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APRESENTAÇÃO 

 

 

Com objetivo de universalizar os serviços de saneamento básico no Brasil, o 

Governo Federal instituiu em 2007, através da Lei Federal nº 11.445 o Sistema 

Nacional de Saneamento Básico (SNSB). 

Esta Lei define o conceito de saneamento básico e delibera as competências 

quanto à coordenação e atuação dos diversos agentes envolvidos no planejamento e 

execução da Política Federal de Saneamento Básico. 

Desta forma, o Governo Federal buscou estimular a mobilização de estados e 

municípios para que, de forma participativa, elaborassem e regulamentassem seus 

instrumentos de planejamento e gestão nas áreas de infraestrutura e instalação de 

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

sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. 

Neste contexto, o governo de Goiatuba, com o intuito de superar as deficiências 

do sistema público de saneamento básico contratou a empresa de consultoria Oliver 

Arquitetura Ltda., como apoio para elaboração do PMSB através de recursos do 

tesouro. 

O PMSB de Goiatuba visará definir, de forma participativa, um conjunto de 

metas, objetivos, diretrizes e instrumentos que orientarão o planejamento dos serviços 

de saneamento básico, tendo em vista o enfrentamento do desafio da universalização 

com qualidade e com controle social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O diagnóstico técnico das Infraestruturas de saneamento básico existentes, 

em qualquer município, deve partir da definição do termo “saneamento básico 

adequado”. Tendo por base o acesso ao abastecimento de água de qualidade e em 

quantidade suficientes às suas necessidades, à coleta e tratamento adequado dos 

efluentes de qualquer natureza, limpeza pública e destinação adequada dos 

resíduos sólidos, e ao manejo correto das águas pluviais. 

A consolidação do diagnóstico permitirá construir a visão urbana e 

socioeconômica do município, o conhecimento do estado físico e a capacidade 

efetiva instalada dos sistemas, a qualidade dos serviços prestados e suas principais 

deficiências, bem como o arcabouço legal e a sustentabilidade financeira de cada 

serviço. 

Desta maneira, será possível reunir informações que serão usadas como 

indicadores para a proposição de estratégias e objetivos, tendo como finalidade a 

transformação positiva dos serviços e, a assim, definir como cada segmento irá se 

comportar para atingir as metas traçadas. 

Essa etapa de trabalho também tem o desígnio de analisar os setores de saúde, 

meio ambiente, recursos hídricos, etc., pois são campos interdependentes as ações 

de saneamento. No entanto, o investimento em saneamento básico gera os 

seguintes benefícios: 

 Aumento da vida média do homem, pela redução da mortalidade em 

consequência da redução dos casos de doenças; 

 Diminuição das despesas com o tratamento de doenças evitáveis; 

 Redução do custo do tratamento da água de abastecimento, pela prevenção 

da poluição dos mananciais; 

 Controle da poluição dos rios e dos locais de recreação com o objetivo de 

promover o turismo; 
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 Preservação da fauna aquática, especialmente os criadouros de peixes. 

 

No atendimento aos preceitos descritos, o presente relatório constitui-se do 

levantamento de dados realizado em campo entre os dias junto aos técnicos da 

SANEAGO, referente aos dados dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, além dos técnicos da Secretaria de Obras da prefeitura 

municipal de Goiatuba naquilo que se refere às informações dos sistemas de 

drenagem e resíduos sólidos. 

A obtenção de informações precisas e o mais completas possível visa gerar um 

documento fidedigno e correspondente à realidade dos sistemas de saneamento e 

com isso alcançar por seguinte um conjunto de medidas coerentes para o atingimento 

das metas de melhoria estabelecidas. 

Desta forma ressalta-se a importância do trabalho a ser desenvolvido e destaca-

se como fundamental o envolvimento das instituições gestoras das quatro vertentes 

do saneamento no município. 

As informações técnicas obtidas por meio de visitas em campo e reuniões com os 

gestores para aquisição de dados. 

 

 

2 DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

 

 

 História 
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No ano de 1860, habitantes vindos de Minas Gerais se fixaram nas terras 

onde hoje está localizado o município de Goiatuba. Esses primeiros habitantes 

usaram as terras para agricultura e produção de gado. Em 1892, Manuel Vicente 

Rosa, Manoel Bernardo da Costa e Cândido Luiz de Castilho doaram uma gleba de 

terras ao padroeiro São Sebastião a fim de formar o povoado, que recebeu o nome 

de Bananeiras. Foi então realizada uma missa em um racho de palha, onde 

posteriormente foi construída uma capela. 

Nos arredores da capela, foram aglomerando-se casas e surgiu então o 

povoado São Sebastião das Bananeiras. 

Em 1900, o povoado foi elevado à distrito, subordinado ao município de Santa 

Rita do Paranaíba, atual Itumbiara, e em 1931, pelo Decreto nº 627 de 21 de janeiro, 

foi elevado à município, mantendo a mesma denominação. 

Somente em 1938, pelo Decreto Lei Estadual nº 1233, o município passou a 

denominar-se Goiatuba, derivado do tupi que significa “Goiás grande”.  

Dados: IBGE 

 

 Localização 

 

O município possui área territorial de 2.470,347 Km² e dista aproximadamente 

177 Km de Goiânia e aproximadamente 377 Km de Brasília. Conta com uma 

população de 32.492 habitantes segundo contagem do IBGE Censo 2010. 

Localizado na porção sudoeste do estado de Goiás, a 18º00’44’’ de latitude 

sul e 49º21’25’’ de longitude oeste. Possui 774 m em relação ao nível do mar. 

Seus municípios limítrofes são Joviânia, Vicentinópolis, Morrinhos, Itumbiara, 

Panamá, Bom Jesus de Goiás, Castelândia, Buriti Alegre e Porteirão, conforme 

demonstra mapa a seguir. 
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Figura 1 - Municípios Limítrofes à Goiatuba 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Os agrupamentos municipais podem ser estabelecidos de várias maneiras, 

levando-se em conta aspectos físicos, econômicos, sociais, políticos e outros. 

Para este trabalho serão utilizadas 2 divisões regionais, uma estabelecida 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que agrupa os municípios 

brasileiros em mesorregiões e microrregiões para fins de divulgação estatística e outra 

é a divisão do estado em Regiões de Planejamento que tem como finalidade priorizar 

investimentos governamentais conforme as necessidades socioeconômicas das 

regiões. 

Quanto o agrupamento estabelecido pelo IBGE, o estado de Goiás é dividido 

em 5 mesorregiões: 

 Mesorregião Norte Goiano; 
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 Mesorregião Noroeste Goiano; 

 Mesorregião Leste Goiano; 

 Mesorregião Centro Goiano; 

 Mesorregião Sul Goiano. 

 

 

Figura 2 - Divisão do Estado de Goiás em Mesorregiões 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O município de Goiatuba, conforme demonstrado no mapa acima, pertence à 

mesorregião Sul Goiano que é formada pelo agrupamento de 6 microrregiões, sendo 

elas: 
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 Sudoeste de Goiás 

 Vale do Rio dos Bois 

 Meia Ponte 

 Quirinópolis 

 Pires do Rio 

 Catalão 

  

 

Figura 3 - Divisão em microrregiões 
 
Fonte: IBGE  
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 

 

Goiatuba está inserida na Microrregião do Meia Ponte, juntamente aos 

municípios de Água Limpa, Aloândia, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira 
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Dourada, Caldas Novas, Cromínia, Inaciolândia, Itumbiara, Joviânia, Mairipotaba, 

Marzagão, Morrinhos, Panamá, Piracanjuba, Pontalina, Porteirão, Professor Jamil, 

Rio Quente e Vicentinópolis. 

 

 

Figura 4 - Municípios da Microrregião do Meia Ponte 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Para fins administrativos e territoriais, conforme estabelecido pela Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento, as unidades federativas se agrupam em 

Regiões de Planejamento. 

Segundo esta classificação, o município de Goiatuba pertence à Região Sul 

Goiano, composta por 26 municípios. 
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Figura 5 –Região Sul Goiano 
 
Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos  

 

 Demografia 

 

No último Censo (2010), o município de Goiatuba apresentou uma população 

de 32.492 habitantes, que resultam em uma densidade demográfica de 13,13 

hab/km².  

Seu crescimento populacional nas últimas décadas foi pequeno e constante, 

como mostra o Gráfico 1. Entre os anos de 2000 e 2010, Goiatuba apresentou uma 

taxa de crescimento populacional anual de 0,43%, valor menor que a média nacional 

de 1,17%.   

 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     21 

 

 

Gráfico 1 - Crescimento Populacional 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Quando comparado aos seus municípios limítrofes, observa-se que Goiatuba 

possui população e densidade demográfica dentro da média. Destaca-se Itumbiara 

com a maior população (92.883 habitantes), e Panamá com a menor (2.682 

habitantes). A densidade demográfica média do estado de Goiás é de 17,65 

hab/km². 

 

Cidade População 
Densidade 

demográfica (hab/km²) 

Bom Jesus de 
Goiás 

20.727 14,75 

Buriti Alegre 9.054 10,11 

Castelândia 3.638 12,23 

Goiatuba 32.492 13,13 

Itumbiara 92.883 37,71 

Joviânia 7.118 15,98 

Morrinhos 41.460 14,57 

Panamá 2.682 6,18 

Porteirão 3.347 5,54 

Vicentinópolis 7.371 10,00 

 
Tabela 1 - Comparativo da População e Densidade demográfica 
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Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O município de Goiatuba acompanha a tendência estadual e nacional de 

inversão campo-cidade, o que implica em fator de risco sob vários aspectos, como 

problemas habitacionais, degradação ambiental, desigualdade social, oneração das 

redes de infraestrutura e equipamentos sociais. 

As últimas contagens do IBGE indicam que a taxa de urbanização teve grande 

crescimento de 1980 até 1991 e depois estabilizou-se.  

 

 

Gráfico 2 - Dinâmica de Urbanização 
 
Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

No que se refere a estrutura etária, nota-se que pirâmide etária de Goiatuba 

está em um estágio em que começa a assumir formato retangular. Isso se dá devido 

ao aumento da expectativa de vida e redução da taxa de natalidade. 
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Gráfico 3 - Pirâmide Etária de Goiatuba 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Em relação a estatísticas vitais, Goiatuba apresentou evolução nas últimas 

décadas e apresenta a maioria dos indicadores ligeiramente melhores que os 

nacionais e estaduais. Em 2010, o Brasil alcançou uma das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, apresentando um o índice de 

mortalidade infantil abaixo de 17,9 óbitos por mil. 

 

Local Indicador 1991 2000 2010 

Brasil 

Esperança de vida ao nascer 64,73 68,61 73,94 

Mortalidade infantil 44,68 30,57 16,70 

Taxa de fecundidade 2,88 2,37 1,89 

Estado de 
Goiás 

Esperança de vida ao nascer 65,10 71,40 74,60 

Mortalidade infantil 29,53 24,44 13,96 

Taxa de fecundidade 2,58 2,23 1,87 

Goiatuba 

Esperança de vida ao nascer 68,40 73,52 74,47 

Mortalidade infantil 20,36 19,70 10,98 

Taxa de fecundidade 2,66 2,20 1,62 

 
Tabela 2 - Estatísticas Vitais  
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Economia 

 

O município de Goiatuba possui um dos valores de PIB – Produto Interno 

Bruto mais altos entre os seus municípios limítrofes, estando atrás apenas de 

Porteirão, Itumbiara e Vicentinópolis, respectivamente. As informações da Tabela 3 

são referentes ao ano de 2014. 

 

Local PIB (mil reais) PIB per capita (reais) 

Bom Jesus de Goiás 576.219,00 25.193,20 

Buriti Alegre 203.293,00 21.555,85 

Castelândia 72.296,00 19.758,47 

Goiatuba 1.156.003,00 34.098,38 

Itumbiara 3.854.405,00 38.727,61 

Joviânia 161.582,00 21.841,34 

Morrinhos 1.112.843,00 25.175,17 

Panamá 62.262,00 22.823,40 

Porteirão 169.092,00 46.658,92 

Vicentinópolis 276.307,00 34.311,11 

 
Tabela 3 - Comparativo do PIB e PIB per capita 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Entre 2010 e 2014 o PIB de Goiatuba apresentou pequeno crescimento e em 

2014 o valor caiu infimamente.  
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Tabela 4 - Evolução do PIB de Goiatuba 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Para uma visão da concentração da renda analisa-se o índice de Gini, que varia 

de 0 a 1, sendo que 0 representa a completa igualdade de distribuição de renda (ou 

seja, todas as pessoas possuem a mesma renda) e 1 representa a completa 

desigualdade (apenas uma pessoa detém toda a renda). No município de Goiatuba o 

índice é de 0,5, valor mais baixo do que a média goiana. No entanto, a renda média per 

capita do município é de R$ 785,84 e está abaixo da média nacional (R$ 793,87) e 

estadual (R$ 810,97). 

 

Local Indicador 1991 2000 2010 

Goiatuba 

Renda per capita R$ 438,73 R$ 667,28 R$ 785,84 

% de extremamente pobres 6,18 4,90 1,18 

Índice de Gini 0,56 0,65 0,50 

Estado de Goiás 

Renda per capita R$ 410,55 R$ 571,49 R$ 810,97 

% de extremamente pobres 10,86 6,11 2,32 

Índice de Gini 0,59 0,60 0,55 

 
Tabela 5 - Indicadores de renda 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Projeção Populacional 

 

Um dos fatores de maior importância no planejamento das vertentes envolvidas 

no plano municipal de saneamento básico refere-se à capacidade em se estimar as 

estruturas necessárias ao adequado atendimento que variam de acordo com o 

crescimento populacional. 

Comumente esses sistemas são planejados para atender às expectativas 

durante certo número de anos (horizonte de projeto). Isso impõe o conhecimento da 

população que deverá ser beneficiada após a elaboração do projeto. Para o plano 

municipal de Goiatuba o horizonte de projeto é 2037 (n = 20 anos). 

Além destes fatores, a população futura deve ser definida por projeção, com 

base no desenvolvimento demográfico do passado próximo (utilizando-se para isto os 

dados oficiais de contagem e censo populacional – fonte IBGE), a fim de que a 

margem de erro seja a menor possível. 

A projeção deve ser elaborada ano a ano até o horizonte de projeto, fornecendo 

as informações necessárias ao desenvolvimento das ações previstas no plano. O 

horizonte de projeto considera a amortização do investimento a ser realizado no 

sistema visando a universalização do atendimento. 

Apesar de no planejamento das ações do plano ser considerado o estudo 

populacional definido, é importante salientar que a dinâmica populacional não pode 

ser absolutamente definida por meio de modelos matemáticos. Desta forma, e tal 

como defini a Lei nº 11.445/2007 a qual estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, em seu artigo 19, parágrafo 4º, “Os planos de saneamento básico 

serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente 

à elaboração do Plano Plurianual”. 

Sendo assim, deverá também ser revista e atualizada a projeção populacional 

buscando-se o enquadramento do planejamento realizado neste mesmo prazo. 
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 Dados Históricos 

 

O Censo Demográfico é a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE realizado a cada dez anos, onde são reunidas as 

informações sobre a população brasileira. 

No Censo, todos os domicílios do país são visitados para aplicação dos 

questionários que em seguida são compilados e divulgados para sua aplicação em 

estudos relacionados às estatísticas populacionais. 

Já a contagem apresenta os totais populacionais realizada no intervalo entre 

dois censos demográficos, aproximadamente cinco anos depois e cinco anos antes, 

quantifica o número de habitantes dos municípios brasileiros. 

