obtivemos o gráfico 05
com resultado.
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Gráfico 5 ± Manutenção em fossa séptica
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Fonte: O próprio autor

Pelo gráfico 5 podemos perceber que 68% das residências não fazem
manutenção frequente em suas fossas sépticas, dos 19% que responderam que sim
disseram fazer a manutenção uma vez no ano ou a cada 6 meses.
f) Resultado quanto a orientação da prefeitura para construção do seu sistema
de esgoto. Obtivemos o gráfico 06 como resultado.
Gráfico 6 ± Fiscalização e orientação da Prefeitura
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Fonte: O próprio autor

Com o gráfico 6 podemos perceber que 63% das residências não tiveram
fiscalização ou orientação da prefeitura para o destino final do esgoto.
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g) Resultado quanto a existência de pontos de vazamento de esgoto em suas
ruas. Obtivemos o gráfico 07 como resultado
Gráfico 7 ± Pontos de vazamentos de esgoto em ruas
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Fonte: O próprio autor

Segundo o gráfico 7 podemos perceber que 51% das residências dizem existir
pontos de vazamento de esgoto nas ruas.
h) Resultado quando ser comum ir ao posto de saúde com sintomas de dor de
cabeça, diarreia ou irritação na pele. Obtivemos o gráfico 08 como
resultado.
Gráfico 8 ± Visita ao posto de saúde com sintomas de doenças relacionadas ao
esgoto
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Fonte: O próprio autor

Com o gráfico 8 podemos perceber que 76% da população diz não ir ao posto
de saúde com sintomas de dor de cabeça, diarreia ou irritação na pele, doenças essas
causadas pela falta de saneamento básico.
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i) Resultado quanto a sugestões ou reclamações, relacionado ao assunto
esgoto. Obtivemos o gráfico 09 como resultado.
Gráfico 9 ± Sugestão ou Reclamação relacionado ao esgoto
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Fonte: O próprio autor

