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“O ambiente é o que somos em nós 
mesmos. Nós e o ambiente somos 
dois processos diferentes; nós 
somos o ambiente e o ambiente 
somos nós” (Jiddu  Krishnamaruti) 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo realizar uma análise qualitativa do 

sistema de esgotamento sanitário presente no município de Cortês-PE, onde foram 

observadas e sugeridas propostas de melhoria no sistema, visando contribuir para 

melhor qualidade de vida da sua população. Foi realizada uma pesquisa de campo 

onde foi possível observar todo o processo da estação de tratamento de esgoto 

desde a sua captação até o destino final do efluente tratado. A pesquisa de campo 

foi acompanhada por uma revisão bibliográfica, em plataformas de notório saber 

sobre o tema, no período de 2008 a 2018. O esgotamento sanitário do município de 

Cortês-PE se mostrou ausente na maior parte do município e ineficiente nas áreas 

atendidas pela ETE, tal área cobre em média apenas 10% dos domicílios do 

município. Para alcançar a universalização do acesso aos serviços de saneamento 

básico no municio é necessário a ampliação do sistema de esgotamento sanitário 

já existente, assim como a construção de uma ETE que atenda o município como 

um todo. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Saneamento Básico, Esgotamento Sanitário, Cortês-PE. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as main objective to perform a qualitative  analysis of the 

sanitary sewage system present in the municipality of Cortês- PE, where proposals 

for improvement in the system were observed and suggested, aiming to contribute 

to a better quality of life of its population . A field  survey was carried out where it 

was possible to observe the whole process of the sewage treatment station from its 

capture to the final destination of the treated effluent. The field research was 

accompanied by bibiographic review, in platforms of notorious knowlegde on the 

subject , from 2008 to 2018. The sanitary sewage of the municipality of Cortês- PE 

was absent in mosto of the municipality and inefficient in the áreas served by ETE, 

this area convers on average only 10% of the municipalities of the municipality. In 

order achieve universal access to basic sanitation services in the municipality, it is 

necessary to expand the alvead existing sanitary sewage system, was well as the 

construction of na ETE that serves the municipality as a whole.  

 

 

 

 

Keywords: Basic Sanitation, sewerage system, Cortês-PE. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

1. INTRODUÇÃO  
 

A lei nº 11.445/2007, lei de saneamento, define Saneamento básico como um 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, nas áreas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas a serem promovidos à população 

(BRASIL, 2007). Esgoto doméstico, segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 

é toda água de banho, detergentes, água de lavagem, papel higiênico de origem dos 

estabelecimentos comerciais e residências, edificações, nos quais dispõem de banheiros, 

lavanderia e cozinhas. Liga-se diretamente incidência de doenças como 

esquistossomose, diarreia, hepatite, parasitoses intestinais, febre tifoide e muitas outras 

a um sistema de esgotamento sanitário ausente ou ineficiente (PAIVA; SOUZA, 2018).  

Um dos principais problemas detectados no Brasil é a falta de esgotamento 

sanitário, o que gera vários impactos no ambiente urbano, entre eles, a poluição das 

águas, a propagação de doenças e vetores, tendo consequências na saúde e no 

abastecimento de água para população, como observado nos dados divulgados do 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) (SNIS, 2016). A lei de 

saneamento mostrou-se vital, pois estabelece os princípios fundamentais aos quais os 

serviços de saneamento básico devem ser prestados, define os responsáveis pela 

titularidade por tais serviços; trata dos aspectos econômicos, sociais e técnicos para a 

prestação do serviço; além de instituir a participação e o controle social (BRASIL, 2007).  