A Tabela 6 apresenta a compilação dos dados históricos levantados pelo IBGE 

para a população do município de Goiatuba. 

                

Ano 
Densidade 

demográfica 
(hab/km²) 

População - Contagem População - Censo 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

1980 10,90 - - - 26.937 18.386 8.551 

1991 13,12 30.072 25.807 4.265 32.469 27.694 4.775 

2000 12,58 31.130 27.806 3.324 31.130 27.806 3.324 

2010 13,13 32.492 29.941 2.551 32.492 29.941 2.551 

 
Tabela 6 - Dados Populacionais do Município de Goiatuba 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Ano 
Taxa de Crescimento 

Geométrico Populacional (%) 

1991 1,71 

1996 -1,52 

2000 -0,47 
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2005 0,5 

2006 0,49 

2007 0,04 

2008 0,43 

2009 0,41 

2010 0,43 

2011 0,42 

2012 0,41 

2013 1,28 

2014 1,07 

2015 0,94 

2016 0,85 

 
Tabela 7 - Taxa de Crescimento Municipal de Goiatuba 
 
Fonte: Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 

Gráfico 4 - Taxa de Crescimento Municipal de Goiatuba 
 
Fonte: Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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O Gráfico 5 apresenta o crescimento populacional registrado pelo censo no 

município. É possível observar que o crescimento foi pequeno e que a população 

rural diminuiu nas últimas décadas. 

 

 

Gráfico 5 - Crescimento populacional do município de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: Instituto de Geografia e Estatística – IBGE, 2010 

 

 Projeção Populacional Adotada 

 

Com base nos dados históricos foi desenvolvida a projeção populacional 

utilizada no Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Foram aplicados os seguintes modelos matemáticos: 

 

 Modelo de ajustamento linear; 

 Modelo da curva de potência; 

 Modelo exponencial; 

 Modelo logarítmico. 
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Por meio da análise da equação para cada uma das opções de modelo 

estabelecida, aquele que apresentou o melhor ajuste à curva de tendência de 

crescimento foi o modelo de ajustamento linear. 

Desta forma optou-se por adotá-lo como o modelo de projeção populacional para 

o município. O resultado da projeção até o horizonte do projeto está expresso pela 

Tabela 8 e pelo Gráfico 6. 

 

Ano População 
Taxa de 

crescimento 

2017 34.312 0,68% 

2018 34.573 0,76% 

2019 34.842 0,78% 

2020 35.119 0,80% 

2021 35.405 0,82% 

2022 35.701 0,83% 

2023 36.005 0,85% 

2024 36.318 0,87% 

2025 36.641 0,89% 

2026 36.973 0,91% 

2027 37.316 0,93% 

2028 37.668 0,94% 

2029 38.031 0,96% 

2030 38.404 0,98% 

2031 38.787 1,00% 

2032 39.182 1,02% 

2033 39.588 1,04% 

2034 40.006 1,05% 

2035 40.435 1,07% 

2036 40.877 1,09% 

2037 41.331 1,11% 

 
Tabela 8 - Projeção populacional do município de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Gráfico 6 - Projeção populacional do município de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Descrição dos sistemas públicos existentes 

 

 Educação 

Com relação ao número de docentes que trabalham efetivamente no município, 

no ensino pré-escolar, no ensino fundamental e no ensino médio, observando que um 

docente pode lecionar em mais de um grau/modalidade de ensino, segundo Ministério 

da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

MEC/INEP, Secretaria de Estado da Educação – SEE, atualmente o município de 

Goiatuba conta com o total de alunos na rede de ensino de 9.563, divididos entre as 

redes de ensino municipal, estadual e particular. 

No tocante ao perfil da população do município, a taxa de analfabetismo de 

Goiatuba está em 12,20%, encontra-se acima da taxa média do Estado de Goiás, 

atualmente em 7,6%. 

De acordo com a Lei, a educação infantil deve ser oferecida em creches para 

as crianças de 0 a 3 anos, e em pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos. Porém 
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ela não é obrigatória. Dessa forma, a implantação de Centros de Educação Infantil é 

facultativa, e de responsabilidade dos municípios. 

O ensino fundamental é um dos níveis da educação básica no Brasil. O Ensino 

fundamental é obrigatório, gratuito (nas escolas públicas), e atende crianças a partir 

dos 6 anos de idade. 

Já o ensino médio é um nível ou subsistema de ensino com características 

diferentes conforme o país. No Brasil, corresponde à totalidade ou a parte do ensino 

secundário ministrado a adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 19 

anos. 

O ensino técnico, no entanto, trata-se de um nível ou subsistema de ensino 

enquadrado no nível médio dos sistemas educativos, referindo-se normalmente a 

uma educação realizada em escolas secundárias ou outras instituições que 

conferem diplomas profissionais com o objetivo de inserir rapidamente o aluno no 

mercado de trabalho, ministrando a ele matérias de cunho específico à 

determinadas áreas do conhecimento. 

Já a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que 

nasceu da necessidade de oferecer uma melhor chance para pessoas que, por 

qualquer motivo, não concluíram o ensino fundamental e/ou o médio na idade 

apropriada. Trata-se de uma ação de estímulo aos jovens e adultos, proporcionando 

seu regresso à sala de aula. Esta modalidade respeita as características desse aluno, 

dando oportunidades educacionais adequadas em relação a seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames próprios. 

O município de Goiatuba dispõe das modalidades de ensino destacadas de forma regular e a  

Tabela 9 apresenta os dados mais recentes de matrículas disponibilizadas na 

rede Estadual, Municipal e Privada. 

 

 

Número de Alunos Matriculados - 2015 

Dependência Pré-Escola Ensino Fundamental 
Ensino 
Médio 

Estadual - 1.976 1.096 

Municipal 920 2.096 38 

Privada 135 420 68 
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Total 1.055 4.492 1.202 

 
Tabela 9 - Número de matrículas em 2015 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Saúde 

 

O município de Goiatuba possui 22 unidades de atendimento de saúde, 

totalizando 104 leitos.  

 

Tipo de Estabelecimento 
Nº de 

estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde total 22 

Estabelecimentos de Saúde público 14 

Estabelecimentos de Saúde privado 8 

Estabelecimentos de Saúde SUS 14 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento 
ambulatorial com atendimento médico em 

especialidades básicas 
15 

 
Tabela 10 - Estabelecimentos de Saúde em Goiatuba em 2009 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

A seguir são apresentados, de forma didática com a discussão sobre cada 

uma das doenças apresentadas, os dados relativos às principais doenças 

relacionadas às más condições de saneamento e educação sanitária. 

 

 Diarreias 
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A doença diarreica aguda (DDA) é uma síndrome causada por diferentes agentes 

etiológicos (bactérias, vírus e parasitos), cuja manifestação predominante é o 

aumento de número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. 

Em alguns casos, há presença de muco e sangue. 

Podem ser acompanhadas de náusea, vômito, febre e dor abdominal. No geral, é 

autolimitada, com duração de 2 a 14 dias. As formas variam desde leves até graves, 

com desidratação e distúrbio eletrólitos, principalmente quando associadas a 

desnutrição. 

 

 Dengue 

Transmitida através da picada do mosquito da Aedes aegypti contaminado, a 

dengue é uma doença viral que se espalha rapidamente no mundo. 

Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes, com a ampliação da 

expansão geográfica para novos países e, na presente década, para pequenas 

cidades e áreas rurais. Atualmente circulam no país os quatro sorotipos da doença. 

 

 Cólera 

Doença intestinal aguda causada pela enterotoxina do Víbrio cholerae, apresenta 

manifestações clinicas variadas: leve a forma grave, o modo de transmissão: pela 

ingestão de agua ou alimentos contaminados por fezes ou vomito de doente ou 

portador; alimentos e utensílios contaminados pela agua, pelo manuseio ou por 

moscas; contaminação pessoa a pessoa é também importante na cadeia 

epidemiológica. A ocorrência de assintomáticos (portador sadio) é elevada. 

 

 Malária 

A malária é uma doença infecciosa, febril, potencialmente grave, causada pelo 

parasita doo gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes pela 

picada de mosquito do gênero Anopheles infectados. No entanto, também pode ser 
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transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo 

da mãe para o feto, na gravidez. 

 

 Leptospirose 

Doença infecciosa febril, de início abrupto, cujo espectro pode variar desde um 

processo não aparente até formas graves. Trata-se de uma zoonose de grande 

importância social e econômica. 

Apresenta elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e 

perda de dias de trabalho, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos 

casos mais graves. 

A sua ocorrência está relacionada a precárias condições de infraestrutura 

sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a 

disseminação e a persistência do agente causal no ambiente, facilitando a ocorrência 

de surtos. 

 

 Práticas de saúde e saneamento 

 

 Indicadores de saúde 

 

 Natalidade 

A taxa bruta de natalidade conceitua-se como número de nascidos vivos, por mil 

habitantes em um determinado local, no ano considerado. Essa taxa expressa a 

intensidade com a qual a natalidade atua sobre uma determinada população e 

subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 

relacionadas à atenção materno-infantil. 

A estrutura etária e de gênero da população influencia diretamente na taxa de 

natalidade. Numa localidade em que a maior parte das pessoas tenha idade superior 
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a 40 anos, por exemplo, a taxa de natalidade será inferior à de uma localidade cujos 

habitantes sejam mais jovens. 

A Tabela 11 apresenta os dados sobre a natalidade no município de Goiatuba e 

nela é possível observar diminuição na taxa bruta de natalidade e elevado percentual 

de partos cesáreos. 

 

Condições 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de nascidos vivos 524 550 520 549 521 484 493 376 405 463 

Taxa Bruta de Natalidade 17,2 17,7 16,6 17,5 16,5 15,3 15,4 11,7 12,6 14,4 

% com prematuridade 30,3 5,5 6,0 6,4 6,0 4,2 6,9 9,0 6,9 7,1 

% de partos cesáreos 38,9 39,5 42,7 40,1 42,0 50,0 47,7 52,9 64,9 62,0 

% de mães de 10-19 anos 30,9 25,5 28,3 28,1 23,6 24,0 24,2 23,9 23,2 22,7 

% de mães de 10-14 anos 1,0 1,1 0,2 2,4 1,0 0,4 0,8 1,3 1,0 0,6 

- geral 9,6 6,7 5,4 6,2 5,6 7,4 7,3 8,0 8,4 8,0 

- partos cesáreos 11,4 6,5 5,0 5,5 7,4 6,2 6,8 8,5 7,6 8,0 

- partos vaginais 8,5 6,9 5,7 6,7 4,3 8,7 7,8 7,3 9,9 8,0 

 
Tabela 11 - Informações sobre nascimentos 
 
Fonte: SINASC. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

 

 Mortalidade 

A mortalidade é medida pelo o número de óbitos em relação ao número de 

habitantes. A partir da análise dos óbitos por determinadas doenças obtém-se a 

morbimortalidade em determinado local e período, com o objetivo de estabelecer a 

prevenção e controle de doenças, enquanto ação de saúde pública, através do 

registro sistemático das declarações de óbito. 

A taxa de mortalidade enquanto índice demográfico obtido pela relação entre o 

número de mortos de uma população e um determinado espaço de tempo, é 

realizada normalmente um a cada ano. Frequentemente a taxa é representada como 

o número de óbitos para cada 1000 habitantes. 
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Existem vários fatores que podem influenciar a taxa de mortalidade, entre eles a 

condição física de cada habitante, fenômenos climatológicos, subnutrição, doenças 

(como infarto, derrame cerebral, etc.) entre outros. 

Vários autores consideram a taxa de mortalidade um índice pouco significativo, 

considerando que ela não contempla a estrutura das idades da população. 

Uma taxa de mortalidade superior a 30% é considerada elevada, entre os 15% e 

os 30% é moderada e é considerada baixa se a taxa é menor que 15%. 

Outros parâmetros que indicam o controle de ações em saúde podem ser obtidos 

por meio do coeficiente de mortalidade e indicadores de mortalidade. 

As seguintes tabelas apresentam estes indicadores para o município. 

 

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total de óbitos 175 177 192 208 183 216 206 

Taxa bruta de mortalidade 5,6 5,6 6,1 6,5 5,7 6,7 6,4 

% óbitos por causas mal definidas 14,9 11,3 6,8 7,2 7,7 7,9 6,3 

Total de óbitos infantis 5 9 7 7 9 8 7 

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas 1 0 1 0 1 0 0 

% de óbitos infantis no total de óbitos * 2,9 5,1 3,6 3,4 4,9 3,7 3,4 

% de óbitos infantis por causas mal definidas 20,0 0,0 14,3 0,0 11,1 0,0 0,0 

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** 9,1 17,3 14,5 14,2 23,9 19,8 15,1 

*Coeficiente de mortalidade infantil proporcional 
**considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC 
 
Tabela 12 - Indicadores de Mortalidade 
 
Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

 

Causa do Óbito 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aids 3,2 9,5 0,0 3,1 9,4 6,2 3,1 

Neoplasia maligna da mama 
(/100.000 mulheres) 

6,4 0,0 6,3 12,5 0,0 0,0 0,0 

Neoplasia maligna do colo do útero 
(/100.000 mulheres) 

0,0 6,3 12,6 6,3 12,5 12,3 6,1 

Infarto agudo do miocárdio 28,7 31,7 41,1 56,4 31,2 68,3 52,8 
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Doenças cerebrovasculares 38,2 34,9 56,9 37,6 59,3 43,5 37,2 

Diabetes mellitus 12,7 28,6 28,4 25,1 21,8 31,0 34,1 

Acidentes de transporte 22,3 19,0 41,1 25,1 15,6 24,8 31,0 

Agressões 6,4 28,6 15,8 31,3 12,5 31,0 18,6 

 
Tabela 13 - Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas 
 
Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

 

 Fecundidade 

 

A Fecundidade ou Taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de 

filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo, mantidas constantes 

as taxas observadas na referida data. 

A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa do número médio de filhos 

que uma mulher tem ao longo da vida. Neste sentido, o indicador expressa a condição 

reprodutiva média das mulheres de um determinado local, sendo um dado 

importante para a análise da dinâmica demográfica. 

Há uma tendência mundial de redução no número de filhos. Essa queda da taxa 

de fecundidade é consequência de vários fatores, tais como projetos de educação 

sexual, planejamento familiar, utilização de métodos contraceptivos, maior 

participação da mulher no mercado de trabalho, expansão da urbanização, entre 

outros. 

Para que a reposição populacional seja assegurada, a taxa de fecundidade não 

pode ser inferior a 2,1 filhos por mulher, pois as duas crianças substituem os pais e 

a fração 0,1 é necessária para compensar os indivíduos que morrem antes de atingir 

a idade reprodutiva. 

A projeção do IBGE é que em 2016 a taxa de fecundidade brasileira seja de 1,69 

filho por mulher. Caso essa projeção se confirme o Brasil passaria a ocupar a posição 

número 173 entre os países com maior taxa de fecundidade 

O município de Goiatuba segue a tendência nacional de queda da taxa de 

fecundidade, porém com valor abaixo do projetado para o ano de 2016. 
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Espacialidade 1991 2000 2010 

Brasil 2,88 2,37 1,89 

Goiás 2,58 2,23 1,87 

Goiatuba 2,66 2,20 1,62 

 
Tabela 14 - Evolução da Taxa de Fecundidade 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

 

 Longevidade 

 

O IDHM é obtido pela média geométrica dos três sub indicadores das dimensões 

que compõem o índice: longevidade, educação e renda. 