Pelo gráfico 9 podemos obsevar que 61% das pessoas entrevistadas não tem
reclamações ou sugestões, já 39% pediram melhorias nas redes de drenagem
existentes e novas redes para as ruas do bairro.
2.3.1.2 Pesquisa nas demais edificações localizadas no bairro
a) Tribunal de Justiça/SC Casa da Cidadania:
9 12 Funcionários;
9 Não gera nenhum tipo de poluente;
9 Composto de fossa séptica para o tratamento de esgoto;
9 Não existe pontos de vazamentos de esgoto no perímetro do terreno;
9 Não fez manutenção no sistema de tratamento de esgoto;
9 Não recebeu orientação ou fiscalização da prefeitura sobre o sistema de
esgoto;
9 Não tem nenhuma sugentão ou reclamação sobre o assunto esgoto.
b) Avalon Industria Têxtil LTDA:
9 43 Funcionários;
9 Não gera nenhum tipo de poluente;
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9 Composto de fossa séptica para o tratamento de esgoto;
9 Não existe pontos de vazamentos de esgoto no perímetro do terreno;
9 É feita 1 manutenção por ano no sistema de tratamento de esgoto;
9 Não recebeu orientação ou fiscalização da prefeitura sobre o sistema de
esgoto;
9 Não tem nenhuma sugentão ou reclamação sobre o assunto esgoto.
c) Fundo Municipal de Saúde de Timbó Grande/SC:
9 53 Funcionários;
9 Existe a separação de esgoto, como vasos sanitários, e pias do esgoto
químicos e infecciosos;
9 Composto de filtro anaeróbico para o tratamento de esgoto;
9 Não existe pontos de vazamentos de esgoto no perímetro do terreno;
9 Sempre que acontece algum problema, é feito a manutenção do tratamento
de esgoto;
9 Não recebeu orientação ou fiscalização da prefeitura sobre o sistema de
esgoto;
9 98 pessoas são atendidas mensalmente com dor de cabeça, diarreia,
irritação na pele ou doenças transmitidas pela falta de saneamento básico;
9 Não tem nenhuma sugentão ou reclamação sobre o assunto esgoto.
2.3.2 Pesquisa junto à prefeitura
Nesse tópico será apresentado dados da pesquisa junto à Prefeitura Municipal
de Timbó Grande relacionados ao esgoto quanto ao atendimento, fiscalização e
orientação aos moradores do bairro Boa Vista e Projeto da Rede de Esgoto criado no
ano de 2010 no que se refere a sua situação junto aos órgãos competentes.
Atualmente o município orienta o tratamento de esgoto nas residências do
bairro Boa Vista da seguinte forma: designando um profissional que inicialmente irá
fazer visitas às residências para uma orientação e fiscalização, porém os cargos de
Vigilância Sanitária e fiscal de Obras e Postura foram criados com o concurso do ano
de 2018, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável para atender toda a
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população e suas necessidades. Os profissionais estão em processo de capacitação
e também traçando metas para que brevemente iniciem o trabalho junto à população,
ou seja, não orienta.
Adicionalmente há um projeto em aguardo de recursos sendo já préselecionado pela FUNASA, que prevê a coleta e o tratamento do esgoto de todo o
perímetro urbano, onde o bairro Boa Vista está inserido. Esse projeto visa implantar a
rede de esgoto juntamente com a estação de tratamento de esgoto para atender toda
população urbana em uma única estação. O projeto traz o processo físico-químico
como método de tratamento da rede de esgoto, estando a estação planejada para
implantação em um terreno localizado perto do rio timbó, no centro da cidade que
receberá todo o esgoto do perímetro urbano, exceto bairro Massaneiro, pois está
localizado em uma altitude inferior aos demais bairros. Porém, como o investimento
para a implantação deste projeto terá um custo muito alto, estuda-se algumas
modificações como por exemplo, pequenas estações que atendam cada bairro em
particular.
No dia 06 de junho de 2019, o atual prefeito municipal Ari José Galeski (Técnico
em Agropecuária, Licenciamento Ambiental, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro
Ambiental, Pós-Graduação Engenheiro de Segurança do Trabalho, Superior em
Desenvolvimento Regional) foi quem forneceu os dados referentes ao Projeto Básico
de Engenharia do Sistema de Esgoto Sanitário de Timbó Grande/SC.
O Senhor Ari José Galeski iniciou sua fala expondo que no ano de 2010
acompanhou todo o processo e as ações do executivo para que o projeto fosse feito,
já que ele era vereador eleito naquela gestão e também engenheiro ambiental. Nesse
período foi instituída Lei que criou o Conselho Municipal de Saneamento Básico e
aprovou-se através da Câmara Municipal de Timbó Grande a Política Municipal de
Saneamento Básico que eram pré-requisitos da Política Nacional de Saneamento
Básico para conseguir recursos junto a FUNASA (Fundação Nacional de Saneamento
Básico).
A partir daí foi contratado através de licitação um Projeto executivo com custo
aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), investimento de recursos
próprios e na sequência apresentado a FUNASA que pré-selecionou o projeto, mas
que não tinha recursos disponíveis para a sua execução.
No ano de 2017 quando foi eleito prefeito municipal, buscou junto a FUNASA