De acordo com o Instituto Trata Brasil através de dados divulgados do SNIS 

(2016), sobre as condições de saneamento básico do país mostram que, 51% da 

população brasileira têm acesso à coleta de esgoto, 44% do esgoto do país são tratados, 

mais de 100 milhões de brasileiros não tem acesso à coleta de esgoto e mais de 35 

milhões não possuem abastecimento de água tratada. Sob uma análise regional, o que 

se observa é uma considerável diferença entre os índices de coleta de esgoto. Enquanto 

a região Sudeste possui cobertura de rede de coleta igual a 78,6%, a região Nordeste 

possui apenas 26,79% de cobertura, (TRATA BRASIL, 2015).  
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É importante a promoção da participação social no planejamento das políticas 

municipais de saneamento básico, uma vez que, estas atingem diretamente e 

indiretamente os variados setores populacionais, e em especial, os mais carentes, que 

são os mais vulneráveis devido à falta de qualidade de vida em que vivem. Abordar o 

tema esgotamento sanitário busca-se uma reflexão sobre o panorama atual em que 

vivemos, assim como contribui para a expansão e divulgação das informações 

levantadas de forma pontual possibilitando a todos os indivíduos uma mudança de visão, 

conscientizando-os a respeito do tema e da sua importância para uma melhor qualidade 

de vida (OPAS, 2007). 

O Município de Cortês situado na zona da mata Pernambucana é uma das cidades 

que não têm cobertura de Sistema de Água e Esgotamento Sanitário pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento Ambiental (COMPESA). O município conta com 55,4% 

dos domicílios com esgotamento sanitário A prefeitura do município é responsável pelo 

abastecimento de água e o esgoto doméstico é destinado em fossas sépticas e jogado 

diretamente no corpo hídrico da região o que contribui para a poluição hídrica (IBGE, 

2018).  . 

Ampliar o Sistema de esgotamento sanitário do Município de Cortês-PE  

contribuirá para a proteção e conservação dos nossos recursos hídricos, pois, esgoto 

tratado será devolvido à natureza com carga mínima de poluentes, assim como, diminuirá 

na população os índices de doenças vinculadas diretamente a falta ou a um inadequado 

esgotamento sanitário ( SAUCHA; SILVA; AMORIM, 2015).  

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise qualitativa do sistema 

de saneamento básico durante o período de 2008 a 2018, através de uma revisão 

bibliográfica e visita de campo no município de Cortês-PE, onde foi realizado um 

levantamento real do esgotamento sanitário no município, analisando aspectos como a 

universalização do acesso ao serviço de saneamento básico, os índices de cobertura e 

doenças vinculadas à falta de esgotamento sanitário adequado. 

Justifica-se pela necessidade do acesso a meios que permitam a população ter 

ciência da importância da prestação do serviço de saneamento prestado pelo município, 
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de como está prestação está diretamente ligada à proporção da melhoria da sua 

qualidade de vida. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar diagnóstico da situação do esgotamento sanitário no município de 

Cortês-PE; analisando aspectos como a universalização do acesso ao serviço de 

saneamento básico, os índices de cobertura e doenças vinculadas à falta de esgotamento 

sanitário adequado. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

✓ Realizar diagnóstico da atual situação da ETE Nova Cortês-PE; 

✓ Relacionar os benefícios da expansão do esgotamento sanitário no município e a 

melhoria na qualidade de vida da sua população; 

✓ Apresentar possíveis melhorias na Estação de tratamento de Efluentes Nova 

Cortês. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Histórico do saneamento básico no Brasil 

 

Em 1940, teve início a comercialização dos serviços de saneamento básico no 

Brasil com atuação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), atualmente conhecida 

como Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), com o surgimento das autarquias e dos 

instrumentos de financiamento para o abastecimento de água.  No Brasil fatores como a 

carência de planejamento, a falta de investimentos, incapacidade na gestão das 

companhias de saneamento, a baixa qualidade técnica dos projetos e os obstáculos para 

conseguir subsídios e licenças para as obras dificultaram o processo de saneamento 

básico (BARROS, 2014).  

Com o objetivo de diminuir os problemas que surgiram ao longo dos anos foram 

elaboradas diretrizes de implementação, medidas e infraestruturas para o saneamento 

básico no Brasil. Em 1971 foi criado o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), de 

grande importância para área, no entanto, os governos Federal, Estadual e Municipal 

discordavam a respeito de quem deveria gerenciar essas diretrizes.  A solução só foi 

resolvida décadas depois com a Lei Federal nº 11.455 de 5 de janeiro de 2007, também 

denominada de Lei Nacional do Saneamento Básico (LNSB) onde além de estabelecer  

as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil deixa a cargo dos Municípios 

a titularidade dos  serviços de Saneamento. (BARROS, 2014).  