O índice da Longevidade do IDHM considera a esperança de vida ao nascer, ou 

seja, o número médio de anos que as pessoas que residem em determinado lugar - 

Município, Unidade Federativa (UF), Região Metropolitana (RM) ou Unidade de 

Desenvolvimento Humano (UDH), viveriam a partir do nascimento, mantidos os 

mesmos padrões de mortalidade observados em cada período. 

A esperança de vida ao nascer pode ser considerada como indicador de 

longevidade pois sintetiza em um único número o nível e a estrutura de mortalidade 

de uma população. 

Os indicadores propostos para o bloco demográfico do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil – incluindo a esperança de vida ao nascer – não podem ser 

obtidos diretamente das informações dos Censos Demográficos, recorrendo-se, 

então, a técnicas indiretas para sua obtenção. 

Foram utilizados os métodos desenvolvidos por William Brass (1968), tanto a 

técnica de Mortalidade Infanto-Juvenil para os indicadores de longevidade e 

mortalidade, como a técnica para o cálculo da estimativa da taxa de fecundidade total. 

Entretanto, deve-se destacar que essas técnicas necessitaram de algumas 

adaptações para serem aplicadas em níveis espaciais com baixos volumes 

populacionais, como em muitos municípios ou áreas intermunicipais. 
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Além disso, essa metodologia, para ser aplicada, necessita de uma função de 

mortalidade padrão. O ideal seria que fosse conhecido o padrão de mortalidade de 

cada população em questão. Quando este não é conhecido, lança-se mão ou de 

tábuas-modelo de mortalidade ou de uma tábua de mortalidade de uma determinada 

população cujo padrão de mortalidade é considerado semelhante ao da população em 

estudo. No caso específico do cálculo para os municípios e UDHs brasileiras, foram 

utilizadas, como padrão, tábuas geradas para níveis de agregação de seus 

respectivos estados. 

Para os anos de 1991 e 2000, tomaram-se como padrão de mortalidade tábuas 

desenvolvidas pelo próprio Cedeplar para os estados brasileiros, tendo como fonte o 

Censo Demográfico de 1991 e as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio 

(PNAD), da década de 90. Para o ano de 2010, adotaram-se também tábuas 

estimadas pelo Cedeplar, mas que já incorporam, em seus cálculos, resultados do 

Censo Demográfico de 2010. 

Goiatuba possui atualmente um IDHM de 0,725, que situa o município na faixa 

de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Com relação ao 

índice de longevidade, o município obteve uma taxa de crescimento em dez anos, 

de 2000 a 2010, de 14,1%. 

Desta forma, Goiatuba passou de um IDHM de 0,490 para 0,725 (entre os anos 

de 1991 a 2010), onde a longevidade representou o índice de menor contribuição para 

este aumento e a educação o maior. 

A educação cresceu de 0,252 em 1991 para 0,430 no ano de 2000 e 0,627 em 

2010, resultando em um crescimento absoluto de 0,375 e percentual de 48,8%. No 

mesmo período, o IDHM geral aumentou 47,9%.  

Dentro do ranking nacional, totalizando 5.565 municípios, Goiatuba ocupa a 

colocação 1154ª, de acordo com o IDHM.  

 

IDHM 1991 2000 2010 

IDHM Longevidade 0,723 0,809 0,825 

IDHM Educação 0,252 0,430 0,627 

IDHM Renda 0,644 0,711 0,737 
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Tabela 15 - Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano em Goiatuba 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Rede de atendimento Municipal 

A rede de atendimento em saúde no município é formada basicamente por 

instituições públicas e privadas. A Tabela 16 e a Tabela 17 apresentam o número de 

estabelecimentos de saúde existentes no município. 

 

Tipo de estabelecimento Público Filantrópico Privado Sindicato Total 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 11 0 0 0 11 

Clínica Especializada/Ambulatório 
Especializado 

1 0 5 0 6 

Consultório Isolado 2 0 10 0 12 

Hospital Geral 1 0 2 0 3 

Policlínica 0 0 3 0 3 

Secretaria de Saúde 1 0 0 0 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose 
e Terapia 

2 0 7 0 9 

Unidade Móvel Pré Hospitalar - 
Urgência/Emergência 

1 0 0 0 1 

Total 19 0 27 0 46 

 
Tabela 16 - Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento 
Dez/2009 
 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 

 

 

 
      

Serviço prestado SUS Particular 

Plano de Saúde 

Público Privado 

Internação 1 2 0 0 

Ambulatorial 19 22 4 14 

Urgência 2 1 0 0 
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Diagnose e terapia 7 14 2 8 

Vig. epidemiológica e 
sanitária 

4 0 0 0 

Farmácia ou cooperativa 0 0 0 0 

 
Tabela 17 – Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de atendimento prestado 
Dez/2009 
 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 

 

O indicador referente a adequação do número de leitos no município objetiva 

mapear o quantitativo dos leitos hospitalares por 1000 habitantes disponibilizados 

em cada município do Estado. De acordo com este indicador, os parâmetros 

definidos representam recomendações técnicas ideais, constituindo-se em 

referências para orientar os gestores do SUS, podendo sofrer adequações regionais. 

O valor referência utilizado é de 2,5, estando o município em situação 

favorável com relação ao número adequado de leitos (Tabela 18). 

    

Leitos existentes por 1.000 habitantes 3,7 

Leitos SUS por 1.000 habitantes 1,8 

 
Tabela 18 - Leitos de internação por 1.000 habitantes em Goiatuba 
 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 

 

A rede de atendimento à saúde, se bem adequada, disponibiliza uma gama 

variada de profissionais e equipamentos. 

 

            

Categoria Total 
Atende ao 

SUS 
Não atende ao 

SUS 
Prof/1.000 

hab 

Prof 
SUS/1.000 

hab 

Médicos (total) 132 78 54 4,1 2,4 

Anestesista 3 1 2 0,1 0 

Cirurgião Geral 14 9 5 0,4 0,3 

Clínico Geral 40 30 10 1,2 0,9 

Ginecol. Obstetra 14 8 6 0,4 0,2 
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Médico de Família 10 10 0 0,3 0,3 

Pediatra 11 4 7 0,3 0,1 

Psiquiatra 0 0 0 0 0 

Radiologista 5 2 3 0,2 0,1 

Cirurgião dentista 38 27 11 1,2 0,8 

Enfermeiro 17 16 1 0,5 0,5 

Fisioterapeuta 11 6 5 0,3 0,2 

Fonoaudiólogo 4 2 2 0,1 0,1 

Nutricionista 1 1 0 0 0 

Farmacêutico 3 2 1 0,1 0,1 

Assistente social 0 0 0 0 0 

Psicólogo 3 0 3 0,1 0 

Auxiliar de 
Enfermagem 

24 15 9 0,7 0,5 

Técnico de 
Enfermagem 

24 23 1 0,7 0,7 

 
Tabela 19 - Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas Dez/2009 
 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 

 

Categoria Existentes Em uso 
Disponível ao 

SUS 

Equipamentos de diagnóstico por 
imagem 

21 21 5 

Equipamentos de infraestrutura 4 4 2 

Equipamentos por métodos ópticos 4 4 1 

Equipamentos por métodos gráficos 5 5 1 

Equipamentos de manutenção da vida 51 48 8 

Equipamentos de Odontologia 152 148 73 

Outros equipamentos 19 19 8 

 
Tabela 20 - Número de equipamentos existentes, em uso e disponíveis ao SUS Dez/2009 
 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 
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Categoria Existentes Em uso 
Disponível 

ao SUS 
Equip uso/ 

100.000 hab 

Equip 
SUS/100.000 

hab 

Mamógrafo 2 2 1 6,2 6,2 

Raio X 14 14 3 43,3 43,3 

Tomógrafo Computadorizado 0 0 0 0 0 

Ressonância Magnética 0 0 0 0 0 

Ultrassom 5 5 1 15,5 15,5 

Equipo Odontológico 
Completo 

26 26 13 80,5 80,5 

 
Tabela 21 - Número de equipamentos de categorias selecionadas 
 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 

 

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(também conhecida como Classificação Internacional de Doenças – CID 10) é 

publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e visa padronizar a 

codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. 

A CID 10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma 

grande variedade de sinais, sintomas, aspectos normais, queixas, circunstâncias 

sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é 

atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID 10. 

A Tabela 22 apresenta a distribuição percentual de internações por faixa 

etária para as doenças classificadas pela CID no município. 

Observa-se, que relativo a causas com provável relação proveniente da 

condição de saneamento, especificamente as doenças infecciosas e parasitárias, os 

grupos mais suscetíveis são as pessoas com mais de 65 anos e crianças de 1 a 4 

anos. 

 

Capítulo CID 
Menor 

1 
1 a 
4 

5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais 

Total 

I.   Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

10,4 14,0 5,9 1,7 2,0 1,5 2,3 3,0 2,7 2,8 
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II. Neoplasias (tumores) - - - - - 5,8 10,9 3,4 5,8 5,0 

III. Doenças sangue órgãos 
hemat. e transt. imunitário 

- - 1,2 1,7 - - 1,3 1,7 1,2 - 

IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

- - 2,4 1,7 1,3 1,5 3,0 5,1 4,3 2,1 

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 

- - - - 3,3 2,4 1,0 - - 1,6 

VI. Doenças do sistema 
nervoso 

- - - 1,7 - 2,8 1,3 1,7 1,2 1,9 

VII. Doenças do olho e anexos - - 2,4 - - - - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide 

- - - - - - - - - - 

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

- - - - - 6,4 18,4 17,3 16,2 8,2 

X.   Doenças do aparelho 
respiratório 

54,2 65,6 37,6 16,9 1,3 5,3 7,6 25,7 21,0 13,6 

XI. Doenças do aparelho 
digestivo 

10,4 7,5 14,1 16,9 7,9 12,4 21,7 18,6 21,6 14,2 

XII. Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo 

2,1 3,2 - - 1,3 - - 1,3 - 1,0 

XIII. Doenças sist. 
osteomuscular e tec. 

conjuntivo 
- 2,2 1,2 3,4 3,3 3,1 - 1,7 1,2 2,3 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 

2,1 - 4,7 13,6 5,9 13,1 11,8 6,8 7,6 10,4 

XV. Gravidez parto e puerpério - - - 10,2 57,2 23,8 - - - 16,7 

XVI. Algumas afec. originadas 
no período perinatal 

14,6 - - - - - - - - - 

XVII. Malf cong deformid e 
anomalias cromossômicas 

2,1 2,2 2,4 1,7 - - - - - - 

XVIII.Sint sinais e achad 
anorm ex clín e laborat 

- - 1,2 1,7 - - 1,6 - 1,5 - 

XIX. Lesões enven e alg out 
conseq causas externas 

4,2 3,2 21,2 27,1 12,5 13,1 15,8 9,3 11,0 13,1 

XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

- - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de 
saúde 

- 2,2 5,9 1,7 2,0 5,8 2,0 3,0 2,7 4,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tabela 22 - Distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa etária 
 
Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010 
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A cobertura vacinal trata-se de um conjunto de indicadores que avaliam a 

cobertura vacinal em menores de um ano para as seguintes doenças: hepatite B, 

sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia por 

haemophilus influenzae e poliomielite.  

A Tabela 23 apresenta os percentuais de cobertura vacinal para o município. 

 

Imunobiológicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BCG (BCG) 
  

112,2  
  

127,3  
  

115,1  
  

112,5  
  

112,8  
  

113,8  
  

125,3  
  

104,2  
    

94,8  
    

96,3  

Contra Febre Amarela (FA) 
    

90,0  
  

129,8  
  

116,4  
  

109,8  
    

86,4  
  

104,1  
  

115,4  
  

106,4  
    

98,5  
  

100,2  

Contra Haemophilus 
influenzae tipo b (Hib) 

    
68,2  

    
95,4  

    
44,6  

      
0,4  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

Contra Hepatite B (HB) 
    

84,6  
  

107,3  
    

89,1  
    

93,3  
    

94,7  
    

93,1  
  

115,2  
  

106,2  
    

88,1  
    

91,6  

Contra Influenza 
(Campanha) (INF) 

  
107,3  

    
80,4  

    
99,8  

    
98,2  

    
88,6  

  
100,2  

    
97,4  

    
77,8  

    
76,3  

    
83,8  

Contra Sarampo 
  

135,8  
  

115,8  
  

104,2  
         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

Oral Contra Poliomielite 
(VOP) 

    
86,0  

  
105,6  

    
86,0  

  
103,8  

    
95,3  

    
99,6  

  
117,0  

  
110,6  

    
92,2  

    
93,7  

Oral Contra Poliomielite 
(Campanha 1ª etapa) (VOP) 

  
104,1  

    
86,6  

    
96,6  

    
96,7  

  
101,8  

    
95,9  

    
96,1  

  
101,3  

    
96,6  

    
96,5  

Oral Contra Poliomielite 
(Campanha 2ª etapa) (VOP) 

    
91,5  

  
107,5  

    
97,1  

    
99,1  

  
102,2  

  
102,1  

    
93,5  

  
102,8  

    
92,4  

    
96,1  

Oral de Rotavírus Humano 
(RR) 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

    
39,4  

    
95,8  

    
80,6  

    
82,3  

Tetravalente (DTP/Hib) 
(TETRA) 

         
-  

         
-  

    
31,9  

  
106,3  

    
95,9  

    
99,6  

  
117,3  

  
111,4  

    
92,4  

    
93,7  

Tríplice Bacteriana (DTP) 
    

88,7  
  

107,9  
    

65,0  
         
-  

      
0,2  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

Tríplice Viral (SCR) 
    

84,2  
  

108,4  
    

94,8  
  

122,0  
    

61,2  
    

96,7  
    

97,2  
  

117,6  
  

107,7  
  

105,2  

Tríplice Viral (campanha) 
(SCR) 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

    
21,7  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

Totais das vacinas contra 
tuberculose 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

  
125,3  

  
104,2  

    
94,8  

    
96,3  

Totais das vacinas contra 
hepatite B 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

  
115,2  

  
106,2  

    
88,1  

    
91,6  

Totais das vacinas contra 
poliomielite 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

  
117,0  

  
110,6  

    
92,2  

    
93,7  
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Totais das vacinas Tetra + 
Penta + Hexavanlente 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

  
117,3  

  
111,4  

    
92,4  

    
93,7  

Totais das vacinas contra 
sarampo e rubéola 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

    
97,2  

  
117,6  

  
107,7  

  
105,2  

Totais das vacinas contra 
difteria e tétano 

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

         
-  

  
117,3  

  
111,4  

    
92,4  

    
93,7  

 
Tabela 23 - Cobertura Vacinal (%) por tipo de Imunobiológico menores de 1 ano 
 
Fonte: SI/PNI. Situação da base de dados nacional em (25/03/2010) 

 

O indicador da mortalidade em relação à idade e a causa do óbito é usado de 

referência para a definição de políticas de saúde e identificação de possíveis surtos 

ou endemias que atacam a população. 

A Tabela 24 apresenta o indicador para o município e suas principais doenças 

de interesse relacionadas na CID 10. 