resgatar o projeto, onde lhe foi pedido algumas adequações principalmente na parte
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de licenças ambientais, as quais foram providenciadas, tanto a licença prévia do
sistema de esgotamento quanto a estação de tratamento de efluentes, também a
prefeitura aderiu a ARIS (Agência Intermunicipal de Regulação de serviço de
Saneamento).
Após estas adequações feitas, o projeto permanece na FUNASA aguardando
um Programa Federal para a execução. Todavia o projeto existente possui pontos a
serem revistos, principalmente no que se refere a opção de solução de tratamento,
que na época foi escolhido o tratamento físico-químico. Desta forma, é possível
ocorrer uma perda de investimento que já foi feito, ao se demandar por um novo
projeto, ou optar pelo projeto existente com um custo muito alto para a implantação e
operação, sendo está uma questão de tomada de decisão.
Sobre a rede de esgoto, é importante considerar as obras de pavimentação que
estão acontecendo no município. Questiona-se quanto a necessidade de implantar a
rede de esgoto para na sequência a pavimentação, pois do contrário irão gerar gastos
futuros para fazê-lo.
O prefeito coloca que o ideal seria essa sequência, porém como é um recurso
de financiamento destinado a pavimentação, não se prevê gastos com rede de esgoto
já que este tipo de investimento se destina a FUNASA ou a recursos próprios, visando
assim somente a pavimentação. O que está se fazendo é deixar travessas, tubulações
maiores onde se possa posteriormente passar a tubulação de esgoto sem a
necessidade de se quebrar o asfalto, e passeios com paver, que é desmontável
ficando fácil de desmontar e remontar.
Em 2018, com o concurso público foi feito uma reforma administrativa com uma
nova estrutura de cargos para atender especificamente essas necessidades, tendo os
cargos de Engenheiro Ambiental e Segurança no Trabalho , o fiscal de Obras e
Posturas e também o fiscal de Vigilância Sanitária, pois não há desenvolvimento
ambiental sem que essas funções estejam efetivamente ativas. Com esses cargos a
gestão está alimentando os sistemas necessários para angariar recursos, o fiscal de
Vigilância está fazendo as capacitações para trabalhar na área e o fiscal de Obras e
Posturas está organizando junto com os engenheiros ações para atender a população,
dentro do portal da Prefeitura existe um sistema de relacionamento com o público,
onde se pode solicitar certidões e alvarás tendo diálogo permanente entre os técnicos
e a população. A coordenação está sendo feita pela Secretaria do Desenvolvimento
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Sustentável, criada na reforma de 2017 que também está responsável em trabalhar
com os ODS (Objetivos de desenvolvimento Sustentável).
O prefeito municipal firmou um termo com a promotoria, onde um dos
compromissos assumidos é criar ações e metas que atendam o tratamento de esgoto,
onde já foi colocado em prática a coleta de águas pluviais ou drenagem urbana em
alguns pontos do município que também faz parte do Saneamento Básico, no
PPA(Plano Plurianual) traz recursos assegurados para que todo ano aconteça ações
prevista dentro da Lei Orçamentária. Dentro de todo esse processo de adequação da
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o qual a organização é recente, entendese que algumas atribuições são do município e outras são do próprio morador. E a
partir de então, após a capacitação do Fiscal de Vigilância Sanitária será efetuada a
fiscalização, com orientações ou notificações.
Quanto a orientação para a ligação das fossas sépticas, filtro anaeróbico,
cloração e desinfecção, fica sobre a responsabilidade do Fiscal de Obras e Posturas
que irá fazer o trabalho de campo, junto à população para levantamento de
necessidades a serem supridas pelo órgão público. Tendo toda a equipe organizada,
o referido projeto de saneamento irá ser estudado, ajustado e sendo buscado recursos
que irão ajudar a implantação do projeto no município.
Colocando o exemplo de um município vizinho, onde se faz a um certo período
a doação de uma fossa filtro e sumidouro para a população mais carente, o prefeito
achou interessante a ideia pedindo que seja repassado ao secretário de
Desenvolvimento Sustentável para que se estude a possibilidade de aderir a essa
ideia em nosso município como incentivo à população. Conclui-se que a gestão atual
trabalha para que aconteçam as melhorias quanto ao saneamento, mas, o projeto em
questão segue em análise, sem prazo ou definição para sua implantação dentro do
município de Timbó Grande/SC.
2.3.3 Percorrer o bairro e fazer sobrevoo com drone com vistas a obtenção da
topografia do bairro e elaboração de sugestão de traçado para uma possível
rede de esgoto
Apresentaremos na sequência os equipamentos utilizados para a obtenção da
topografia do bairro Boa Vista, sendo eles: receptor, drone e bastão topográfico.
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Figura 19 - receptor GNSS/RTK Hi Target H 32