Um dos principais pontos da lei de Saneamento é o Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB) sendo o mecanismo responsável que orienta as metas 

e estratégias do setor de saneamento. (BARROS, 2014).  Considerado direito humano e 

fundamental a todo indivíduo, a universalização ao acesso ao saneamento básico é algo 

a ser alcançado. Entre as regiões brasileiras apresentam-se uma desigualdade na 

cobertura e na qualidade dos serviços de saneamento prestados, muito em consequência 

de políticas públicas ineficientes que dificultam o acesso a direitos fundamentais como a 

água (CUNHA; BORJA, 2018).  

 O déficit na área de saneamento Brasileiro é um sinal o atraso do País na garantia 

de direitos básicos como o acesso à água, a destinação segura dos dejetos e dos 
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resíduos sólidos. (BORJA, 2014). Mais de uma década após a sanção da Lei 11.445/2007 

de Saneamento Básico e temos pouco a celebrar. Em 2017 a Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) divulgou dados de estudos que revelaram 

melhora, mesmo que tímida, do saneamento básico no país. Entre 2008-2015 a cobertura 

de rede coletora de esgoto passou de 59,3% para 65,3%, ampliando o acesso a 44,4 

milhões de domicílios. Na figura 1 mostra-se que a região Sudeste, detém a maior parcela 

desse aumento com 4,5 milhões de domicílios com cobertura de rede coletora (MELO, 

2017).   

 

 

Figura 1: Esgotamento sanitário por rede em cada região do País. 

Fonte: Melo, 2017 
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3.2. Esgotamento Sanitário no Nordeste 

 

O saneamento básico entre os estados nordestinos tem índices bastante 

preocupantes havendo uma considerável diferença no atendimento da cobertura de água 

e esgotamento sanitário onde há uma maior valorização do primeiro em detrimento do 

segundo (IBGE, 2018).  

Os níveis de esgoto gerado e tratado nos anos de 2015 e 2016 tiveram índices de 

32,1% e 78,5% respectivamente em 2015 enquanto os níveis de 2016 foram de 36,2% e 

79,7% respectivamente refletindo melhoria no setor, mas não de forma significativa, 

estando longe da universalização prevista na lei de Saneamento (SNIS, 2016). Tais dados 

divulgados pelo SNIS são compostos de informações das operadoras cadastradas, o que 

nem sempre refletem a real situação do esgotamento sanitário dos municípios. Os dados 

levantados são referentes à rede pública, não levando em consideração formas 

individualizadas de coleta e destinação do esgoto gerado (SNIS, 2016).  

Segundo o IBGE (2010) as regiões norte e nordeste possuem menos de 50% dos 

seus domicílios ligados à rede geral ou a fossa séptica, tais níveis se encontram abaixo 

da média nacional de 66%. Levantamento realizado pelo SNIS referente a 2016 

constatou que nenhum dos estados da região nordeste possui atendimento urbano com 

rede coletora de esgotos com níveis maiores que 70%. Os estados da BA, PB, CE, PE, 

RN, SE, AL possuem os melhores índices, entre 40% a 70% e MA e PI, os mais baixos, 

entre 10% a 20 de atendimento urbano (SNIS 2016). Os níveis de atendimento 

regionalizado por estado do Nordeste são expostos na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2016 
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Nordeste 

Índice de 
atendimento 

total de 
esgoto 

referido aos 
municípios 
atendidos 
com água 

Índice de 
atendimento 
urbano de 

esgoto 
referido aos 
municípios 
atendidos 
com água 

Índice de 
atendimento 
urbano de 

esgoto 
referido aos 
municípios 
atendidos 

com esgoto 

Índice 
de 

coleta 
de 

esgoto 

Índice de 
tratamento 
de esgoto 

Índice de 
esgoto 
tratado 

referido à 
água 

consumida 

Extensão 
da rede 

de 
esgoto 

por 
ligação 

(m/l) 