 

Grupo de Causas 
Menor 

1 
1 a 4 

5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e mais 60 e mais Total 

I.   Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

          -           -        -            -      50,0        5,1        5,9            3,7            4,2        4,7  

II. Neoplasias (tumores)           -           -        -            -            -        7,7      17,6          13,9          15,0      12,4  

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

          -           -        -            -            -      30,8      41,2          48,1          45,8      40,4  

X. Doenças do aparelho 
respiratório 

     14,3           -        -            -            -        2,6        5,9            8,3            9,2        6,7  

XVI. Algumas afecções 
originadas no período 

perinatal 
     71,4           -        -            -            -            -            -                -                -        2,6  

XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

          -      50,0        -  
   

100,0  
          -      46,2        2,9            3,7            3,3      13,0  

Demais causas definidas      14,3      50,0        -            -      50,0        7,7      26,5          22,2          22,5      20,2  

Total    100,0    100,0        -  
   

100,0  
   

100,0  
   

100,0  
   

100,0  
       100,0         100,0    100,0  

 
Tabela 24 - Mortalidade proporcional (%) por faixa etária segundo grupo de causas - CID 10 (2008) 
 
Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009 
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 Morbidade relacionada à falta de saneamento básico 

 

Este tópico trata de levantamentos de indicadores e dos fatores causais de 

morbidade de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, mais 

especificamente de doenças infecciosas e parasitárias. 

O Estado de Goiás ainda combate os problemas de saúde pública no quesito 

doenças transmissíveis. Quando verificada a morbidade e a mortalidade que 

atingem a população em geral, a hepatite A e viroses são as principais doenças 

transmitidas via consumo hídrico e nos alimentos. 

O rotavírus atinge principalmente a população de faixa etária a partir dos dez 

anos de idade, sendo 8,7% das internações hospitalares. A maioria dessas doenças 

são transmitidas de forma fecal-oral, o que acarreta a importância do cuidado na 

administração do saneamento básico e higiene pessoal, ainda em sentido mais 

amplo, de verificação das condições de saúde alimentar, na produção e 

comercialização desses alimentos. 

Os casos de dengue têm aumentado no estado de Goiás, registrando nos 

últimos oito anos uma média anual de 26.626 casos, sendo o ano de 2010 de maior 

epidemia, com 115.079 casos e 93 óbitos. 

 

 Nível educacional da população 

 

O município de Goiatuba apresentou ao longo de 16 anos certa variação no 

número total de alunos matriculados nas redes de ensinos em seus diferentes níveis 

(municipal, estadual, federal e particular). 

Destacam-se os anos de 2001 e 2013 que apresentaram as maiores 

diferenças encontradas no intervalo (respectivamente 9.753 alunos e 7.249 alunos). 
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Gráfico 7 - Evolução do número de matrículas escolares 
 
Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

No que tange ao ensino pré-escolar, destaca-se o atendimento fornecido pela 

rede municipal, que no ano de 2016 possuía cerca de 86% do total de alunos 

matriculados, frente a 13% atendidos pela rede particular. 
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Gráfico 8 - Evolução do número de matrículas da pré-escola 
 
Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Com relação ao ensino fundamental, nos anos de 2015 e 2016 o atendimento 

pela rede estadual cresceu de forma expressiva enquanto o atendimento municipal 

caiu. No mesmo período, não houve mudança significativa no número de matrículas 

pela rede particular. No ano de 2016 a rede estadual atendia 43,9% dos alunos, a 

rede municipal 47,1% e a rede particular cerca de 9% dos alunos. 

 

 

Gráfico 9 - Evolução do número de matrículas do Ensino Fundamental 
 
Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

A rede de ensino médio no município de Goiatuba é atendida principalmente 

pelo sistema estadual. Nos últimos 16 anos não houve nenhum aumento significativo 

no número de matrículas nos sistemas municipal e particular. No ano de 2016, a 

rede estadual atendia cerca de 88,1% dos alunos, enquanto o sistema municipal e 

particular atendiam 3,8% e 8,1%, respectivamente. 
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Gráfico 10 – Evolução do número de matrículas do Ensino Médio 
 
Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O Município conta com uma Universidade, a UNICERRADO, que se constitui em um 

centro universitário com 13.000 alunos oriundos de 30 municípios da Região Sul do 

Estado de Goiás e transforma Goiatuba em um polo educacional nas áreas de 

engenharia, ciências sociais e saúde. 

Os dados detalhados da rede de ensino de Goiatuba podem ser observados na 

Tabela 25. 
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Categoria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total (alunos) 8989 9753 9204 9409 9365 9212 9253 7868 7715 7774 7666 7506 7369 7249 7449 7596 7405 

Matrículas na Creche – Municipal - 156 139 152 172 174 169 172 260 235 163 314 237 202 475 297 338 

Matrículas na Creche – Particular - 5 - - - - - 16 - 12 - 26 15 83 63 76 77 

Matrículas na Creche - Total  - 161 139 152 172 174 169 188 260 247 163 340 252 285 538 373 415 

Matrículas na Educação de Jovens a Adultos - Estadual  - 170 335 300 387 512 489 298 202 269 366 207 227 182 160 249 196 

Matrículas na Educação de Jovens a Adultos - Federal  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Matrículas na Educação de Jovens a Adultos - Municipal  258 306 363 552 625 570 393 212 193 224 190 114 122 74 147 147 156 

Matrículas na Educação de Jovens a Adultos - Particular  140 270 140 88 108 46 54 - - 18 - - - - - - - 

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos - Total  398 746 838 940 1120 1128 936 510 395 511 556 321 349 256 307 396 352 

Matrículas na Educação Especial - Estadual  61 51 55 64 75 75 98 102 85 27 13 14 44 66 64 92 83 

Matrículas na Educação Especial - Municipal  - - - - - - - 29 26 47 87 121 141 101 134 109 109 

Matrículas na Educação Especial - Particular  - - - - - - - 2 2 5 3 5 7 5 4 3 4 

Matrículas na Educação Especial - Total  61 51 55 64 75 75 98 133 113 79 103 140 192 172 202 204 196 

Matrículas na Educação profissional (nível técnico) - 
Estadual  

- - - - - - - - - 100 32 208 71 97 54 78 83 

Matrículas na Educação Profissional - Total - - - - - - - - - 100 32 208 71 97 54 78 83 

Matrículas na Pré-Escola – Total 145 579 750 658 697 852 873 786 805 809 837 775 822 818 819 1055 894 

Matrículas na Pré-escolar - Estadual - 55 27 - - - - - - - - - - - - - - 

Matrículas na Pré-escolar - Municipal  67 319 527 473 446 632 759 735 691 719 686 655 673 710 722 920 772 

Matrículas na Pré-escolar - Particular  78 205 196 185 251 220 206 51 114 90 151 120 149 108 97 135 122 

Matrículas no Ensino Fundamental - Estadual 1989 1945 1449 1945 1917 1755 1786 1424 1115 1109 1020 896 886 817 838 1976 1989 

Matrículas no Ensino Fundamental - Municipal 3739 3515 3502 3620 3533 3539 3594 3263 3448 3416 3387 3324 3253 3205 3178 2096 2135 

Matrículas no Ensino Fundamental - Particular  338 457 526 520 535 486 473 288 372 271 387 427 428 410 366 420 409 

Matrículas no Ensino Fundamental - Total 6066 5917 5477 6085 5985 5780 5853 4975 4935 4796 4794 4647 4567 4432 4382 4492 4533 

Matrículas no Ensino Médio - Estadual  1447 1394 1134 1222 1125 1042 1178 1155 1072 1122 1055 954 994 1075 1043 1096 994 

Matrículas no Ensino Médio - Municipal  54 49 55 54 45 34 36 23 33 36 35 35 39 38 42 38 43 

Matrículas no Ensino Médio - Particular  97 129 149 146 146 127 110 98 102 74 91 86 83 76 62 68 91 

Matrículas no Ensino Médio - Total  1598 1572 1338 1422 1316 1203 1324 1276 1207 1232 1181 1075 1116 1189 1147 1202 1128 
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Tabela 25 - Matrículas nas redes de ensino do Município 
 
Fonte: IMB – Instituto Mauro Borges 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Indicadores de educação 

 

 Taxa de Escolarização 

A taxa de escolarização líquida no município de Goiatuba dos habitantes com idade entre 07 e 14 
anos é de 88,30%, enquanto a da população com idade entre 15 a 17 anos é de 30,30%. 

Tabela 26 fica evidente o aumento gradual significativo dos percentuais de 

escolarização.  

 

Indicador 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,252 0,43 0,627 

% de 5 a 6 anos na escola  45,90 73,13 93,03 

% de 11 a 13 anos nos anos 
finais do fundamental ou com 
fundamental completo 

38,10 66,54 89,72 

% de 18 a 20 anos com ensino 
médio completo 

5,69 18,06 38,60 

% de 15 a 17 anos com 
fundamental completo 

15,70 36,46 63,43 

% de 18 anos ou mais com 
fundamental completo 

22,98 33,71 48,74 

 
Tabela 26 - Indicadores de educação 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Outra importante forma de avaliação do sistema educacional no município é 

realizada por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A 

avaliação foi criada pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa de reunir num só 

indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações. 
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Este índice agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em 

larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, 

e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. 

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 

no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para 

as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. 

Conforme os dados apresentados para a rede municipal (Tabela 27) e para a rede 

estadual ( 

Tabela 28), observa- se que a partir do ano de 2005, o IDEB observado vem 

crescendo consideravelmente e na maioria das vezes, acima das metas projetadas 

para o índice, o que demonstra evidentes ações de melhorias do ensino. 

 

Rede Municipal 
IDEB observado       Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 

4.0 4.8 5.0 5.6 5.9 5.9 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 6.2 

Anos finais do ensino 
fundamental 

3.8 4.4 4.4 4.7 4.7 -  3.8 3.9 4.2 4.6 5.0 5.7 

 
Tabela 27 - Dados históricos do IDEB para Goiatuba - Rede Municipal 
 
Fonte: Ministério da Educação, IDE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Rede Estadual 
IDEB observado       Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 

4.3 3.6 5.2 5.5 6.1 6.2 4.4 4.7 5.1 5.4 5.7 6.4 

Anos finais do ensino 
fundamental 

3.0 3.4 3.0 4.0 4.4 4.6 3.1 3.2 3.5 3.9 4.3 5.0 

 
Tabela 28 - Dados históricos do IDEB para Goiatuba - Rede Estadual 
 
Fonte: Ministério da Educação, IDE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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 Taxa de Analfabetismo 

  

Em 1991 a taxa de analfabetismo dos habitantes com 15 anos ou mais era de 

20,07, este valor caiu para 13,63 em 2000 e em 2010 para 9,61.   

 

 Relação do sistema educacional com a saúde no município 

 

Este tópico trata da identificação e avaliação da capacidade do sistema 

educacional, formal e informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade de vida 

da comunidade e salubridade do município. 

 

 Sistema de comunicação local 

 

A comunicação entre a população dos municípios brasileiros é caracterizada 

pelas vias mais sociais e de fácil acesso, sendo elas televisão e rádio. Este tópico 

trata da identificação e avaliação do sistema de comunicação local, das formas de 

comunicação próprias geradas no interior do município e sua capacidade de difusão 

das informações sobre o plano à população da área de planejamento. 

Com o advento da internet, nos últimos anos difundida em uma parcela 

significativa dos lares deste país, tem-se um meio de comunicação mais 

representativo e de livre escolha de informações. 

 

 Indicadores de renda 

 

Em 2012 PIB per capita em Goiatuba era de R$32.151,53, simultaneamente, 

a média goiana era de R$20.134,26. A Tabela 29 apresenta os dados referentes ao 

PIB do município de Goiatuba.  
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Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB per capita 21.924,93 24.901,58 32.151,53 35.136,32 34.098,38 

PIB (mil reais) * 712.144 811.717 1.051.291 1.186.167 1.156.003 

VA da Administração, saúde e 
educação públicas e seguridade 

social (mil reais) * 
99.403 110.652 124.289 129.105 145.849 

VA da Agropecuária (mil reais) * 127.448 146.385 258.859 320.381 270.714 

VA da Indústria (mil reais) * 139.661 149.504 183.988 204.322 174.987 

VA dos Serviços (mil reais) * 274.978 320.081 390.377 427.348 461.264 

 
Tabela 29 - Evolução do PIB e sua composição em Goiatuba 
*Valores brutos, a preços correntes 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O Gráfico 11 retrata a dependência do Valor Adicionado Bruto dos Serviços 

na composição do VA total do município. No ano de 2014, os Serviços 

representaram 44% do VA total, seguindo pela Agropecuária (26%), Indústria (16%) 

e por fim, o VA da Administração, saúde e educação públicas e seguridade social, 

que representaram 14% do VA total. 

 

Gráfico 11 – Composição do PIB de Goiatuba (2014) 
 
*Valores brutos, a preços correntes 
 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     57 

 

Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 

Gráfico 12 - Evolução do PIB de Goiatuba 
 
Fonte: IBGE 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Emprego 

 

O número total de empregos formais em 2015 era de 8.645, sendo este o 

número de postos de trabalho (vínculo empregatício), pois uma pessoa pode vir a 

ocupar mais de um posto de trabalho, desta forma este número não reflete a 

quantidade de empregados, mas assim a quantidade de empregos ocupados. 

Desses empregos, 62% (5.360) eram pertencentes aos homens e 38% (3.287) às 

mulheres. 

A remuneração média desses empregos formais no ano de 2015 era de 

R$2.305,41, sendo a média salarial masculina de R$2.613,23 e a feminina de 

R$1.799,92.  
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No Gráfico 13 é possível observar a divisão dos empregos por setores, os 

setores da construção civil e serviços industriais de utilidade pública foram retirados 

do gráfico por representarem valores muito próximos de 0%. 

 

Gráfico 13 - Distribuição dos empregos formais por setor 
 
Fonte: MTE, CAGED 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Na Tabela 30 é possível observar o saldo de admissões e desligamentos nos 

últimos 7 anos, depois de dois anos seguidos (2014 e 2015) com saldos negativos, 

2016 apresentou um saldo positivo de 130 empregos. 

 

Situação 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Admitidos  5.241 5.543 4.333 4.142 4.070 3.291 3.510 

Desligados 5.246 4.876 4.126 3.768 4.466 3.499 3.380 

Saldo -5 667 207 374 -396 -208 130 

 
Tabela 30 - Evolução do saldo de admissões e desligamentos 
 
Fonte: MTE, CAGED 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Com relação ao extrato populacional, quanto a faixa etária segue a Tabela 31 

que demonstra este índice: 

Valor médio mensal por faixa etária 
Valor do 

rendimento 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 10 a 13 anos 

R$ 317,91 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 10 a 14 anos 

R$ 299,14 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 14 anos 

R$ 272,82 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 15 a 19 anos 

R$ 499,66 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 15 anos 

R$ 313,07 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 16 ou 17 anos 

R$ 481,06 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 18 ou 19 anos 

R$ 556,77 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 20 a 24 anos 

R$ 936,88 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 25 a 29 anos 

R$ 975,64 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 30 a 34 anos 

R$ 1.424,26 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 35 a 39 anos 

R$ 1.323,35 
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Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 40 a 44 anos 

R$ 1.680,22 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 45 a 49 anos 

R$ 1.326,85 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 50 a 54 anos 

R$ 1.230,39 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 55 a 59 anos 

R$ 1.200,10 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 60 a 69 anos 

R$ 2.286,29 

Valor do rendimento nominal médio mensal de todos os 
trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, com rendimento de 
trabalho - 70 anos ou mais 

R$ 921,71 

 
Tabela 31 - Renda apropriada por extrato da população, quanto a faixa etária 
 
Fonte: IBGE, Censo 2010 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Porcentagem de renda apropriada por extrato da população; 

 

 

A renda per capita do município cresceu 79,12% entre as décadas de 1991 a 

2010, passando de R$ 438,73 em 1991 para R$785,84 em 2010. Este valor equivale 

a uma taxa média anual de crescimento de 3,12%. A proporção de pessoas pobres 

(renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 mensais) passou de R$25,10% em 

1991 para 3,98% em 2010 e a proporção de pessoas extremamente pobres (renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais) passou de 6,18% em 1991 

para 1,18% em 2010. 
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 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado a partir da necessidade de 

analisar e comparar a qualidade da vida humana de uma perspectiva diferente do 

crescimento econômico (PIB – Produto Interno Bruto). O PIB considera apenas a 

dimensão econômica do desenvolvimento, o que não é suficiente para analisar o 

real desenvolvimento humano e a qualidade de vida de uma população.  

