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RESUMO: O processo de urbanização pode acarretar na deterioração acelerada dos corpos 

hídricos, reduzindo a qualidade de vida das populações. Tendo em vista a melhor gestão dos 

recursos públicos e a redução da deficiência nos serviços de saneamento, uma boa estratégia são 

os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) que, no caso de Aracaju, foi implementado 

pela Lei nº 4.973 de 11 de dezembro de 2017. Posto isso, o presente trabalho buscou avaliar se a 

vazão de projeto da Estação de Tratamento de Esgoto Jabotiana atenderá aos valores previstos no 

PMSB de Aracaju. Para atingir esse objetivo, fez-se a análise do Projeto Executivo da ETE 

Jabotiana e do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aracaju para comparação dos dados. 

Verificou-se que a capacidade de vazão prevista para a estação é inferior à capacidade prevista no 

PMSB, mas, junto com as demais estações de tratamento, atenderá à vazão de demanda. Conclui-se 

que a construção da ETE Jabotiana será suficiente para atendimento do Plano, desde que a 

ampliação das outras estações de tratamento de esgotos de Aracaju atenda ao cronograma 

estabelecido no PMSB. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A intensificação do processo de urbanização contribui significativamente para a degradação 

dos recursos hídricos (Reis e Brandão, 2013). Contudo o lapso temporal entre a ação humana e a 

reação do ambiente faz com que as possíveis consequências sejam muitas vezes subestimadas ou 

simplesmente desconsideradas (Rosetto e Lerípio, 2012).  

Quanto maior a exposição do indivíduo a situações de insalubridade ambiental, maior o risco 

de contrair doenças que podem resultar em óbitos, enfermidades ou mesmo incapacitação para 

desenvolver as atividades profissionais (Reis e Brandão, 2013). Boas condições de saneamento 

levam a melhores condições de saúde (Rosetto e Lerípio, 2012) e, consequentemente, é possível 

aumentar a capacidade de trabalho das pessoas. Isso impacta diretamente na captação de recursos 

públicos para investimento, possibilitando contínua melhoria da condição de vida das populações 

(BRASIL, 2015).  

Para alcançar todos esses benefícios, são necessárias bases e diretrizes para o desenrolar 

harmônico do cotidiano das populações, garantindo o equilíbrio entre a existência humana e as 

condições do meio ambiente. Isso diz respeito às políticas públicas, que abrangem a locação do 

dinheiro público bem como a normatização, o direcionamento e a fiscalização (Rosetto e Lerípio, 

2012). 

O sancionamento da Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, finalizou um longo período de indefinição do marco legal desde a extinção do 

Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) no final da década de 1980 (Rosetto e Lerípio, 2012). 

Essa lei define o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais que abrangem o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais (BRASIL, 2007). 

No Art. 19 da lei supramencionada, tem-se o respaldo necessário para a criação do Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB), um dos mais importantes instrumentos do Sistema Municipal de 

Saneamento.  

O PMSB orienta os municípios no processo de universalização e qualificação dos serviços de 

saneamento básico, de modo a validar os contratos para prestação de serviços e habilitar os 

municípios à captação de recursos federais (Lima Neto e Santos, 2012). Em Aracaju, o plano foi 

instituído através da Lei Municipal nº 4.973 de 11 de dezembro de 2017 e elaborado com base nos 

estudos da Universidade Federal de Sergipe e pelos órgãos e entidades municipais competentes. Em 

seu Anexo II, é tratado sobre o Esgotamento Sanitário, trazendo definições, o panorama atual do 

município, os objetivos, as metas e os programas a serem atendidos. 

O crescimento da cidade de Aracaju e a ocupação das áreas não são acompanhados pelo 

progresso das instalações de infraestrutura pública de serviços de saneamento ambiental, em 

particular de esgotamento sanitário. Diferentemente do abastecimento de água, o sistema de esgoto 

está em expansão e longe da universalização, possuindo índice de atendimento de esgoto de 52,45% 

em 2018 (SNIS, 2020).  

Uma das ações previstas para mitigar essa deficiência no atendimento é a construção da 

Estação de Tratamento de Esgoto Jabotiana, cuja primeira etapa foi iniciada em 2019. Esta estação 

está localizada na região leste do Conjunto Santa Lúcia, às margens do rio Poxim e irá beneficiar 

mais de 120 mil moradores de Aracaju (DESO, 2019). 

Posto isso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar se a vazão de projeto da ETE 

Jabotiana atende ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Aracaju. 
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2 – MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1 – Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jabotiana 

O projeto atenderá aos conjuntos JK, Sol Nascente, Santa Lúcia, os anexos da região do 

Aloque e também parte da população que mora às margens da Avenida Tancredo Neves, mais 

precisamente da Faculdade Pio X, até as imediações do Detran, com a despoluição do rio Poxim, 

um dos principais rios que cruzam a cidade de Aracaju (DESO, 2019).  