Fonte: Made-in-china.com (2019)

Figura 20 - RPA (Drono) Dji Mavic pro

Fonte: Techtudo (2019)
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Figura 21 - Bastão de topografia

Fonte: Sul (2019)

Primeiramente foi feito um Plano de voo, em cima de uma imagem de satélite
do perímetro do bairro, foi usado um software chamado (Pix4D) que utiliza
fotogrametria e algoritmos de visão computacional para transformar imagens em
mapas 3D e modelagem.
Logo depois foram feitas 4 marcações de 1 metro QRWHUUHQRFRPFDOHP³[´
chamadas de ponto de controle, assim foi obtida as coordenadas do bairro e alinhadas
com as fotos capturadas com o drone.
Informações com uso do drone:
x

Drone: Mavic Pro;

x

Data: 15 de abril de 2019;

x

Tempo: 17:14:39;

x

Tipo: Polygon;

x

Localização: -26,616367º, -50,681640;

x

Dimensões: 714 m x 654 m;
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x

Sobreposição: 80% (72%);

x

Ângulo da câmera: 90º;

x

Altitude: 126 m;

x

Imagens: 239;

x

Caminho: 4475 m;

x

Hora do voo: 13min:58s;

x

GSD: 4,41 cm/px;

x

Faixas: 6;

x

RPA Multirotor.
Figura 22 - Pontos de controle

Fonte: O próprio autor
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Pontos de controle:
x

Pt1 7055737.4731 531410.5797998.4560;

x

Pt2 7056015.5519 531578.2731994.2476;

x

Pt3 7056307.4062 531805.6344976.3379;

x

Pt4 7056231.3926 531897.6371990.6949.

Com o plano de voo pronto foi mandando o drone que tirou as fotos, logo após
foram baixadas essas fotos no computador onde foi processado no software (ag
software scanner), alinhado com as coordenadas que foram tiradas em campo, pois o
GPS do drone não tem uma precisão boa e por esse motivo é usado os pontos de
controle, depois de alinhado foi enviado para o AutoCAD onde se obteve as curvas de
níveis.
Como resultado do sobrevoo obtivemos a planta topográfica do loteamento com
curvas de nível com distância de 1 metro cada, apresentada no ANEXO 1. Desta
planta topográfica foi possível propor um traçado para rede de esgoto do bairro, no
caso de solução coletiva para as residências do loteamento, apresentado no ANEXO
2. No mesmo ANEXO 2, está indicado o local para implantação da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE)
É possível verificar diferença no traçado das ruas na planta topográfica e na
planta de traçado da rede de esgoto, esta diferença se deve a consideração das
imagens trazidas pelo drone, tendo sido atualizado o traçado das ruas a partir das
imagens coletadas em campo.
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2.3.4 Pontos de lançamento de esgoto não tratado no bairro
Nesse tópico apresentaremos resultados com ilustrações obtidas através da
verificação de campo.

Figura 23 - Escoamento de esgoto domestico na Avenida José Arcelino de Souza (1)

Fonte: O próprio autor

Foto da Avenida José Arcelino de Souza, onde existe possíveis pontos de
vazamento de esgoto, foi identificado em verificação de campo, pelo mal cheiro e pela
coloração
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Figura 24 - Ponto de vazamento de esgoto na Rua Virgílio José Ribeiro (2)

Fonte: O próprio autor

Foto da Rua Virgílio José Ribeiro, identificado pela coloração e mal cheiro
ilustração da verificação de campo.
Figura 25 - Pontos de escoamento de esgoto e rede de drenagem da Rua João
Maria Matoso (3)

Fonte: O próprio autor
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Rua João Maria Matoso com ponto de acúmulo de possível esgoto com mal
cheiro, coloração escura e ponto de escoamento da rede de drenagem das ruas sem
ligação com o corpo receptor.

Figura 26 - Pontos de escoamento de esgoto das residências Rua Arildo Luiz Nunes
de Souza (4)

Fonte: O próprio autor

Rua Arildo Luiz Nunes de Souza ilustrando a falta de tratamento de esgoto,
onde os moradores têm seu esgoto a céu aberto, em frente as residências
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Figura 27 - Córrego paralelo a Rua José Arcelino de Souza (5)

Fonte: o próprio autor

Rua José Arcelino de Souza onde passa um córrego do qual recebe esgoto não
tratado e drenagens das ruas, foi identificado em verificação de campo pela coloração
e mal cheiro.
Figura 28 - Tubulações de drenagem da rua Idalina Ribeiro de França (6)

Fonte: O próprio autor
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Rua Idalina Ribeiro de França apresenta escoamento da drenagem das ruas
juntamente com esgoto sem tratamento, não tendo como destino final o corpo
receptor.