Na década de 90, o PNUD criou o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, 

que se constitui em três pilares: 

 Longevidade: considera a oportunidade uma vida longa e saudável, a 

medição é feita a partir da expectativa de vida. 

 Educação: considera o acesso ao conhecimento, a medição é feita a partir da 

média dos anos de educação dos adultos e da expectativa de anos de escolaridade 

das crianças. 

 Renda: considera o padrão de vida da população, a medição é feita a partir da 

RNB – Renda Nacional Bruta e PPC – Poder de Paridade de Compra.  

O IDH é a síntese destes três índices e varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, 

maior o nível de desenvolvimento humano do município, região ou país. Mesmo 

considerando fatores além da renda, o IDH não abrange todos os aspectos do 

desenvolvimento e não é capaz de representar a felicidade e a satisfação das 

pessoas em relação ao lugar analisado.  

Para municípios considera-se o IDH-M (Índice Municipal de Desenvolvimento 

Humano), valores menores que 0,499 são considerados muito baixos, entre 0,500 e 

0,599 baixos, entre 0,600 e 0,699 médios, entre 0,700 e 0,799 são altos e valores 

acima de 0,800 são muito altos.  

Fonte: PNUD – Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento 

 

Na Tabela 32 é possível observar a evolução dos índices de Goiatuba. O 

valor que mais contribui para o IDHM do município é a longevidade e o que mais 
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cresceu nas últimas duas décadas foi a educação, que em 1991 encontrava-se na 

faixa de IDH muito baixo e atualmente está na faixa de IDH médio.  

 

Indicador 1991 2000 2010 

IDHM Renda 0,644 0,711 0,737 

IDHM Longevidade 0,723 0,809 0,825 

IDHM Educação 0,252 0,43 0,627 

IDHM 0,49 0,628 0,725 

 
Tabela 32 - Evolução do IDHM de Goiatuba 
 
Fonte: PNUD 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos 

 

A classificação do estado nutricional pode ser realizada por meio de índices 

antropométricos. O índice é a combinação entre duas medidas antropométricas (por 

exemplo, peso e altura) ou entre uma medida antropométrica e uma medida 

demográfica (por exemplo, peso por idade, altura por idade). 

O peso por idade expressa a relação entre a massa corporal e a idade 

cronológica da criança. É o índice utilizado para a avaliação do estado nutricional, 

principalmente para caracterização do baixo peso. Essa avaliação é muito adequada 

para o acompanhamento do crescimento infantil e reflete a situação global do 

indivíduo; porém, não diferencia o comprometimento nutricional atual ou agudo dos 

pregressos ou crônicos. 

São definidos quatro pontos de corte para o indicador de peso por idade 

(percentis 0,1, 3, 10 e 97), permitindo a seguinte classificação do estado nutricional 

infantil: 

 P/I do percentil 0,1: criança com peso muito baixo para a idade 
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 P/I maior ou igual ao percentil 0,1 e menor que o percentil 3: criança com 

peso baixo para a idade 

 P/I maior ou igual ao percentil 3 e menor que o percentil 10: criança em risco 

nutricional 

 P/I maior ou igual ao percentil 10 e menor que o percentil 97: criança com 

peso adequado para a idade (eutrófica) 

 P/I maior ou igual ao percentil 97: criança com risco de sobrepeso 

O município de Goiatuba possui grande parte de sua população infantil de 0 a 2 

anos em condição adequada, ou seja, peso adequado ou eutrófico, registrando 

87,6% do total destes no ano de 2016 (Tabela 33). 

 

Abrangência 

Peso muito 
baixo para a 

idade 

Peso baixo 
para a idade 

Peso adequado ou 
eutrófico 

Peso elevado 
para a idade 

Total 

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 
 

Goiatuba 1 0,8 2 1,6 113 87,6 13 10,1 129 

Região 
Centro-Oeste 

1.180 1,3 2.382 2,7 79.699 88,7 6.618 7,4 89.879 

 
Tabela 33 - Estado Nutricional de crianças de 0 a 2 anos de idade 
 
Fonte: SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar nutricional 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Caracterização física simplificada do município 

 

 Clima 

O clima no município de Goiatuba é tipicamente tropical quente e úmido. A média 

é maior que 18ºC em todos os meses do ano e possui de 4 a 5 meses secos durante 

o ano. O mês mais quente (geralmente outubro) possui temperatura média de 30ºC 

e o mês mais frio (geralmente junho) possui temperatura média de 20ºC. 
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 Relevo e Geologia 

De acordo com informações da Prefeitura de Goiatuba, a geologia do município é 

formada por estruturas do pré-cambriano representado pelo complexo goiano. A 

formação Serra Geral cobre a maior parte do município, e estas rochas quando 

alteadas, formam um solo argiloso e avermelhado típico de agricultura. 

O padrão de drenagem do município é do tipo retangular quase sempre 

controlado por fraturas e falhas, aparecendo nos rios e córregos inúmeras 

corredeiras, destacando-se os rios dos bois e meia-ponte; os ribeirões Santa 

Bárbara, São Domingos, Bom Sucesso, Santa Maria e outros. O relevo é 

caracterizado por todo o plano ou por ser medianamente dissecado em formas 

conexas às formas tubulares e amplas, com drenagem pouco entalhada e solo 

argiloso. 

Os aluviões holocêntricos, formações recentes que margeiam o rio dos bois no 

extremo oeste do município são constituídos de cascalho, areia, siletes e argila. O 

escoamento é superficial, concentrado em áreas de substituição da cobertura 

vegetal primitiva por pastos, submetidos à prática de queimadas e ao pisoteio 

intenso, que favorece a retirada de nutrientes do solo que escoa pela superfície, 

promovendo seu esgotamento. À margem do rio dos bois, o relevo apresenta-se 

plano, sujeito a inundações periódicas devido às dificuldades de escoamento de 

águas pluviais. 

Segundo informações da Prefeitura de Goiatuba, predomina-se nessa região o 

latossolo roxo distrófico e eutrófico. Sendo alguns solos profundos e outros muito 

profundos, acentuadamente drenados, friáveis e muito porosos e permeáveis, 

altamente propício ao desenvolvimento de raízes; são encontrados em relevos 

planos e suavemente ondulados. A correção da deficiência nutritiva, com aplicação 

de adubos, torna estes solos amplamente favoráveis ao uso agropecuário intensivo. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Goiatuba 

 

 Carências de planejamento físico territorial 

 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     65 

 

Este tópico trata da identificação das principais carências de planejamento 

físico territorial que resultaram em problemas evidentes de ocupação territorial 

desordenada, parâmetros de uso e ocupação do solo e definição das Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS. De acordo com os dados apresentados pelo 

Atlas do Desenvolvimento Humano, os índices de vulnerabilidade social no 

município têm reduzido nas últimas décadas. 

No ano de 1991 havia 56,30% de vulneráveis à pobreza (proporção de 

indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais), já 

no ano de 2010 essa porcentagem decaiu significativamente para 19,32%. 

Simultaneamente, as pessoas com 18 anos ou mais sem ensino fundamental 

completo e em ocupação informal passou de 54,84% em 2000 para 39,52% em 

2010. 

Outro porcentual que decaiu expressivamente entre os anos de 1991 a 2010 

foi o porcentual de crianças de 6 a 14 anos fora da escola, que passou de 20,58% 

em 1991 para 3,07% em 2010.  A porcentagem de pessoas sem energia elétrica 

também caiu de forma significativa, de 5,72% (1991) para 0,52 (2010). A Tabela 34 

mostra as evoluções de diferentes indicadores de vulnerabilidade. 

 

Indicador 1991 2000 2010 

% de mulheres de 10 a 17 anos 
que tiveram filhos  

1,25 3,44 3,21 

% de crianças em domicílios em 
que ninguém tem fundamental 

completo  
- 47,57 26,87 

% de crianças de 0 a 5 anos fora 
da escola  

- 86,23 62,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da 
escola  

20,58 4,71 3,07 

% de pessoas em domicílios sem 
energia elétrica  

5,72 0,96 0,52 

% de pessoas de 15 a 24 anos 
que não estudam, não trabalham 
e são vulneráveis, na população 

dessa faixa  

- 14,36 6,18 
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% de pessoas em domicílios 
vulneráveis à pobreza e em que 

ninguém tem fundamental 
completo 

25,77 28,33 8,47 

% de pessoas em domicílios sem 
energia elétrica  

5,72 0,96 0,52 

Mortalidade infantil  20,36 19,70 10,98 

Razão de dependência  57,06 49,13 44,99 

Taxa de envelhecimento  4,33 6,42 8,86 

% de mães chefes de família sem 
fundamental e com filho menor, no 
total de mães chefes e com filho 

menor  

- 66,75 36,00 

% de crianças extremamente 
pobres  

9,36 7,83 1,85 

 
Tabela 34 - Evolução de Indicadores de Vulnerabilidade 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Alguns indicadores de vulnerabilidade não apresentaram uma evolução 

positiva, como mostra a Tabela 35.  

Indicador 
% de mulheres de 10 
a 17 anos que tiveram 

filhos  

% de pessoas em 
domicílios com 

abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 

inadequados 

% de 15 a 24 anos que não 
estudam, não trabalham e 

são vulneráveis, na 
população vulnerável dessa 

faixa  

1991 1,25 0,26 - 

2000 3,44 3,55 33,72 

2010 3,21 4,29 35,06 

 
Tabela 35 - Indicadores de vulnerabilidade 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Quando analisada a condição mínima de moradia adequada, percebe-se que 

a população que vive em domicílios com banheiro e água encanada passou de 

74,74% em 1991 para 94,12% em 2010. 
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 Situação fundiária e eixos de desenvolvimento 

 

Este tópico trata da identificação da situação fundiária e eixos de 

desenvolvimento da cidade e seus projetos de parcelamento e/ou urbanização. 

A Regularização Fundiária é um processo de intervenção pública com o 

objetivo de legalizar a permanência da população que reside em áreas ocupadas em 

desconformidade com a lei, das quais pode-se destacar os loteamentos clandestinos 

e irregulares.  

Loteamentos clandestinos são aqueles que não obtiveram a aprovação ou 

autorização administrativa dos órgãos competentes das esferas municipais, 

estaduais ou federais. 

Já os loteamentos irregulares são aqueles aprovados pelos órgãos 

competentes, mas não executados ou executados em desconformidade com as 

normas e atos de aprovação. 

Os loteamentos irregulares podem ou não estar registrados. Ou seja, em 

muitas das situações, tais loteamentos encontram-se formalmente em ordem, pois 

possuem toda a documentação e autorizações necessárias ao parcelamento do 

solo, que consiste na divisão dos lotes, demarcação das vias públicas, áreas verdes 

e institucionais e instalação de infraestrutura. Entretanto, fisicamente tais obras não 

foram executadas ou realizadas em desconformidade com o projeto e as normas 

aplicáveis.  

Tanto os loteamentos clandestinos como os irregulares, que consistem em 

ocupações inadequadas do solo, causam diversos transtornos, como a 

desarticulação do sistema viário, dificultando o acesso de ônibus, ambulâncias, 

viaturas policiais e caminhões de coleta de lixo; a formação de bairros sujeitos a 

erosão e alagamentos, o assoreamento dos rios e lagos; a ausência de espaços 

públicos para a implantação de equipamentos de saúde, educação, lazer e 

segurança; o comprometimento de mananciais de abastecimento de água e do 

lençol freático; ligações clandestinas de energia elétrica, que resultam em riscos de 
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acidentes e incêndios; e a expansão horizontal excessiva da malha urbana, 

ocasionando elevados ônus para o orçamento público. 

O Município não conta com um plano de habitação de interesse social e plano 

de regularização fundiária. Não foram identificados dados  

 

 Áreas de interesse social 

 

No ano de 2010, 97,62% da população possuía água encanada em seus 

domicílios; no mesmo ano, a porcentagem de domicílios com energia elétrica era de 

99,48% e 99,01% da população morava em domicílio com coleta e lixo.  

Na Tabela 36 quantifica-se os números de domicílios registrados no ano de 

2010, dividindo-se entre urbanos, rurais e pelo tipo de ocupação. O que caracteriza 

a maioria registrada na área urbana e a maioria dos domicílios particulares 

ocupados sendo de bem próprio. 

 

Tipo de domicílio Quantidade 

Domicílios particulares permanentes rurais 892 

Domicílios particulares permanentes urbanos 9.967 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Alugados 2.568 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Cedido 1.165 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Outros 36 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Próprio 7.121 

 
Tabela 36 - Número de domicílios registrados em 2010 
 
Fontes: IMB e IBGE 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

A elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social insere-se no 

contexto de mudanças no quadro institucional do país e a progressiva 

responsabilização dos municípios pela elaboração e implementação de políticas, 

como a urbana e a habitacional. Marco inicial nesse quadro, a Constituição Federal 

de 1988, no bojo do processo de redemocratização pelo qual passava o país, 

implementa a descentralização administrativa e fortalece o papel dos municípios. 
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Fazem parte desse contexto, a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, a 

criação do Ministério das Cidades em 2003, e a recente criação do Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social (SNHIS), que se propõe articular as ações e recursos 

das diversas esferas de governo e dos agentes comprometidos em enfrentar o 

problema habitacional. Neste Sistema, insere-se o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS), fruto de anos de mobilização dos movimentos por moradia 

e reforma urbana. 

Esse novo desenho institucional coloca para os municípios a tarefa de criar e 

aperfeiçoar o seu quadro normativo, a partir dos instrumentos criados pelo próprio 

Estatuto das Cidades e das responsabilidades que passam a assumir, criando 

mecanismos administrativos, no âmbito de suas políticas habitacionais, que permitam 

atender às exigências dos Planos Diretores e, agora, a adesão ao SNHIS. 

Assim, o Plano Local de Habitação de Interesse Social integra as ações 

financiadas pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. O 

objetivo principal do FNHIS é contribuir com Estados, Distrito Federal e Municípios 

na elaboração de seus PLHIS para que construam com os agentes sociais um 

conjunto de objetivos, metas, diretrizes, instrumentos, ações e intervenções para o 

setor habitacional. 

Para ter acesso ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, nos 

termos da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005 que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social e das Resoluções nº 15, 7 e 2 do 

Conselho Gestor do FNHIS, os Estados, Municípios e Distrito Federal deverão 

elaborar seus Planos de Habitação de Interesse Social. 

 

 Infraestrutura 

 

 Habitação 

Segundo os dados obtidos pelo Censo 2010, Goiatuba possui cerca de 10.859 

domicílios particulares permanentes. Destes, 892 (92%) estão localizados na área 

rural, enquanto 9.967 (8%) estão localizados na área urbana. 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     70 

 

A Tabela 37 apresenta as características sobre os domicílios existentes no 

município. 