Alagoas 19,00 25,41 38,68 44,73 87,90 41,74 8,40 

Bahia 36,52 48,57 60,30 55,71 86,33 52,38 9,65 

Ceará 25,15 32,45 37,01 36,15 90,76 35,43 7,79 

Maranhão 12,12 17,21 39,90 33,26 40,81 12,72 8,43 

Paraíba 38,48 47,22 61,88 48,58 73,36 47,24 6,11 

Pernambuco 27,03 31,75 42,09 30,40 67,98 30,23 13,55 

Piauí 11,60 16,50 27,50 10,69 90,08 10,54 11,18 

Rio Grande 
do Norte 

23,48 29,58 37,45 27,87 78,89 24,02 9,43 

Sergipe 22,99 29,31 40,96 29,08 90,90 29,08 7,85 

Total por 
grupo 

26,79 34,73 46,60 39,71 79,66 36,22 9,42 

Fonte: Adaptado SNIS 2016 

 

A Tabela 1 expõe a peculiaridade dos estados nordestinos a respeito da questão 

do esgotamento sanitário quanto aos níveis de atendimento e cobertura de esgoto e dos 

sistemas de abastecimento de água. Os níveis estão abaixo de 50% de atendimento nos 

municípios que possui atendimento de água. Quanto as extensões das redes de esgoto 

por ligação todos os estados possuem menos de 15% muito abaixo da capacidade real 

de esgoto que deveria ser coletado, o que contribuí para a poluição ambiental, em 

particular a hídrica (SNIS, 2016). 

Há unanimidade em associar a questão da inexistência ou da ineficiência do 

saneamento básico a baixos parâmetros de saúde. Ao se restringir a problemática do 

saneamento ao sistema de esgotamento sanitário percebe-se o quanto a destinação dos 

rejeitos é importante e sua falta causa um problema de saúde pública. Doenças 

infectoparasitárias e doenças relacionadas à poluição hídrica são umas das quais estão 
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diretamente ligadas causando grandes danos à população mais carentes, que são as que 

mais sofrem com a falta de saneamento (PAIVA; SOUZA, 2018). 

 Os baixos níveis de tratamento de esgoto quando referido a água consumida nos 

estados Nordestinos mostrado na tabela 1 nos leva a altas taxas de internação 

apresentado na tabela 2 de acordo com dados do IBGE através do SIDRA (IBGE, 2018).  

 

Tabela 2. Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, total 

e segundo doenças em contato com a água. 

Estado Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento 
ambiental inadequado, por 100.000 habitantes (Unidades por 100 

mil habitantes) 

2013 2014 2015 2016 

Maranhão 737,4 733,1 673,5 753,7 

Piauí 653,4 594,1 477,5 495,3 

Ceará 269,6 232,1 227,4 217 

Rio grande do 
Norte 

354,1 223,8 174,9 208,3 

Paraíba 362 276,2 225,6 267,6 

Pernambuco 180,8 131,5 107,6 127,2 

Alagoas 275,9 215,7 181,3 163,8 

Sergipe 80,1 84,2 66,1 62,1 

Bahia 366,3 287,1 271,6 230,4 

Fonte: Adaptado. SIDRA/IBGE 

 

 

Os estados do Maranhão e o Piauí são os que têm maiores taxas de internação 

ao longo dos anos de referência, contribuindo para tal realidade os baixos níveis de 

tratamento de esgoto quando referido a água consumida como mostrado na tabela 1.  

Pernambuco apresentou leve melhoria, apesar dos baixos índices de esgotamento 

sanitário na área, refletindo a queda nos casos de internações (IBGE, 2018).  