Figura 29 - Boca de Lobo e Tubulação de drenagem da rua Virgílio José Ribeiro (7)

Fonte: O próprio autor

Rua Virgílio José Ribeiro início de obras de tubulações de drenagem e bocas
de lobos, mas sem ligação até o corpo receptor, obra não concluída.
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Figura 30 - Local para instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) (8)

Fonte: O próprio autor

Rua Avenida Maniel Custódio de Matos ponto escolhido para possível local de
instalação da estação de tratamento do bairro Boa Vista, por se tratar de um dos
pontos de autitude mais baixo do bairro, tendo assim o escoamento das redes por
gravidade até o local.
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Figura 31 - Mapa para localização dos pontos de verificação em campo

Fonte: O próprio autor

Neste mapa podemos visualizar o sentido da rede de esgoto, o traçado da rede,
o local escolhido para a instalação da estação de tratamento de esgoto e também os
pontos de verifivação em campo, distribuidos no bairro, foram numerados e locados
para melhor compreenção.
2.3.5 Avaliação da situação atual do bairro, em relação ao tratamento e destino final
do esgoto e propor soluções
Neste tópico apresentaremos o estudo da situação e avaliação do bairro além
de uma possível solução para que o esgoto seja tratado, quais necessidades e quais
estratégias a serem traçadas para tal solução.
O estudo do bairro demontrou que existem 177 residências. A ocupação média
das residências, considerando as casa entrevistadas, é 3 pessoas por residência.
Foi observado através do levantamento topográfico realizado com o drone que
o relevo do bairro proporciona o encaminhamento do esgoto produzido nas
residências por gravidade, sendo este um aspecto favorável a coleta e tratamento
coletivo desse esgoto. Desta forma uma das possibilidades para o tratamento de
esgoto das residências do bairro poderia ser uma ETE coletiva situada no ponto mais
baixo do bairro.
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Se a escolha do tratamento fosse uma fossa séptica seguida de filtro
anaeróbico de fluxo ascendente, em um cálculo estimativo este sistema ocuparia uma
área mínima de 65,5 metros quadrados segundo as normas 7229 e 13969.
Todavia existe a possibilidade de usar outras soluções de tratamento biológico
deste esgoto a serem estudadas em caso de escolha do tratamento coletivo para o
esgoto do bairro.
Outra alternativa seria o uso do tratamento individual do esgoto que conforme
o resultado da pesquisa apresentou que no bairro existe 26 residências com fossa
séptica, portanto seria nescessário um trabalho com as 78 residências pesquisadas
que não possuem o tratamento individual e adicionalmente com aquelas que não
participaram do questionário que são 73 residências. Esta solução é algo possível
considerando que o município está se estruturando para desempenhar essa função.
Uma das opções seria a implantação do projeto já existente, que foi
desenvolvido com um estudo de dados no município no qual foi escolhido o processo
físico químico para o tratamento de esgoto em uma unica estação localizada no centro
da cidade, esse processo teria um custo muito elevado para sua implantação, portanto
a prefeitura, por se tratar de uma cidade em fase de crescimento, busca estudo para
implantar possíveis estações de tratamento de esgoto de pequeno porte, localizada
em cada bairro, recebendo e tratando o esgoto somente do perímetro do bairro.
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3

CONCLUSÃO
O questionário apontou que a grande maioria da população entrevistada não