 

Características do domicílio 
Número de 
domicílios 

Domicílios particulares permanentes 10.859 

Domicílios particulares permanentes rurais 892 

Domicílios particulares permanentes urbanos 9.967 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Automóvel para uso particular 

5.052 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Geladeira 

10.609 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Máquina de lavar roupa 

3.806 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Microcomputador 

3.206 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Microcomputador - com acesso à internet 

2.446 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Motocicleta para uso particular 

4.285 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Rádio 

8.516 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Telefone celular 

9.722 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Telefone fixo 

3.101 

Domicílios particulares permanentes com existência de alguns 
bens duráveis - Televisão 

10.574 

Domicílios particulares permanentes particulares permanentes 
com densidade de moradores por dormitório - Até 1,0 morador 

5.312 

Domicílios particulares permanentes particulares permanentes 
com densidade de moradores por dormitório - Mais de 1,0 a 2,0 
moradores 

4.698 

Domicílios particulares permanentes particulares permanentes 
com densidade de moradores por dormitório - Mais de 2,0 a 3,0 
moradores 

668 
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Domicílios particulares permanentes particulares permanentes 
com densidade de moradores por dormitório - Mais de 3,0 
moradores 

180 

Domicílios particulares permanentes por tipo de material das 
paredes externas - Alvenaria com revestimento 

9.920 

Domicílios particulares permanentes por tipo de material das 
paredes externas - Alvenaria sem revestimento 

678 

Domicílios particulares permanentes por tipo de material das 
paredes externas - Madeira aparelhada 

18 

Domicílios particulares permanentes por tipo de material das 
paredes externas - Madeira aproveitada 

18 

Domicílios particulares permanentes por tipo de material das 
paredes externas - Outro material 

56 

Domicílios particulares permanentes por tipo de material das 
paredes externas - Taipa não revestida 

120 

Domicílios particulares permanentes por tipo de material das 
paredes externas - Taipa revestida 

49 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Automóvel para uso particular 

544 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Geladeira 

838 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Máquina de lavar roupa 

219 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Microcomputador 

119 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Microcomputador - com acesso à internet 

50 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Motocicleta para uso particular 

326 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Rádio 

692 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Telefone celular 

855 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Telefone fixo 

19 

Domicílios particulares permanentes rurais com existência de 
alguns bens duráveis - Televisão 

819 

Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material 
das paredes externas - Alvenaria com revestimento 

834 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     72 

 

Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material 
das paredes externas - Alvenaria sem revestimento 

32 

Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material 
das paredes externas - Madeira aproveitada 

9 

Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material 
das paredes externas - Outro material 

5 

Domicílios particulares permanentes rurais por tipo de material 
das paredes externas - Taipa revestida 

12 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Automóvel para uso particular 

4.508 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Geladeira 

9.771 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Máquina de lavar roupa 

3.587 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Microcomputador 

3.088 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Microcomputador - com acesso à internet 

2.396 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Motocicleta para uso particular 

3.959 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Rádio 

7.824 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Telefone celular 

8.868 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Telefone fixo 

3.082 

Domicílios particulares permanentes urbanos com existência de 
alguns bens duráveis - Televisão 

9.756 

Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material 
das paredes externas - Alvenaria com revestimento 

9.086 

Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material 
das paredes externas - Alvenaria sem revestimento 

646 

Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material 
das paredes externas - Madeira aparelhada 

18 

Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material 
das paredes externas - Madeira aproveitada 

9 

Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material 
das paredes externas - Outro material 

50 

Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material 
das paredes externas - Taipa não revestida 

120 

Domicílios particulares permanentes urbanos por tipo de material 
das paredes externas - Taipa revestida 

37 
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Tabela 37 - Dados sobre os domicílios existentes em Goiatuba 
 
Fonte: IBGE, Censo 2010 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

 Energia 

 

A distribuição de energia elétrica no município de Goiatuba é feita pela CELG 

Distribuição S.A. – CELG D, responsável pela comercialização de energia elétrica 

em 237 municípios Goianos, o que corresponde a mais de 98,7% do território do 

Estado. Atualmente, atende a 2.048.251 unidades consumidoras e representa 2,4% 

do consumo de energia elétrica no Brasil. 

Em 27 de janeiro de 2015 a Celg D foi federalizada ao passar seu controle 

acionário oficialmente para a Eletrobrás, sócia majoritária, com 50,93% das ações. 

Os outros 49% das ações permaneceram sendo da CelgPar e ainda 0,07% estão 

sobre o controle de outros acionistas. 

Não foram obtidos dados de consumo e número de ligações no município. 

 

 Vias de acesso 

 

A malha rodoviária presente no território de Goiatuba é composto das seguintes 

rodovias: GO – 319, GO – 210, GO – 211, GO – 423, GO – 040, GO – 320, GO – 

515 e BR – 153 (ou Rodovia Transbrasiliana), como mostra a Figura 6. As rodovias 

GO – 320 e GO – 515 são as mais próximas da área urbana do município. 
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Figura 6 – Rodovias 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Oliver Arquitetura 

A BR – 153 (Rodovia Transbrasiliana) faz a ligação de Goiatuba à Goiânia (180 

km de distância), Itumbiara (55 km de distância), Caldas Novas (113 km de 

distância), Brasília (377 km de distância) e Uberlândia (195 km de distância).  

 

 Transporte Aéreo 

O aeroporto mais próximo do município de Goiatuba é o Aeroporto Internacional 

de Goiânia – Santa Genoveva (GYN), que fica a aproximadamente 181 km de 

Goiatuba, na capital do estado. O Aeroporto Tenente Coronel Aviador César 

Bombonato (UDI) fica a 200 km de distância, em Uberlândia. A 213 km de distância 

do município de Goiatuba está o Aeroporto General Leite de Castro (RVD), 

localizado no município de Rio Verde. 
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 Legislação Urbanística 

O município fará a revisão da Lei do Plano Diretor vigente, lei nº 2.524, de 30 de 

junho de 2008, bem como das leis de parcelamento do solo, uso e ocupação do 

solo, código ambiental, código de obras e código de posturas a fim de atender à 

exigência do Estatuto da Cidade de revisão da lei do plano diretor no prazo máximo 

de 10 anos. Todas as temáticas envolvidas no processo de expansão urbana que 

ocorreu nos últimos 10 anos deverão ser consideradas e analisadas para construção 

do plano.  

O diagnóstico deste plano de saneamento básico e suas diretrizes será 

instrumento de discussão quando forem definidas as diretrizes de ordenamento 

territorial do plano diretor.    

 

 Política do Setor de Saneamento 

 

Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as 

políticas nacional, estadual e regional de saneamento básico. 

 

 Leis Federais 

 

- PORTARIA Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

- LEI Nº 9.984, de 17 de julho de 2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências. 
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- LEI Nº 6.050, de 24 de maio de 1974 

Dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento. 

 

- DECRETO Nº 24.643, DE 10 DE Julho de 1934 

Decreta o Código de Águas 

 

- DECRETO – LEI Nº 852, de 11 de novembro de 1938 

Mantém, com modificações, o Decreto Nº 24.64, de 10 de julho de 1934, e dá outras 

providências. 

 

- DECRETO Nº 76.872, de 22 de dezembro de 1975 

Regulamenta a Lei nº 6.050, de 24 de maio de 1974, que dispõe sobre a fluoretação 

da água em sistemas públicos e abastecimento. 

 

- DECRETO Nº 5.440, de 4 de maio de 2005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de 

sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. 

 

ASSUNTO E ARTIGOS NORMA, LEI OU INSTRUMENTO 

Constituição da República Federativa do Brasil Constituição Federal de 1988 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no artigo nº 175 
da Constituição Federal 

Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 
1995 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 
28 de dezembro de 1989. 

Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 
1997 
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Dispõe sobre a criação da Agencia Nacional de Águas 
(ANA), entidade federal de implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

Lei nº 9.984 de 17 de julho de 
2000 

Estabelece códigos de cores diferentes para cada tipo de 
resíduos sólidos 

Resolução CONAMA nº 275 de 25 
de abril de 2001 

Define os resíduos dos serviços de saúde 
Resolução CONAMA nº 283 de 12 

de julho de 2001 

Regulamenta os artigos nº 182 e 183 da Constituição 
Federal 

Lei do Estatuto da Cidade – Lei nº 
10.257/2001 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil 

Resolução CONAMA nº 307 de 5 
de julho de 2002 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o 
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 
resíduos 

Resolução CONAMA nº 316 de 29 
de outubro de 2002 

Estabelece os procedimentos e responsabilidades 
relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e 
dá outras providências. 

Portaria nº 518, de 25 de março de 
2004 

Institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração 
pública. 

Lei 11.079 de 30 de dezembro de 
2004 

Dispõe sobre a classificação de corpos d’água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes 

Resolução CONAMA nº 357 de 17 
de março de 2005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde. 

Resolução CONAMA nº 358de 29 
de abril de 2005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos e dá outras providências. 

Lei nº 11.107, de 06 de abril de 
2005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle 
de qualidade da água de sistemas de abastecimento e 
institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 
informação ao consumidor sobre a qualidade da água 
para consumo humano 

Decreto nº 5.440, de 04 de maio 
de 2005 

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de 
sistemas de esgotamento sanitário 

Resolução CONAMA nº 377de 9 
de outubro de 2006 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos 

Lei nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, que regulamenta a Lei nº 
11.107 de 06 de abril de 2006 
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Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; altera as Leis nos 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 

Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 
2007 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para 
o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 
providências. 

Resolução CONAMA nº 396, de 7 
DE abril de 2008 

Altera o inciso II do § 4º e a tabela X do § 5º, ambos do 
artigo 34 da Resolução CONAMA nº 357 de 2005 

Resolução CONAMA nº 397, de 7 
DE abril de 2008 

Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, e dá outras providências 

Lei 7.217 de 21 de junho de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras 
providências 

Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 
2010 

 
 

 Leis Estaduais 

 

- INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN 07/2011 

Dispõe sobre gerenciamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados em 

unidades de produção industrial, de bens e serviços, assim como os provenientes de 

atividades minero industriais e aquelas definidas na Lei Federal nº 12.305/2010, no 

Estado de Goiás. 

 

- DECRETO Nº 6.999, de 17 de setembro de 2009 

Revigora o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI, dispõe sobre sua 

organização e dá outras providências. 

- DECRETO Nº 6.998, de 17 de setembro de 2009 

Revigora o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAm, dispõe sobre sua 

organização e dá outras providências. 
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- RESOLUÇÃO n° 11, de 20 de março de 2007 

Estabelece alterações na vazão alocável para outorga em cursos d’água sob 

domínio do Estado de Goiás. 

 

- RESOLUÇÃO N.º 077/2007 – CEMAm 

Dispõe sobre o credenciamento de prefeituras municipais para o desempenho do 

licenciamento ambiental e dá outras providências. 

 

- RESOLUÇÃO nº 69 de 2006 

Dispõe sobre os critérios para a Descentralização do Licenciamento Ambiental e dá 

outras providências. 

 

- RESOLUÇÃO nº 69 de 2006 

Anexo único. 

 

- RESOLUÇÃO n° 09, de 04 de maio de 2005 

Estabelece o Regulamento do Sistema de outorga das águas de domínio do Estado 

de Goiás e dá outras providências. 

 

- DECRETO Nº 6.276, de 17 de outubro de 2005 

Regulamenta a Lei no 14.939, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre a criação 

do Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e cria o Conselho Estadual de Saneamento – CESAN. 

 

- LEI Nº 14.475, de 16 de julho de 2003 

Dispõe sobre a criação da Agência Goiana de Águas e dá outras providências. 
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- LEI Nº 14.384, de 31 de dezembro de 2002 

Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Naturais, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, a Taxa de Fiscalização Ambiental e dá outras providências. 

 

- LEI Nº 14.248, de 29 de julho de 2002 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

 

- LEI Nº 14.247, de 29 de julho de 2002 

Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação no Estado de Goiás e dá 

outras providências. 

 

- LEI Nº 14.241, de 29 de julho de 2002 

Dispõe sobre a proteção da fauna silvestre no Estado de Goiás e dá outras 

providências. 

 

- DECRETO Nº 5.580, de 9 de abril de 2002 

Dispõe sobre a organização do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte - 

COBAMP e dá outras providências. 

- PORTARIA n.º 01/ 2002-N 

 

- LEI Nº 13.583, de 11 janeiro de 2000 

Dispõe sobre a conservação e proteção ambiental dos depósitos de água subterrânea 

no Estado de Goiás e dá outras providências. 

 

- DECRETO N.º 5.159, de 29 de dezembro de 1999 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     81 

 

Institui o Programa de Descentralização das Ações Ambientais no Estado de Goiás. 

 

- LEI N.º 13.123, de 16 de julho de 1997 

Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como 

ao sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

 - LEI Nº 12.596, de 14 de março de 1995 

Institui a Política Florestal do Estado de Goiás e dá outras providências. 

 

- DECRETO n.º 2.955, de 3 de junho de 1988 

Institui o Programa de Educação Ambiental no Estado de Goiás e dá outras 

providências. 

 

- DECRETO Nº 1.745, de 06 de dezembro de 1979 

Aprova o Regulamento da Lei n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre 

a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. 

 

- LEI Nº 8544, de 17 de outubro de 1978 

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente. 

 

 Normas de regulação e ente responsável pela regulação e fiscalização, bem 

como os meios e procedimentos para sua atuação; 

 

O ente responsável pela regulação dos serviços de saneamento no estado de 

Goiás e consequentemente no município de Goiatuba é a AGR – Agência Goiana de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. 
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Desde sua criação pela lei estadual nº. 13.550, de 11 de novembro de 1999, a 

AGR tem a competência de regular, controlar e fiscalizar o uso ou exploração de 

bens e direitos pertencentes ou concedidos ao Estado de Goiás, precedidos ou não 

da execução de serviços e/ou obras públicas. Com a publicação da Lei nº 17.268, de 

04 de fevereiro de 2011, acrescentou-se também a competência de acompanhar e 

fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão, permissão, parceria público- 

privada, contrato de gestão com organização social (OS) e termo de parceria com 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) em que o Estado de 

Goiás seja parte, direta ou indiretamente. 

No que tange ao setor saneamento a AGR atua com base nas seguintes 

normas e legislações: 

 

Federais: 

 Lei nº 11.445, de 07 de janeiro de 2007; 

 Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010; 

 Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde 

 

Estaduais: 

 Lei 14.939, de 15 de setembro de 2004; 

 Decreto nº 6.276, de 17 de outubro de 2005; 

 

Resoluções da AGR: 

 Resolução 1156/2003 – Prazos para execução de serviço e/ou resposta ao 

consumidor; 

 Resolução 231/2005 – Regulamentação da infrações e sanções; 

 Resolução 019/2007 – Tabela de preços e prazos de serviços especiais – 

Anexo 1; 
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 Resolução 305/2008 – Tabela de Consumo Estimado – Anexo I; 

 Resoluções 002/2008 e 135/2009 – Medição individualizada em condomínios 

verticais; 

 Resolução 247/2009 – Condições gerais na prestação e utilização dos 

serviços públicos; 

 

Compete à AGR, por meio da Gerência de Saneamento (GSAN), acompanhar as 

atividades da SANEAGO ou de outro prestador de serviços cuja regulação seja 

delegada à Agência por meio de convênio firmado com os municípios. 

A AGR atua no atendimento às solicitações e reclamações; no controle da 

qualidade da água; universalização do abastecimento; manutenção e preserva das 

instalações; investimentos; racionalização dos custos; fixação de tarifas; e outros 

aspectos da prestação de serviços de água e esgoto. 