Planejada para ser construída em duas etapas, o projeto da ETE Jabotiana contempla a coleta 

e transporte em nove sub-bacias de esgotamento; o afastamento, compreendendo nove estações 

elevatórias e seus respectivos emissários por recalque e/ou por gravidade; a estação de tratamento, 

composta por: grade mecanizada, estrutura desarenadora, medição de vazão em calha Parshall, 

quatro Digestores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (DAFAs) seguidos por sistema de lodos 

ativados (um tanque de aeração e dois decantadores secundários), desinfecção com sistema 

ultravioleta, sendo o rio Poxim o corpo receptor. De acordo com o Projeto Executivo, a Estação de 

Tratamento de Esgotos Jabotiana terá capacidade nominal de vazão de 0,309 m³/s.  

 

2.2 – Plano Municipal de Saneamento Básico de Aracaju 

Com o intuito de orientar os objetivos, metas, programas e ações para que a universalização 

do saneamento básico seja atingida, o primeiro passo na elaboração do plano é o diagnóstico da 

situação do município (BRASIL, 2018), que se trata do levantamento e análise de informações 

como as apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1 – Caracterização das condições de esgotamento sanitário em Aracaju-SE em 2012 

População total residente 614.577 hab 

População total atendida com esgotamento sanitário 207.379 hab 

Índice de Atendimento de Esgoto 33,74% 

Número total de ligações de esgoto 61.538 

Número total de economias 77.178 

Número total de economias residenciais 67.550 

Extensão total da rede de esgotos 687,7 km 

Volume total coletado e tratado 13.621.500 m³ 

Fonte: SNIS (2014) apud Aracaju (2017) 

É fundamental também que o diagnóstico apresente o levantamento e análise de todas as 

soluções individuais ou coletivas usadas pela população que não é atendida por rede geral de esgoto 

conforme apresentado na Tabela 2, pois será possível traçar objetivos e metas que contemplem 

essas demandas (BRASIL, 2018).  

Outros dois elementos contemplados pelo plano são os objetivos e as metas. Os objetivos 

dizem respeito ao que se quer alcançar no futuro, devendo estar alinhado com a Lei nº 11.445/2007 

(BRASIL, 2018). No plano de Aracaju, entre os objetivos pretendidos, estão a previsão de metas 

progressivas de cobertura e universalização do sistema de esgoto sanitário e regularização das 

ligações prediais de esgoto (ARACAJU, 2017). Já as metas expressam os objetivos em termos de 

resultado e devem ser mensuráveis bem como propostas de forma gradual (BRASIL, 2018), visando 

à universalização do acesso aos serviços. Essas são distribuídas no horizonte de 20 anos nos prazos 
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curto (de 0 a 4 anos), médio (de 0 a 8 anos) e longo (de 0 a 20 anos) (ARACAJU, 2017) e, para o 

caso de Aracaju, essa distribuição pode ser vista na Tabela 3. 

Tabela 2 – Soluções de esgotamento utilizadas pela população de Aracaju-SE em dezembro/2014 

Discriminação Famílias Pessoas % 

População Estimada de Aracaju - 623.766 - 

Total de Cadastrados no PSF3 150.806 553.192 88,67 

Rede de Esgoto 108.427 397.671 71,90 

Sistema de Fossa 39.668 145.488 26,30 

Esgoto a Céu Aberto 2.711 9.943 1,80 

Fonte: DATASUS/SIAB apud Aracaju (2017) 

Tabela 3 – Capacidade das estações (m³/s) ao longo dos prazos 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS 

Capacidade das estações (m³/s) 

Atual 

(2014) 

Curto 

(até 4 anos) 

Médio 

(até 8 anos) 

Longo 

(até 20 anos) 

ETE Jabotiana 0,000 0,000 0,000 0,320 

ETE Orlando Dantas 0,044 0,044 0,044 0,044 

ETE Visconde de Maracaju 0,003 0,003 0,003 0,003 

ERQ4 Norte 0,540 0,540 0,770 1,000 

ERQ Sul 0,309 0,640 0,640 0,640 

ERQ Oeste 0,100 0,200 0,200 0,200 

TOTAL 0,996 1,427 1,657 2,207 

Fonte: Aracaju (2017) 

A elaboração dos cenários de evolução do desenvolvimento socioeconômico ajuda a propor 

soluções, fundamentadas nos problemas identificados no diagnóstico, que podem ser programas, 

projetos e ações, tornando o planejamento mais estratégico e adequado às necessidades locais 