possui tratamento adequado de esgoto (75%).
O levantamento topográfico com uso do drone demonstrou-se como tecnologia
viável para apoio à projetos de saneamento.
No caso do bairro estudado, a topografia indica boa condição para a solução
centralizada para o tratamento ao bairro.
As fotos dos pontos de esgoto a céu aberto, tiradas no bairro, demonstram a
situação precária em que se encontra a questão.
No referencial teórico deste trabalho foi tratado sobre os conceitos do
tratamento de esgoto, levantando a importância do tratamento do mesmo, buscando
comparação com outras cidades, estados e nação.
Através de pesquisa de questionário com a população do bairro, pesquisa junto
a prefeitura, levantamento topográfico para o traçado da possível rede e verificação
de campo com ilustrações, foi possível obter informações gerais sobre a situação do
esgoto no bairro Boa Vista em Timbó Grande.
Tendo em vista que a pesquisa realizada teve apoio do atual prefeito para
obtenção de dados e os resultados aqui levantados servirão de orientação para o
desenvolvimento de avaliação do sistema de esgoto no município de Timbó Grande.
Com o levantamento topográfico, que foi de suma importância, ficou claro as
curvas de níveis, assim podendo apresentar um possível traçado para a rede de
esgoto.
Em verificação de campo foi possível perceber o mal cheiro, vazamentos nas
ruas pela coloração das águas paradas, crianças em contato com esses poluentes e
reclamações dos moradores no que se diz respeito a falta não só do tratamento do
esgoto, mas do saneamento básico do município.
A prefeitura terá que investir e incentivar a população, não só do bairro, mas da
cidade toda a ter a fossa séptica e fazer a manutenção com frequência, assim
buscando pontos positivos para o município.
Por fim, a aplicação deste trabalho, através de embasamento teórico e
conhecimento técnico, trouxe a real situação do sistema de esgoto no bairro Boa Vista
na cidade de Timbó Grande que se encontra em estado grave e de alta importância
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para a população tanto do bairro estudado, quanto para o restante da população do
munícipio.
Podemos concluir que o bairro Boa Vista em Timbó Grande precisa de
melhorias no que se diz respeito ao esgoto, para que a população consiga viver
melhor, com saúde e longe de doença causadas pelo não tratamento do esgoto.

72

REFERÊNCIAS
AISSE, Miguel Mansur. Sistemas Econômicos de Tratamento de Esgotos
Sanitários. Rio de Janeiro: Abes, 2000. 192 p.
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Atlas Esgotos Despoluição de Bacias
Hidrográficas. 2017. Disponível em:
<http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/publicacoes/ATLASeESGOTOSDespoluicaode
BaciasHidrograficas-ResumoExecutivo_livro.pdf>. Acesso em: 21 set. 2018.
ALEM SOBRINHO, Pedro; TSUTIYA, Milton Tomoyuki. Coleta e Transporte de
Esgoto Sanitário. 2. ed. São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e
Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2000. 547 p.
ANDRADE NETO, Cícero Onofre de. Sistema Simples Para Tratamento de
Esgotos Sanitários: Experiência Brasileira. Rio de Janeiro: Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1997. 301 p.
BRASIL. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/lei/l11445.htm>.Acesso em: 21set. 2018.
BLOGGER. Tudo sobre Tratamento de Esgoto. Disponível em:
<http://tudosobretratamentodeesgoto.blogspot.com/>. Acesso em: 25 set. 2018.
CESAN. Redes de esgoto e redes de drenagem. Disponível em:
<https://www.cesan.com.br/noticias/redes-de-esgoto-e-redes-de-drenagem-vocesabe-a-diferenca-2/>. Acesso em: 25 set. 2018.
CRESPO, PatricioGallegos. Sistema de Esgotos. Belo Horizonte: UFMG, 1997. 131
p. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da
UFMG.
DACACH, Nelson Gandur. Saneamento Básico. 3. ed. Rio de Janeiro: Edc, 1990.
293 p.
FLORIANÓPOLIS-SC. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico. Fase de Diagnósticos. Disponível em
portal.pmf.sc.gov.br, acesso em 18 nov. 2018