Para atender as necessidades da regulação e fiscalização e solucionar impasses, 

emergentes ou rotineiras, característicos do serviço regulado, a Agência passou a 

dispor de resoluções. 

A Gerência de Saneamento tem, portanto, a seguinte atuação: 

 Elaboração de regulamentações; 

 Fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; 

 Análise de solicitações de Ouvidoria; 

 Elaboração de cálculos e estudos para Reajuste e Revisão Tarifária; 

 Avaliação da qualidade dos serviços; 

 Acompanhamento do cumprimento dos planos de saneamento básico 

elaborados pelos municípios, inclusive obras e metas de universalização. 
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 Procedimentos para a avaliação sistemática de eficácia, eficiência e 

efetividade dos serviços prestados; 

 

Segundo Galvão Junior, 2013, os métodos para a medição da eficiência 

podem dividir-se em dois grandes grupos: as abordagens bottom-up e as top-down. 

A abordagens bottom-up buscam obter uma função de produção teórica 

baseada em conhecimentos de engenharia dos processos e atividades que 

envolvem a provisão de serviços de saneamento. 

Já as abordagens top-down determinam uma função empírica a partir da 

análise matemática ou estatística de dados observados, mediante análises 

comparativas de desempenho de vários prestadores, estabelecendo, por 

comparação, as melhores práticas no setor. 

 

 Política de recursos humanos, em especial para o saneamento; 

 

As políticas de Recursos Humanos são todos os preceitos, regras e normas 

estabelecidas por uma instituição ou empresa com o objetivo de levar seus 

colaboradores a exercerem os cargos de forma satisfatória, segundo as expectativas 

almejadas pela instituição ou empresa contratante. 

Elas surgiram com a finalidade de alinhar a atuação dos profissionais de 

acordo com os planos e estratégias da organização em questão, visando o 

crescimento e desenvolvimento corporativo.  

A SANEAGO no seio de sua gestão vem trabalhando na implantação de um 

Sistema Integrado de Gestão, com base na NBR ISSO 9001, NBR ISSO 14001 e 

OHSAS 18001, para se submeter ao processo de nova certificação. 

Para o norteamento do trabalho foi estabelecida uma Política de Gestão da 

SANEAGO, política esta que é divulgada para todos os empregados através de 

treinamentos, intranet e outros meios de comunicação. 
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 Política tarifária dos serviços de saneamento básico; 

 

A regulação econômica dos serviços públicos, em que se inclui a política de 

cobrança (política tarifária), é prevista desde a Constituição de 1934, sendo 

competência legislativa da União até a Constituição de 1946, e do ente federativo 

titular dos serviços desde então. 

A Lei Federal 6.528/78 e o Decreto 82.587/78 estabeleceram a regulação 

econômica dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no 

âmbito do PLANASA. Esse Decreto foi revogado em 1991 e a Lei em 2007 (Lei 

11.445/07). Com exceção deste caso, a regulação dos serviços, desde o início da 

República, historicamente tem sido feita pelo ente federativo que presta de fato o 

serviço, consoante ou não com a Constituição vigente. 

Atualmente o país apresenta um cenário de regulação de certa forma 

confuso, tendo os serviços prestados, na maioria dos casos, com base em normas 

ou instrumentos jurídicos insuficientes ou inadequados, ou com a ausência dos 

mesmos. 

A política tarifária no município de Goiatuba para o sistema de água e esgoto 

é aplicada pela concessionária SANEAGO, a qual estabelece o sistema de subsídio 

cruzado, ou seja, todos os municípios do estado de Goiás possuem os mesmos 

valores e patamares tarifários, com recursos aplicados no âmbito do estado e não do 

município, de forma que os recursos arrecadados em um município podem ser 

aplicados em outro. 

O setor de drenagem pluvial urbana sofre da mesma dificuldade existente nas 

demais unidades da federação, ou seja, não estão instituídos instrumentos que 

possibilitem a cobrança de taxas ou tarifas em sistemas de drenagem urbana.  

 

 Instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão 

política de saneamento básico; 
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De acordo com os autores Heller, Rezende e Heller (2007) entende-se 

controle social e participação como a participação de usuários e não-usuários dos 

serviços de saneamento na sua provisão, no acompanhamento e fiscalização da sua 

prestação e, ou, no processo de tomada de decisão sobre políticas e programas. 

Enquanto a participação dos usuários situa-se no âmbito dos direitos do 

consumidor, a participação dos não-usuários refere-se à dimensão do direito à 

cidadania, que deveria ser assegurado a todos os indivíduos de uma sociedade. 

Nesse sentido, é importante compreender que o conceito de cidadania 

depende da concepção da organização política da sociedade, a qual reconhecerá, 

em maior ou menor grau, os direitos de seus habitantes e seus espaços de 

participação. No campo da cidadania, a participação é reconhecida como um grupo 

de direitos que inclui a participação nas decisões da burocracia pública e de controle 

da ação do capital. 

A combinação dos direitos de participação com os direitos políticos pode 

formar uma adequada base para estabelecer o tipo de participação, a qual deveria, 

idealmente, assegurar a impessoalidade, a justiça, a honestidade e a 

responsabilidade na gestão dos serviços e no uso dos recursos arrecadados do 

público, assim como promover a equidade e reduzir a reprodução de privilégios 

acumulados por segmentos sociais (JANOSKI, 1989, citado por HELLER; 

REZENDE; HELLER, 2007). 

 

 Sistema de informação sobre os serviços 

 

Um sistema de informações sobre serviços de saneamento e a divulgação de 

seu conteúdo constituem-se em atividades essenciais à consecução dos objetivos 

da modernização do setor. 

Nesse sentido, em 1996 foi criado o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS, pela Secretaria de Política Urbana do então Ministério do 

Planejamento e Orçamento - SEPURB/MPO, por meio do Programa de 

Modernização do Setor Saneamento - PMSS. 
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Na estrutura atual do Governo Federal, o SNIS desenvolve-se no âmbito da 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República - 

SEDU/PR. 

Em âmbito municipal um sistema de informações sobre serviços de 

saneamento deve ser composto por indicadores de fácil obtenção, apuração e 

compreensão, confiáveis do ponto de vista do seu conteúdo e fontes. Devem, ainda, 

ser capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos princípios estabelecidos 

no plano municipal de saneamento e contemplar os critérios analíticos da eficácia, 

eficiência e efetividade da prestação dos serviços de saneamento básico. 

O sistema de informações também deverá contemplar as funções de gestão, 

planejamento, prestação, regulação, fiscalização e o controle social (Ministério das 

Cidades, 2009).  

 

 Mecanismos de cooperação com outros entes federados para a 

implantação dos serviços de saneamento básico 

 

Ministério das Cidades 

O Ministério das Cidades possui atualmente quatro secretarias nacionais, as 

quais são responsáveis pela elaboração de programas, ações e financiamentos 

relacionados à Acessibilidade, Programas Urbanos, Habitação, Mobilidade Urbana e 

Saneamento. A missão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA – 

é assegurar à população os direitos humanos fundamentais de acesso à água 

potável em qualidade e quantidade suficientes, e a vida em ambiente salubre nas 

cidades e no campo, segundo os princípios fundamentais da universalidade, 

equidade e integralidade. 

A SNSA tem como objetivo institucional promover um significativo avanço, no 

menor prazo possível, rumo à universalização do abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos 

sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final), além do adequado manejo de 

águas pluviais urbanas, com o consequente controle de enchentes. 
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Como uma questão essencialmente de saúde pública, o acesso aos serviços 

de saneamento básico deve ser tratado como um direito do cidadão, fundamental 

para a melhoria de sua qualidade de vida. Com esse foco, a SNSA tem por objetivo 

a promoção do acesso universal a esses serviços, com preços e tarifas justas, 

mediante atendimento aos requisitos de qualidade e regularidade, com controle 

social. 

Para tanto, adota dois eixos estratégicos de atuação: um voltado ao 

planejamento, formulação e implementação da política setorial, respeitando o pacto 

federativo; outro relacionado à identificação de novas fontes de financiamento que 

assegurem a contínua elevação dos investimentos no setor. 

Há que se observar a repartição de competências estabelecida na esfera 

federal quanto ao repasse de recursos para iniciativas de saneamento. No tocante 

ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos 

urbanos, cabe ao Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental, o atendimento a municípios com população superior a 50 

mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de 

Desenvolvimento ou participantes de Consórcios Públicos afins. Para os municípios 

de menor porte, com população inferior a 50 mil habitantes, a SNSA só atua por 

meio de financiamento com recursos onerosos para as modalidades de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Para os municípios com população de até 50 mil habitantes, o atendimento 

com recursos não onerosos, ou seja, pelo Orçamento Geral da União (OGU), é 

realizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde – 

Funasa. Particularmente, com relação ao componente manejo de águas pluviais 

urbanas, verifica-se a competência compartilhada entre Ministério das Cidades e 

Ministério da Integração Nacional, além de intervenções da Funasa em áreas com 

forte incidência de malária. 

 

FUNASA 

 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     89 

 

Programas de Cooperação Técnica 

 

A Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) por meio do seu programa 

institucional de Engenharia de Saúde Pública, mantém o Programa de Cooperação 

no Apoio à Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento. Este programa foi criado 

para apoiar os entes federados e as instituições públicas prestadoras de serviços de 

saneamento ambiental, na prevenção e no controle das doenças e outros agravos 

de forma a contribuir para a promoção da saúde pública. Esse programa se 

apresenta como um instrumento que visa o fortalecimento das estruturas e da 

gestão dos serviços de saneamento, por meio de mecanismos e estratégias como: 

cooperação técnica e financeira, intercâmbio, estudos, pesquisas, produção conjunta 

do conhecimento e transferência de tecnologias, incluindo a adequada gestão de 

recursos humanos e seu aperfeiçoamento por meio da capacitação. 

O Programa de Cooperação Técnica em Saneamento Ambiental tem como 

objetivo geral propiciar aos estados, municípios e Distrito Federal, um conjunto de 

processos, ações, atividades e procedimentos para melhorar a gestão dos serviços 

de saneamento, buscando a sustentabilidade dos serviços e a promoção da saúde 

humana. 

Como objetivos específicos estão: Apoiar e subsidiar as unidades federadas e 

municípios no diagnóstico, planejamento e execução das ações de saneamento 

ambiental; e apoiar e subsidiar as instituições públicas prestadoras de serviço de 

saneamento  ambiental, em especial os municípios, na organização e/ou 

fortalecimento das estruturas institucionais da área e da gestão de recursos 

humanos. 

Linhas de ação do Programa 

O Programa de Cooperação Técnica atua estrategicamente nas seguintes 

linhas de ação: 

 

Desenvolvimento Institucional 
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Esta linha de ação tem como objetivo fomentar e assessorar os entes 

federados e municípios na estruturação, organização, fortalecimento, implantação e 

implementação das ações necessárias ao desenvolvimento institucional dos serviços 

públicos de saneamento objetivando a sua sustentabilidade. 

 

Capacitação de recursos humanos 

Esta linha de ação tem como objetivo capacitar os profissionais dos órgãos 

responsáveis pela administração dos serviços de saneamento para que eles possam 

desenvolver suas atividades de forma manter a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade. 

 

Elaboração do plano municipal de saneamento ambiental 

Esta linha de ação tem como objetivo instrumentalizar e assegurar aos entes 

federados as condições necessárias ao planejamento das ações locais de 

saneamento ambiental e a sustentabilidade dos serviços. 

 

Aplicabilidade de estudos e pesquisas tecnológicas 

Esta linha de ação tem como objetivo fomentar e assessorar a implementação 

dos resultados das pesquisas na área de saneamento. 

 

Avaliação do impacto das ações de saneamento na saúde e na qualidade 

de vida 

 

Esta linha de ação tem como objetivo fomentar e assessorar a implementação 

das ações necessárias a avaliação dos impactos que as ações dos serviços de 

saneamento trazem ás populações locais. 

 

Controle de qualidade da água 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     91 

 

Esta linha de ação tem como objetivo fortalecer os prestadores públicos de 

serviços de abastecimento de água no desenvolvimento de ações de controle da 

qualidade da água para consumo humano, por meio do fomento e da assessoria à 

implementação dos critérios e procedimentos estabelecidos pela portaria MS nº 

518/2004. 

 

Definição, implementação e estruturação de modelos de gestão 

Esta linha de ação tem como objetivo fomentar e assessorar a implantação e 

a implementação de modelos de gestão em saneamento ambiental de modo que a 

prestação desses serviços seja feita de forma adequada, atendendo aos requisitos 

legais, as necessidades básicas da população, a sustentabilidade dos serviços e a 

inclusão social. 

 

Definição de política tarifária 

Esta linha de ação tem como objetivo assegurar a sustentabilidade dos 

serviços de saneamento ambiental mediante estudos adequados que garantam a 

arrecadação de receitas decorrentes de preços públicos ou de taxas, para realização 

de despesas e investimentos nos termos da legislação vigente e a realidade local. 

 

Combate ao desperdício e controle de perdas de água 

Esta linha de ação tem como objetivo apoiar os entes federados no 

planejamento de ações que venha a reduzir o desperdício e as perdas de água nos 

sistemas de abastecimento público. 

 

Criação de consórcios públicos de saneamento 

Esta linha de ação tem como objetivo fomentar, apoiar, e assessorar a 

implementação de modelos de gestão associada em saneamento ambiental, 

respeitando, entretanto, a autonomia da gestão municipal, visando subsidiar os 
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entes federados, em especial os municípios, na definição, na estruturação, na 

organização e no fortalecimento da gestão dos serviços de saneamento ambiental. 

 

Gerenciamento da informação 

Esta linha de ação tem como objetivo apoiar e subsidiar os entes federados, 

em especial os municípios, na elaboração, na estruturação, na organização, no 

fortalecimento e implantação de sistema de informação em saneamento ambiental 

para instrumentalizar os três níveis de governo no processo de tomada de decisão e 

implementação de suas políticas públicas no setor saneamento. 

 

Gestão de perdas de água e o uso eficiente da energia elétrica 

Esta linha de ação tem como objetivo apoiar os entes federados na redução 

do consumo de energia elétrica e de água nos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário do país. 

 

Educação em Saúde e saneamento ambiental e comunicação social 

Esta linha de ação tem como objetivo fomentar e assessorar a implantação e 

implementação de Programas de Educação em Saúde, saneamento ambiental e 

comunicação social nos municípios brasileiros 
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3 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

 

a) Análise crítica dos planos diretores de abastecimento de água da área de 

planejamento 

 

O município de Goiatuba não possui plano diretor específico para o setor de 

abastecimento de água. 

 

b) Descrição dos sistemas de abastecimento de água atuais 

 

O abastecimento de água na área urbana do município é feito através de 

sistemas produtores que tratam a água superficial captada no Córrego Lajeado e em 

poços. 

Conforme informações coletadas pela Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, a área urbana do município possui rede de água, com 

extensão de 210,63 km, e estão cadastradas 12.400 economias ativas, atendendo 

100% (cem por cento) de sua população. 

Segundo informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), o sistema de abastecimento urbano de água do município de Goiatuba 

possui as seguintes características básicas: 

 

Região 
Hidrográfica 

Sub-bacia 
Demanda 

média 
2015 (l/s) 

Manancial 
Participação no 

abastecimento do 
município 

Tipo Manancial Situação 

Paraná 
Meia 
Ponte 

  
73 

Córrego Lajeado 68% 
Isolado 

Goiatuba 
Satisfatória 

Poços Goiatuba 32% 
Poços 

Goiatuba 
Satisfatória 

 
Tabela 38 - Informações básicas do sistema de abastecimento de água de Goiatuba 
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Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA 

 

No anexo 01 encontra-se o esquemático de água do município. 