Segundo relatório dos gastos públicos do Ministério das cidades, no ano de 

implantação da lei 11.455 foi destinado à área de saneamento básico brasileiro o valor 

de R$ 3.528.781.061,78, onde deste montante foram desembolsados para o nordeste 
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26,89% dos recursos o equivalente aproximadamente a R$ 949 milhões, em contra 

partida, em 2016 o valor desembolsado para a região nordestina foi 30,8% dos recursos 

nacionais, o equivalente a R$ 2,97 bilhões, um aumento significativo que foi progressivo 

ao longo dos anos. No entanto, as políticas não foram voltadas igualitariamente nas 

vertentes do saneamento, fato esse observado nas diferenças de índices de atendimento 

de água e esgoto já apresentado (BRASIL, 2016). 

 

3.3. Esgotamento Sanitário em Pernambuco 

 

 Pernambuco acompanhou os índices apresentados no Nordeste. Apesar dos 

elevados investimento entre 2007 e 2014 observa-se uma diferença nos níveis de 

atendimento de água e esgoto, fator esse encontrado em todos os estados nordestinos. 

Os recursos desembolsados para Pernambuco em sua maioria foram investidos em 

obras de abastecimento de água deixando a problemática do esgotamento sanitário 

marginalizado (BRASIL, 2016). 

Segundo levantamento do SNIS o estado de Pernambuco tem apenas 30,40% de 

coleta de esgoto e 67,98% desse esgoto recebe tratamento. Os índices baixos de 

esgotamento sanitário faz com que Pernambuco possua áreas endêmicas para doenças 

relacionadas ao saneamento básico (SNIS, 2016). Dados extraídos da DATASUS no 

período de 2017 e 2108 mostram que em Pernambuco foram diagnosticas 179 e 3.081 

casos respectivamente de internações por diarreia e gastroenterite de origem infecciosa 

presumível doenças que estão ligadas diretamente a falta de esgotamento sanitário, 

acarretando aos cofres públicos um custo de R$ 14.598,31 e R$ 1.125.905,33 

respectivamente, gastos estes que poderiam ser evitados (DATASUS, 2018). 

A Companhia Pernambucana de Saneamento Ambiental (COMPESA) é a 

prestadora responsável pelo atendimento de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no estado de Pernambuco. A COMPESA faz cobertura de 173 dos 185 

municípios de Pernambuco, dos quais em sua maioria oferece apenas atendimento de 

água. Em 2013, A COMPESA e a BRK Ambiental firmaram o que seria considerada a 

maior parceria público privada (PPP) no setor do Brasil, e responsável pelo programa 

cidade Saneada, que visa sanar o déficit do esgotamento sanitário na Região 



11 
 

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

Metropolitana do Recife (RMR) e a universalização do sistema de esgotamento sanitário 

no estado de Pernambuco. (COMPESA, 2018). 

 

3.4. Esgotamento Sanitário do Município de Cortês 

 

A cidade de Cortês não possui cobertura de água e esgoto pela COMPESA. O 

município conta com 55,4% dos domicílios com esgotamento sanitário A prefeitura do 

município de Cortês é o responsável pela cobertura de abastecimento de água e o esgoto 

doméstico no município, onde o mesmo é destinado em fossas sépticas e jogado 

diretamente no corpo hídrico da região o que contribui para a poluição hídrica. (IBGE, 

2018). 

O município conta com uma estação de tratamento de esgoto (ETE) localizado no 

bairro Nova Cortês. A ETE Nova Cortês foi planejada para atender as casas destinadas 

ao programa minha casa minha vida. O projeto conta com 380 casas destinadas a família 

de baixa renda do município o que equivale a pouco mais de 10% dos domicílios do 

município. O índice de atendimento ainda é muito abaixo do esperado para a meta de 

universalização do saneamento básico esperado. 

A ETE Nova Cortês tem capacidade nominal de tratamento diário de 492,0 m3 de 

efluente líquidos. Os equipamentos são apoiados, recebendo o esgoto através de 

bombeamento. É constituído por 5 reatores anaeróbico de fluxo ascendente e de 5 filtros 

biológicos Percoladores que, montado em série, realiza o tratamento primário e o 

secundário. O sistema é projeto para a redução de mais 95% da DBO/DQO e sólidos 

suspensos e segue Normas ABNT NBR13.969/set97 e NBR 12.209/Dez11 (OLIVEIRA, 

2013). 