(BRASIL, 2018). São avaliadas diversas hipóteses acerca de aspectos como a política 

macroeconômica e os investimentos no setor (BRASIL, 2013). No cenário otimista, são 

consideradas as melhores hipóteses, dentro do possível, acerca dos aspectos supramencionados. Isso 

significa, por exemplo, uma elevada taxa de crescimento econômico e um ambiente favorável aos 

investimentos no setor (BRASIL, 2013). Já no cenário moderado, existiriam dificuldades na 

efetivação dos objetivos, metas e programas estabelecidos, mas somente representaria uma situação 

intermediária. Os cenários para o PMSB de Aracaju estão apresentados na Tabela 4. 
 

2.3 – Análise dos dados 

Escolheu-se o ano de 2034 como ano de comparação entre as capacidades de vazão porque, 

conforme valores apresentados na Tabela 4, é o ano em que se prevê que a ETE Jabotiana estará em 
 

3) Programa Saúde da Família. 
4) Estação de Recuperação de Qualidade 
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funcionamento e com vazão de 0,320 m³/s. Assim, foi comparado o valor previsto no projeto para 

2034 com aquele previsto no plano. O PMSB de Aracaju traz também os cenários moderado e 

otimista. Para ambos, tendo em vista o ano de 2034, será avaliado se a construção da ETE Jabotiana 

será suficiente para atender à vazão de demanda de coleta. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para que as estações de tratamento de esgotos tenham capacidade para atender às demandas 

dos índices de atendimento de esgoto em todos os prazos previstos no plano municipal, deverão ser 

observados os valores da Tabela 3. 

A capacidade da ETE Jabotiana de 0,309 m³/s, previsto em projeto para 2045, é menor até do 

que os 0,320 m³/s previstos no plano para 2034, resultando em uma diferença de 0,011 m³/s. Tendo 

em vista o valor de projeto da ETE Jabotiana, a capacidade de vazão de todas as estações de 

tratamento de Aracaju, prevista para 2034, será reduzida para 2,196 m³/s. Esse valor é menor do que 

os 2,207 m³/s previstos no PMSB, correspondendo a 99,5% desse. 

A elaboração dos cenários moderado e otimista no PMSB de Aracaju resulta nos valores de 

vazão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Cenários moderado e otimistas previstos no PMSB Aracaju 

 
Atual 

0 a 4 

anos 

0 a 8 

anos 

0 a 20 

anos 

2014 2018 2022 2034 

Cenário moderado 

Índice de Coleta de Esgoto 33,74% 40% 50% 60% 

Vazão para atender à demanda de coleta (m³/s) 0,339 0,439 0,594 0,901 

Capacidade das ETEs (m³/s) 0,996 1,427 1,657 2,207 

Cenário Otimista 

Índice de Coleta de Esgoto 33,74% 60% 80% 90% 

Vazão para atender à demanda de coleta (m³/s) 0,339 0,769 0,950 1,351 

Capacidade das ETEs (m³/s) 0,996 1,427 1,657 2,207 

Fonte: Aracaju (2017). 

No cenário moderado, pretende-se ter índice de coleta de coleta de esgoto de 60%, o que 

corresponde a uma vazão de demanda de 0,901 m³/s em 2034. Para o cenário otimista, deseja-se que 

esse índice seja de 90%, o que corresponde a uma vazão de demanda de 1,351 m³/s. Nota-se então 

que, apesar de o valor de capacidade de vazão de todas as estações, considerando o valor de projeto 

da ETE Jabotiana, ser menor do que o previsto no plano, esse é maior do que os valores de vazão de 

demanda em todos os cenários apresentados.  

Percebe-se que, apesar de a capacidade de vazão de projeto da ETE Jabotiana ser menor do 

que a prevista no PMSB de Aracaju, a construção dessa será suficiente para atendimento à demanda 

de coleta nos cenários moderado e otimista apresentados, desde que as ERQs Norte, Sul e Oeste 

tenham suas capacidades de vazão aumentadas conforme cronograma da Tabela 3.  
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4 – CONCLUSÕES 

A capacidade de vazão pretendida pelo projeto da ETE Jabotiana é de 0,309 m³/s em 2045, 

menor do que os 0,320 m³/s previstos no PMSB em 2034. Essa situação reduz a capacidade total 

das estações de tratamento de esgotos de Aracaju, prevista para o ano de 2034, de 2,207 m³/s para 

2,196 m³/s. Apesar disso, essa capacidade é suficiente para atender, junto com as outras estações de 

Aracaju, à vazão de demanda de coleta no cenário otimista, que seria de 1,351 m³/s.  
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