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INTRODUÇÃO 

• O SEMAE-OP – Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto – foi criado 
pela Lei Nº 13/2005 em 24 de fevereiro de 2005, autarquia com 
personalidade jurídica própria; 

 

 

 

• Funções: exercer ação em todo o município competindo-lhe com 
exclusividade operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços 
de água e esgotos sanitários nas sedes, distritos e povoados. 



 
 
     A Estação de Tratamento de Esgoto, visa à melhoria da qualidade de vida 

da população e do meio ambiente, uma vez que os esgotos domésticos 
atualmente são lançados “in natura” nos córregos da cidade. 

 
 
• O monitoramento dos Afluentes e Efluentes das ETE, torna-se necessário 

para atendimento do que é determinado pelas legislações ambientais 
vigentes (Resolução CONAMA 357/05 e 430/11). Como também a  
Deliberação Normativa COPAM 01/2008 dispõem sobre as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, sendo necessário, portanto, o 
monitoramento do sistema. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 



• Para a avaliação da eficiência do tratamento da ETE de forma a enquadrar 
na legislação vigente e evitar danos ao meio ambiente são realizados o 
Plano de Monitoramento. 

 

• Este plano consiste na coleta de parâmetros com frequência estabelecida. 

 

• Além do monitoramento para avaliação do sistema de tratamento, é 
realizado coletas no corpo receptor, em dois pontos, do lançamento e outro 
a jusante, com objetivo de se avaliar os possíveis impactos que a estação 
supracitada pode estar causando no curso d’água. 

 

 

 

PLANO DE MONITORAMENTO 



 Tabela: Frequência de Monitoramento e Pontos de Coleta do Afluente e Efluente. 

 

 

 



Tabela: Frequência de Monitoramento e Pontos de Coleta do corpo receptor do 
efluente. 

 



RESULTADOS 
 

 

• Espera-se que os resultados estejam de acordo com as Resoluções CONAMA 
357/2005 e 430/2011, como também com a Deliberação Normativa COPAM 01/2008. 
 

• O programa de monitoramento devem ser executado após a instalação do 
empreendimento. 
 

• Quando qualquer parâmetro monitorado apresentar resultado em desconformidade 
com a legislação ambiental, deve ser encaminhado um laudo técnico indicando a 
causa da não conformidade e as ações adotadas para a solução do problema.  
 

• Sendo que as analises atualmente são realizadas por uma empresa terceirizada. 
 
 

 

 



 

     Com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população de São Bartolomeu 
e diminuir a poluição do Rio das Velhas, no ano de 2006 foi proposto a 
construção do sistema de esgotamento sanitário do distrito de São Bartolomeu, 
composta por: 

 
• Rede interceptora 
• Estação Elevatória 
• Estação de Tratamento de Esgoto 

 
     Através de convênio entre a COPASA, Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Regional e Política Urbana (SEDRU), Prefeitura de Ouro Preto, e Semae OP. 
 

     A ETE São Bartolomeu inaugurada em 2008 é a ETE localizada mais a montante 
no Rio da Velhas. 
 

     Com este empreendimento o SEMAE/OP evita que a Cabeceira do Rio das 
Velhas receba cargas de matéria orgânica que poluirão suas águas. 
 

ESTUDO DE CASO: ETE DE SÃO BARTOLOMEU 



 



Fonte: Google earth 2012 



 

Figura: Classificação do rio das velhas acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº. 20/1997  



LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A ETE encontra-se licenciada: 

 

• DAIA – Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental 

 

• AAF – Autorização Ambiental de Funcionamento 

 

• Outorga de lançamento de Efluente - Aguardando a convocação. 
Portaria 29/2009 

 

 



 
 
 

 

Fluxograma do Tratamento de esgotos na ETE de São 
Bartolomeu 



• Monitoramento da vazão é realizada no tratamento preliminar através de 
uma régua graduada. 

 

  
 

MONITORAMENTO DA VAZÃO DA ETE. 

Figura: Variação horária de vazão da ETE de São Bartolomeu 



PONTOS DE AMOSTRAGEM 

 

• Com o objetivo de avaliar a eficiência do tratamento de esgotos são 
estabelecidos dois pontos de monitoramento na própria estação, 
sendo que o primeiro se encontra no tratamento preliminar (Calha 
Parshall) e o segundo na saída do efluente tratado. 

 

• Já para detectar alguma perturbação no meio provocado pelo 
lançamento do efluente da estação são coletadas amostras dos 
pontos a montante a jusante da referida ETE. 

 

 



• Verificou-se que a vazão afluente média na ETE de São Bartolomeu é de, 
aproximadamente, 1,2L/s. Sendo que não foi encontrado valor inferior a 
mínima registrada em projeto (0,45 L/s), porém foi obtido um valor 
superior a máxima vazão projetada (1,61 L/s).  

 



• Figura: Localização dos pontos de Monitoramento na Área da ETE 
de São Bartolomeu. 
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Figura: Tratamento Preliminar 
Figura: Coleta de amostras do efluente final da ETE de São   

Bartolomeu  



 

Figura: Amostras de efluentes 



 

Figura: Análises de coliformes (E. Colli) realizadas através do método de Imunoenzimático 



 
 
 

Tabela 1 - Parâmetros e freqüência de Monitoramento no tratamento preliminar e na 
saída do tratamento da ETE de São Bartolomeu 

 
 
 
 
 
 

  Fonte: Semae OP (2012) 

 



Tabela 2 - Parâmetros e freqüência de Monitoramento do corpo receptor do efluente final 
da ETE de São Bartolomeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Semae OP (2012) 
 

 



 

Tabela: Concentrações dos constituintes do esgoto no tratamento preliminar. 



 

Tabela: Concentrações dos diversos constituintes na saída do tratamento. 



Tabela: Concentrações dos diversos constituintes na saída do tratamento. 

 

 



 

Tabela: Eficiência de remoção da ETE de São Bartolomeu para os parâmetros DBO e DQO 



 

Tabela: Concentrações dos diversos constituintes no corpo receptor – Rio das Velhas 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• As instações físicas das unidades componentes ETE de São Bartolomeu se 
encontram em bom estado. 

 

• As análises físicos-químicas possibilitaram uma caracterização tanto do 
afluente da estação quanto do efluente final lançado no curso d’água. 

 

• De forma geral, as concentrações dos parâmetros estavam de acordo com 
os padrões de lançamento de efluentes estabelecidos na DN COPAM nº 
01/2008 e pela Resolução CONAMA nº 430/2011, ressaltando que em raras 
ocasiões estes parâmetros superaram o valor limite estabelecido. 

 

• Com relação ao corpo receptor, notou-se que os parâmetros encontravam-
se dentro do estabelecido na legislação. 

 



 

“O primeiro passo é a metade do caminho” 
Horácio 

 

Obrigado! 

 
Tallita Tostes da Costa 

Engenheira Ambiental 

Engenheira Segurança  do Trabalho 

Geotécnica  

 

 