O sistema de esgotamento de efluentes é realizado por intermédio da ETE 

compacta Nova Cortês. Esse tipo de ETE foi escolhido por ser um projeto de operação 

simplificado com baixo custo de manutenção, necessitar de reduzia área de implantação, 

possuir boa estabilidade do efluente e acomodação às variações do afluente e tecnologia 

consolidada e recomendada por órgãos e normas ambientais como ABNT, FUNASA e 

outros (OLIVEIRA, 2013).  
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Figura 2: Fluxograma do Processo.  

 

 

 

 

 

 

EFLUENTE 

CAIXA DE 

AREIA/GRADEAMENTO 



13 
 

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Operação 1ª Etapa – ACLF Aurora Desenvolvimento Imobiliário.    

 

O início do processo do tratamento de efluentes se inicia na fase de gradeamento 

e na caixa de areia onde são retidos os sólidos grosseiros, areia e outras matérias 

estranhas ao processo. A estação elevatória de esgoto é alimentada através de um nível 

mínimo de esgoto doméstico e comandada por um sensor, onde neste nível mínimo o 

conjunto motorbomba é acionado bombeando o esgoto para as torres de carga e desta 

por gravidade para os reatores anaeróbios. No reator anaeróbio o esgoto bruto entra pela 
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boca inferior do reator passando pelo seu interior e fluindo pela parte superior ocorrendo 

nesse percurso toda a degradação do esgoto e a formação de gases que são removidos 

pelo dreno de gás. Dos reatores o esgoto, o efluente já com mais 75% de sua carga 

orgânica reduzida flui por gravidade para os filtros biológicos Percolado o que 

proporciona a redução de mais de 70% da carga orgânica remanescente.  Os reatores 

anaeróbios possuem marcas dos níveis do lodo decantado que devem sofrer descarga 

diária com duração de 3segundos.  O efluente líquido passa então para tanque de contato 

no qual é responsável por promover a descarga de fundo ou o transpasse de lodo dos 

filtros. O lodo filtrado flui naturalmente pelo seu interior, pela ação da gravidade 

promovendo o contato entre o desinfetante com o efluente, deixando-os dentro dos 

padrões de qualidade de lançamento dos órgãos ambientais responsáveis pela 

fiscalização e posteriormente é lançado no corpo hídrico local. O lodo decantado já 

estabilizado é destinado a leitos de secagem onde fica exposto para desidratação. Após 

alguns dias de exposição o lodo desidratado é recolhido em sacos e destinado ao aterro 

sanitário responsável pela coleta de lixo do município (OLIVEIRA, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Caracterização do local de estudo  

 

O Município de cortês, apresentado na figura 3, possui uma extensão territorial de 

101,3Km2 e densidade demográfica de 122,9hab./Km2. No último censo realizado em 

2010 contava com uma população de 12.452 habitantes com expectativa para o ano de 

2018 de 12.956 habitantes dividindo-se entre 6.269 mulheres (50,35%) e 6.183(49,65%) 
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homens (IBGE). O município apresenta ainda uma população urbana de 63,45% e rural 

de 36,55%.  

Figura 3: Cidade de Cortês-PE 

 

Fonte: Prefeitura de Cortês 

 

Ainda de acordo com o censo 2010, foram recenseado 3.827 domicílios no 

município de Cortês, os quais, 4 são domicílios coletivos e 3. 823 particulares. Ainda 

segundo o censo, dos domicílios particulares 3.328 domicílios são ocupados, sendo 

2.150 na zona urbana e 1.178na zona rural, e 494 domicílios não estão ocupados. 

 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

        O estudo presente tem como base uma pesquisa de campo realizado no município 

de Cortês-PE em 8 e 9 de outubro de 2018. Foi realizada uma visita a ETE do município 

localizado no bairro Nova cortês, onde o operador nos mostrou a rotina e procedimentos 

diários da ETE, dissertando a respeito dos processos desde a captação do esgoto bruto 
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até a destinação final dos efluentes tratados.  A pesquisa de campo se mostra viável, pois 

permite através de observações do objeto estudado extrair informações e dados da 

realidade. A pesquisa de campo realizada foi do tipo exploratório, pois este tipo de 

pesquisa objetiva o aprofundamento do conhecimento do pesquisador sobre o objeto de 

estudo.  A pesquisa teve como método entrevista com o operador, que foi realizada de 

maneira informal, pois o mesmo não queria se comprometer, uma vez que ao entrar em 

contato com a prefeitura do município pedindo informações não obtive retorno. 