73

G1, Portal de Notícias da Globo. Diferenças Regionais. Disponível em:
<http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2017/02/maranhao-ocupa-23-posicao-emsaneamento-basico-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 26 set. 2018.
GUIMARÃES, A. J. A.; CARVALHO, D. F. De; SILVA, L. D. B. Saneamento básico
S. I., 2007,. Apostila do Instituto de Tecnologia/Departamento de Engenharia ±
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/Apostila%20IT%
20179/Cap%201.pdf>. Acesso em: 26 set. 2018.
IBGE. Cidades. Disponível em: < http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>.
Acesso em: 26 set.2018.
IMHOFF, Karl; IMHOFF, Klaus R.. Manual de Tratamento de Águas
Residuárias. 26. ed. São Paulo: Edgard BlucherLtda, 2000. 301 p. INSTITUTO
TRATA BRASIL. Esgoto. Disponível em: <http://tratabrasil.org.br/>. Acesso em: 20
set. 2018.
JSC. Ruas de 16 bairros terão esgoto tratado em Blumenau. Disponível em:
<http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/07/ruas-de16bairros-terao-esgoto-tratado-em-blumenau-4814203.html>. Acesso em: 26 set.
2018.
MADE-IN-CHINA.COM. Terra de Freqüência Dupla Hi-Target Survey receptor
GNSS
GPS
RTK
GPS. 2019.
Disponível
em:
<https://pt.made-inchina.com/co_ivyzhang918/product_Hi-Target-Dual-Frequency-Land-Survey-GPSRtk-GPS-Gnss-Receiver_esshhyguy.html>. Acesso em: 17 jun. 2019.
MIHELCIC, James R.; ZIMMERMAN, Julie Beth. Engenharia Ambiental:
Fundamentos, Sustentabilidade e Projeto. Rio de Janeiro: Ltc, 2015. 617 p.
OPINIÃO&NOTÍCIA. Uma em cada três casas do país não tem esgoto. Disponível
em: <http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/uma-em-cada-tres-casas-do-pais-nao-temesgoto/>. Acesso em: 25 set. 2018.
PESA. Esgoto Doméstico. Disponível em:
<http://pesaifsc.blogspot.com/2014/05/esgoto-domestico.html>. Acesso em: 25 set.
2018.
PORTAL SANEAMENTO BÁSICO. Saneamento básico. Disponível em:
<https://www.saneamentobasico.com.br/>. Acesso em: 19 set. 2018.
PORTAL TRATAMENTO DE ÁGUA. Disposição de lodo de ETE de indústria
alimentícia no solo. Disponível em:
<https://www.tratamentodeagua.com.br/artigo/lodo-de-ete-agua-subterranea/>.
Acesso em: 25 set. 2018.

74

SAECIL. Água de chuva não pode ser lançada na rede de esgotos. Disponível
em: <http://www.saecil.com.br/novo/index.php/noticias/159-aguachuva>. Acesso em:
25 set. 2018.
SHAMMAS, Nazih K.; WANG, Lawrence K.. Abastecimento de Águas e Remoção
de Resíduos. 3. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2013. 751 p.
SILVA, Leonardo Duarte Batista da; GUIMARÃES, A. J. A.; CARVALHO, D. F.. IT
179 - Saneamento Básico. Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, 2007. Disponível em:
<http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/Apostila%20IT
%20179/Cap%201.pdf>. Acesso em: 24 set. 2018.
SNIS. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos.2016. Disponível em:
<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2016>. Acesso
em: 20 set. 2018.
SUL, Laser. Bastão leica. 2019. Disponível em:
<http://www.lasersul.com/pagina.php?cont=produtosDet.php&id=1934&categoriaNo
me=Acess%F3rios&sel=3>. Acesso em: 17 jun. 2019.
TECHTUDO. DJI Mavic Pro ou DJI Spark: descubra qual drone é o ideal para
você. 2019. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/djimavic-pro-ou-dji-spark-descubra-qual-drone-e-o-ideal-para-voce.ghtml>. Acesso em:
17 jun. 2019.
TECNOSANE. Fossa Séptica. Disponível em:
<http://www.tecnosane.com.br/?product=fossa-septica>. Acesso em: 25 set. 2018.
TEIXEIRA DESINTUPIMENTO. Fossa Séptica. Disponível em:
<http://www.desentupidorateixeira.com.br/fossa-septica>. Acesso em: 20 set. 2018.
TIMBÓ GRANE. Prefeitura Municipal. Plano municipal de saneamento básico.
Timbó Grande, 2011.
VON SPERLING, Marcos. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de
Esgoto: Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias. 3. ed. Belo
Horizonte: UFMG, 2005. 452 p.
WIKIPÉDIA. Timbó Grande. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Timb%C3%B3_Grande>. Acesso em: 17 jun. 2019.

75

ANEXOS
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ANEXO I ± PLANTA TOPOGRÁFICA COM CURVAS DE NÍVEL E TRAÇADO PARA
REDE
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