A pesquisa de campo foi acompanhada com uma revisão de publicações disponíveis, no 

período de 2008 a 2018, nas plataformas Scielo e Google Acadêmico a respeito da 

questão do saneamento básico, assim como, dados do SNIS, IBGE, TRATA BRASIL, 

Ministério das Cidades, COMPESA por se tratarem de órgãos de notória confiança 

quando se trata de saneamento básico. Ao pesquisar nas fontes mencionadas utilizou-

se de termos como: saneamento básico, esgotamento sanitário, doenças vinculadas ao 

esgotamento sanitário, entre outros. A respeito do município não havia dados específicos 

divulgados, o mesmo é citado dentro de regiões ou áreas subdivididas mencionadas no 

Estado de Pernambuco quando relacionada a áreas endêmicas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Apesar de inúmeras tentativas de privatização do setor de saneamento na década 

de 90, este ainda se mantém firme (SOUSA; BARROCAS, 2017). Em 2007 ocorreu 

uma nova fase no setor com a promulgação da lei 11.445, a lei de saneamento, na 

qual possibilitou novos arranjos na área do saneamento básico na busca da 

universalização dos serviços. Também é possível perceber o incremento de 
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considerável recurso para área e na criação de novas instituições (BRITTO; 

REZENDE, 2017). 

A lei 11.455 instituiu o PLANSAB sendo de obrigatoriedade dos municípios a sua 

elaboração, para terem acesso aos recursos da união para a área de saneamento 

básico.  Ainda a lei de saneamento veio delimitar a área como sendo infraestrutura 

não só em abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, mas também 

em drenagem urbana e destinação de resíduos sólidos (BRASIL, 2007). A 

municipalização dos serviços de saneamento sempre esteve presente nas 

constituições do país, no entanto, a maioria dos municípios não possuíam condições 

técnicas e financeiras para administrarem tais serviços, sendo estes incorporados 

pelos estados. Tal situação mudou com os recursos a cada ano repassados pelo 

governo federal. A lei de saneamento delegou a titulação do setor aos municípios 

ficando estes encarregados de organizarem como seriam prestados. 

É notável o gasto na área de saneamento quando comparado no período de 2007 

a 2018. Segundo (BRITTO; REZENDE, 2017) em 2007, através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC 1)  previa-se o recurso de 40 bilhões a ser investido 

no período de quatro anos, no mesmo ano, o valor estimado foi de 10,4 bilhões, uma 

valor muito acima do disponibilizado em 2016. Seguindo a ordem de investimento o 

PAC 2 lançado em  2010 previa-se a destinação de 45,8 bilhões de recursos a ser 

destinado sendo estes oriundos em sua  grande maioria do Ministério das Cidades e 

de pequena proporção pela FUNASA.  

Percebe-se uma evolução dos investimentos na área de saneamento básico desde 

o ano de implantação da lei de saneamento até o presente no nordeste. No entanto, 

as políticas não foram voltadas igualitariamente nas vertentes do saneamento, fato 

esse observado nas diferenças de índices de atendimento de água e esgoto.  

(BRASIL, 2015). 

O município de Cortês está longe de alcançar a universalização presente na lei 

11.445 de 2007. Seu sistema de esgotamento sanitário é deficiente. Ao visitar a sua ETE 

observou-se que sua proporção atende em parte seu objetivo pois ela foi planejada para 

uma comunidade de 380 domicílios, isso só foi possível devido ao programa social do 

governo Federal “minha casa minha vida” no qual faz parte, sendo obrigatório o projeto 
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da ETE para atendê-los. Em conversa com funcionários da secretaria da obra do 

município assim como o operador responsável pela ETE desconhece projeto ou tentativa 

de iniciativas para implantação de sistema de esgotamento sanitário no município.  

A maioria do município tem seu esgoto coletado em fossas sépticas e a outra 

metade é destinado sem qualquer tipo de tratamento no corpo hídrico local. A presença 

da ETE mostra-se importante para que a população tenha contato e informação da 

importância que o sistema de esgotamento sanitário tem para sua melhor qualidade vida 

e assim possa reivindicar ações governamentais para que se expanda por todo 

município. Em Pernambuco percebe-se uma mobilização para a expansão da cobertura 

de esgotamento sanitário, sendo meta da COMPESA a universalização do Estado. Para 

isso é necessário que o governo estadual incorpore os municípios ainda não atendidos 

pela COMPESA, pois estes se mostram carentes financeiramente de realizar tal projeto.  

Com a visita de campo também foi possível levantar que cada domicílio do projeto 

minha casa minha vida paga pelo serviço de esgotamento sanitário o valor simbólico de 

R$ 10 para custear a manutenção da ETE Nova Cortês, em contrapartida não foi possível 

levantar a vazão de entrada e de saída da ETE, pois o abastecimento de água do 

município é realizado pela prefeitura e esta não dispunha de meios de faturar a água 

consumida por cada domicilio da cidade. Assim como pago valor simbólico pelo serviço 

de esgoto pela comunidade, a população do município também paga um valor 

padronizado pelo serviço de abastecimento de água. 

Diante do exposto é possível perceber a necessidade do município de Cortês ser 

visto pelo órgão governamental estadual, assim como pela COMPESA para que o mesmo 

seja inserido dentro dos projetos de universalização de água e esgoto do Estado à luz do 

que institui a lei de saneamento. Para tanto é preciso que o município elabore seu 

PLANSAB, assim como procure meios alternativos para atender os elevados índices que 

não tem nenhum tipo de cobertura de esgoto como medida de promoção de saúde, pois 

assim estará evitando contato direto com o esgoto doméstico causador de doenças. 

É possível também fazer uma campanha de conscientização da questão da 

importância de uma cidade saneada e dos benefícios que estas trazem para o meio 

ambiente e seus cidadãos. Se iniciando nas escolas lugar de promoção de conhecimento 

e expandindo por outras fontes na cidade. Ainda diante do observado é necessária a 
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constante formação do operador da ETE já existente para que o processo seja realizado 

de maneira segura e eficiente para este e todos que estão a sua Volta. 

A implantação do sistema de esgotamento sanitário se mostra totalmente viável e 

como fonte de proteção ao meio ambiente, aos recursos hídricos, a população. Além de 

benefícios a médio e longo prazo alcançado fora do perímetro do município, pois, todo o 

meio ambiente está em constante interligação. Beneficiando um beneficiam-se a todos.  

  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir diante dos dados divulgados por diferentes fontes renomeadas 

que tratam a respeito do saneamento básico no Brasil o quanto o setor ainda é deficiente.  

Apesar da melhoria nos acréscimos dos recursos destinados a este setor a diferença de 

cobertura nas suas ramificações é visível. Quando se tratam de cobertura de água e 

esgoto a diferença é gigante em todas as regiões Nordestinas.  

O município de Côrtes-PE possui baixíssimo nível de atendimento de sistema de 

esgotamento sanitário realizando todas as etapas do processo. Menos de 11% de seu 

domicílio é atendido pela ETE Nova Cortês. Mais da metade de seus domicílios recorrem 
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a fossas sépticas para coleta de seu esgoto e restante dos domicílios tem uso 

inapropriado de despejo de efluentes domésticos. Tal realidade é preocupante e está 

longe da universalização do saneamento proposto. 

É necessário com urgência a inserção do município no projeto de universalização de 

água e esgotamento sanitário do governo estadual por intermédio da COMPESA. Isso 

promoverá melhor qualidade vida a sua população, ajudará a recuperar a longo prazo, 

os recursos hídricos locais e trará benefícios ao meio ambiente. 
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