Também neste mesmo período, para efeito de controle da qualidade da água, 

foram coletadas as seguintes amostras: 

 

Ano de 
referência 

Quantidade de 
amostras 

analisadas 

Quantidade de 
amostras com 

resultados fora do 
padrão 

Quantidade mínima de 
amostras obrigatórias 
para aferição de cloro 

residual livre 

2005 1.077 167 1.044 

2006 1.060 59 1.044 

2007 1.140 94 1.044 

2008 1.253 110 1.044 

2009 1.056 78 1.044 

2010 1.286 20 1.260 

2011 1.150 11 1.032 

2012 1.300 42 1.344 

2013 1.293 39 970 

2014 961 22 970 

2015 871 26 970 

 
Tabela 39 - Amostras coletadas para aferição de cloro residual livre 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 

 

Ano de 
referência 

Quantidade de 
amostras 

analisadas 

Quantidade de 
amostras com 

resultados fora do 
padrão 

Quantidade mínima de 
amostras obrigatórias 

para aferição de 
coliformes totais 

2005 1.077 110 1.044 

2006 1.060 12 1.044 

2007 1.140 20 1.044 

2008 1.253 26 1.044 

2009 1.056 21 1.044 

2010 1.286 7 1.260 

2011 1.150 18 1.032 

2012 1.300 24 1.344 

2013 1.106 49 970 
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2014 960 45 970 

2015 870 30 970 

 
Tabela 40 - Amostras coletadas para aferição de coliformes totais 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 

 

De acordo com informações repassadas pela SANEAGO, através de seu escritório 

instalado no município de Goiatuba, os distritos de Marcianópolis e Venda Seca são 

abastecidos por poços artesianos. O povoado da Serrinha, que conta com 

aproximadamente 100 habitantes, é o único povoado não atendido por água tratada. 

 

c) Panorama da situação atual dos sistemas existentes, incluindo todas as 

estruturas integrantes 

 

De maneira geral, os sistemas de abastecimento de água (captação, adução, 

tratamento, reservação e distribuição) estão em condições adequadas de 

instalações, manutenção e operação. Todas as instalações possuem suas áreas 

cercadas e seus equipamentos eletromecânicos e hidráulicos devidamente 

protegidos. Não foram observados problemas estruturais ou falta de manutenção 

nas instalações visitadas.  

No item “l” estão descritos, em detalhes, os componentes dos sistemas 

existentes. 

 

d) Principais deficiências referentes ao abastecimento de água 

 

A totalidade da população urbana do município é atendida pelo sistema de 

abastecimento de água, não existindo nenhum ponto específico com deficiência 

nesse setor. No entanto, segundo informações da SANEAGO, a demanda tem 

aumentado expressivamente nos últimos anos e a oferta de água está no seu limite. 
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Será necessário um novo ponto de captação de água, a SANEAGO está em 

processo de avaliação deste novo ponto, que será localizado no Córrego Meia Ponte 

ou no Córrego da Divisa. Também encontra-se em fase de estudo a construção de 

uma nova estação de tratamento de água. 

 

e) Levantamento da rede hidrográfica do município 

 

Região 
Hidrográfica 

Sub-bacia 
Demanda 

média 
2015 (l/s) 

Manancial 
Participação no 

abastecimento do 
município 

Tipo Manancial Situação 

Paraná 
Meia 
Ponte 

73 

Córrego Lajeado 68% 
Isolado 

Goiatuba 
Satisfatória 

Poços Goiatuba 32% 
Poços 

Goiatuba 
Satisfatória 

 
Tabela 41 - Informações básicas do sistema de abastecimento de água de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA 

 

A divisão da hidrografia nacional respeita a Resolução nº 32/2003 que divide o 

país em 12 regiões hidrográficas, são elas: Região Hidrográfica Amazônica, Região 

Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, Região Hidrográfica do Parnaíba, Região 

Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, Região Hidrográfica do Tocantins / 

Araguaia, Região Hidrográfica Atlântico Leste, Região Hidrográfica do São 

Francisco, Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Paraná, Região 

Hidrográfica Atlântico Sudeste, Região Hidrográfica do Uruguai, Região Hidrográfica 

Atlântico Sul. 

 Em um segundo nível, as regiões hidrográficas foram subdivididas em 83 

unidades associadas aos principais rios do país. A partir dessa divisão, a Região 

Hidrográfica do Paraná foi subdividida, então, em seis unidades: Paraná, Paranaíba, 

Grande, Tietê, Paranapanema, Iguaçu. 
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Posteriormente, foram consideradas também as divisões já adotadas pelos 

sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos, compondo um terceiro 

nível de detalhamento, que resultou em 277 Unidades Hidrográficas de Referência 

(UHR). 

 

 

Figura 7 - Subdivisão da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba em Unidades de Gestão Hídrica (UGH) 
 
Fonte: Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – Parte A: Diagnóstico 
2011 
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O município de Goiatuba está inserido na Região Hidrográfica do Paraná, 

está inserido na Região Hidrográfica do Paranaíba e pertence à Bacia do Meia 

Ponte.  

O mapa a seguir representa a rede hidrográfica de Goiatuba, fazendo 

referência aos principais cursos d’água do município. 

 

Figura 8 - Rede hidrográfica de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Segundo consta no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paranaíba – Parte A: Diagnóstico, 2011, a bacia do rio Meia Ponte possui uma área 

de drenagem de aproximadamente 12.410 km² e drena 37 municípios do Estado de 

Goiás. Suas águas encontram-se poluídas, sendo a principal fonte de degradação 

ambiental os municípios da Região Metropolitana de Goiânia, que despejam esgoto 

coletado sem nenhum tratamento, efluentes vindos de laticínios, frigoríficos, fábricas, 
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curtumes e outros. O manejo inadequado do solo e o uso de adubos e defensivos 

também colaboram para a deterioração das águas da bacia.  

 

f) Consumo per capita 

 

Segundo os dados de 2015 obtidos pela base de dados SNIS, o consumo per 

capita é de 145,45 litros/hab x dia. 

Abaixo estão relacionadas a fonte deste dado além de outras informações 

referentes aos quantitativos de água gerenciados no sistema de abastecimento de 

água. 

Ano 
Consumo médio per capita de 

água (l/hab x dia) 

2011 151,4 

2012 163,80 

2013 159,19 

2014 158,23 

2015 145,45 

 
Tabela 42 - Consumo de água per capita no município de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SANEAGO E SNIS 
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Informações Unidades 
Ano de referência 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

População atendida com 
abastecimento de água 

habitantes 25.950 26.410 24.681 25.376 26.138 26.100 26.311 27.964 29.008 30.578 31.370 

Quantidade de ligações 
ativas de água 

ligações 7.790 7.946 8.189 8.508 8.777 9.116 9.441 9.854 10.600 11.195 11.698 

Quantidade de economias 
ativas de água 

economias 8.557 8.684 8.916 9.223 9.490 9.815 10.136 10.533 11.282 11.920 12.400 

Volume de água produzido 
1000 

m³/ano 
1.905,30 1.891,40 1.982,21 2.015,62 1.972,77 2.114,90 2.048,24 2.193,50 2.325,19 2.504,54 2.354,58 

Volume de água tratada em 
ETAs 

1000 
m³/ano 

1.852,10 1.839,50 1.926,70 1.964,46 1.895,09 1.955,37 1.941,37 2.025,98 2.145,49 2.303,67 2.171,87 

Volume de água consumido 
1000 

m³/ano 
1.262,70 1.189,96 1.260,15 1.270,78 1.290,80 1.392,15 1.448,35 1.622,15 1.655,18 1.720,69 1.644,42 

Volume de água faturada 
1000 

m³/ano 
1.262,70 1.189,96 1.260,15 1.274,73 1.294,49 1.395,87 1.449,56 1.623,18 1.654,85 1.717,09 1.641,47 

Quantidade de economias 
residenciais ativas de água  

economias 7.734 7.874 8.092 8.372 8.570 8.888 9.149 9.465 9.598 10.810 11.235 

Volume de água tratada por 
simples desinfecção 

1000 
m³/ano 

23,6 51,9 55,51 51,16 77,68 159,53 106.87 167,52 179,7 200,87 182,7 

Tabela 43 - Informações básicas de produção e consumo de água em Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 
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Indicador Unidade Código Goiânia Goiatuba 

Índice de atendimento total de água percentual IN055 99,62 92,15 

Índice de atendimento urbano de 
água 

percentual IN023 100 100 

Densidade de economias de água 
por ligação 

econ./lig. IN001 1,21 1,06 

Participação das economias 
residenciais de água no total das 

economias de água 
percentual IN043 87,67 90,65 

Índice de macromedição percentual IN011 99,30 98,93 

Índice de hidrometração percentual IN009 93,53 91,82 

Índice de micromedição relativo ao 
volume disponibilizado 

percentual IN010 74,11 70,28 

Índice de micromedição relativo ao 
consumo 

percentual IN044 99,26 99,77 

Índice de fluoretação de água percentual IN057 99,45 92,24 

Índice de consumo de água percentual IN052 77,81 70,45 

Volume de água disponibilizado por 
economia 

m³/mês/econ. IN025 15,48 16,14 

Consumo médio de água por 
economia 

m³/mês/econ. IN053 11,46 11,27 

Consumo micromedido por 
economia 

m³/mês/econ. IN014 12,43 12,27 

Consumo de água faturado por 
economia 

m³/mês/econ. IN017 9,24 11,25 

Consumo médio per capita de água l/hab x dia IN022 160,44 145,45 

Índice de consumo de energia 
elétrica em sistemas de 
abastecimento de água 

kMh/m³ IN058 0,99 0,71 

Extensão da rede de água por 
ligação 

m/lig. IN020 11,33 17,32 

Índice de faturamento de água percentual IN028 65,13 70,32 

Índice de perdas faturamento percentual IN013 34,87 29,68 
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Índices de perdas na distribuição percentual IN049 22,19 29,55 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km IN050 12,84 8,97 

Índice de perdas por ligação l/dia/lig. IN051 154,84 165,13 

 
Tabela 44 - Índices do sistema de abastecimento de água 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

g) Informações sobre a qualidade da água bruta e do produto final do sistema 

de abastecimento 

 

 A análise da qualidade da água bruta na chegada da ETA e da água tratada na 

saída da ETA é coletada e analisada de hora em hora por equipe e laboratório nela 

instalado. A equipe do laboratório da Gerência Regional de Serviços coleta amostras 

em pontos aleatórios de dois (02) a três (03) dias por semana, segundo informações 

do Gerente local da SANEAGO. 

 Os dados resultantes da última coleta de dados (SNIS 2015) são apresentados 

a seguir, no que se refere às análises realizadas para o sistema de abastecimento de 

água e tratamento de esgotos estão em conformidade. 

 

Indicador Unidade Código Goiânia  Goiatuba 

AMOSTRAS PARA ANÁLISE 
CLORO RESIDUAL 

Obrigatórias Amostra/ano QD020 6.928 970 

Analisadas Amostra/ano QD006 7.935 871 

Resultados fora do padrão Amostra/ano QD007 219 26 

AMOSTRAS PARA ANÁLISE 
TURBIDEZ 

Obrigatórias Amostra/ano QD019 6.928 970 

Analisadas Amostra/ano QD008 7.933 871 

Resultados fora do padrão Amostra/ano QD009 340 8 

AMOSTRAS PARA ANÁLISE 
COLIFORMES TOTAIS 

Obrigatórias Amostra/ano QD028 6.928 970 

Analisadas Amostra/ano QD026 7.930 870 
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Resultados fora do padrão Amostra/ano QD027 83 30 

 
Tabela 45 - Análises realizadas no sistema de abastecimento de água 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

h) Análise e avaliação dos consumos por setores 

 

a) Setor humano 

O estudo de projeção da demanda de vazões para o setor de consumo humano 

tem como objetivo apontar o valor global necessário de água para abastecimento da 

população existente. Esse estudo é baseado na seguinte equação: 

 

Q = P X q 

 
86.400 

Onde: 

Q = vazão de consumo (l/s); 

P = população total do município; 

q = consumo per capita (l/hab. x dia); 

 

Obs.: neste cálculo as perdas de água no sistema de distribuição não estão 

consideradas visto que as mesmas não se tratam da parcela de água destinada ao 

consumo e sim uma falha atribuída à má gestão ou interferências técnicas no sistema. 

A Tabela 46 apresenta os valores de consumo de água estimados para o setor. 

 

Setor População Unidade 
Consumo médio 

(m³/dia) 
Consumo médio 

(m³/mês) 
Consumo médio 

(m³/ano) 
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Humano 29.941 hab. 4.949 148.470 1.781.640 

 
Tabela 46 - Estimativa de consumos do setor humano 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

b) Setor animal 

Com base no documento “Estimando o Consumo de Água de suínos, aves e 

bovinos de uma propriedade”, Embrapa 2005, foram estimados os consumos de água 

para o setor animal. 

A Tabela 47 apresenta os valores de consumo de água estimados para o setor. 

 

Item Volume Unidade 
Consumo médio 

(m³/dia) 
Consumo médio 

(m³/mês) 
Consumo médio 

(m³/ano) 

Bovino 101.500 Cabeça 4.669 140.070 1.680.840 

Equino 1.570 Cabeça 50 1.500 18.000 

Suíno 1.800 Cabeça 36 1.080 12.960 

Galináceo 620.000 Cabeça 112 3.360 40.320 

Vacas 28.100 Cabeça 1.742 52.260 627.120 

Total -  -  6.609 198.270 2.379.240 

 
Tabela 47 - Estimativa de consumos do setor animal 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

i) Balanço entre consumos e demandas de abastecimento de água na área de 

planejamento 

 

Pelos dados apresentados é possível observar que o valor global das perdas 

físicas de água no ano de 2014 foram de 29,68%, não podendo ser considerado um 

sistema com um gerenciamento de nível regular (considerando aceitável para um 

gerenciamento de nível regular um valor abaixo de 25%). 
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Item Unidade Cód. Valor 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

População total habitante AG001 31.370,00 

População urbana habitante AG026 31.370,00 

QUANTIDADES DE 
LIGAÇÕES 

Total (ativas + inativas) ligação AG021 12.423 

Ativas ligação AG002 11.698,00 

Ativas Micro medidas ligação AG004 10.710,00 

Extensão da rede km AG005 210,63 

Consumo total de energia elétrica 1.000 kWh/ano AG028 1.667,29 

QUANTIDADES DE 
ECONOMIAS ATIVAS 

Total (ativas) economia AG003 12.400,00 

Micro-medidas economia AG014 11.332,00 

Residenciais economia AG013 11.235 

Residenciais Micro-medidas economia AG022 10.314,00 

VOLUMES DE ÁGUA 

Tratado em ETA(s) 1.000 m³/ano AG007 2.141,87 

Tratada por simples 
desinfecção 

1.000 m³/ano AG015 182,7 

Tratada Importado 1.000 m³/ano AG018 0 

Tratada Exportado 1.000 m³/ano AG019 0 

Fluoretada 1.000 m³/ano AG027 2.141,87 

Produzido 1.000 m³/ano AG006 2.354,58 

De Serviço 1.000 m³/ano AG024 20,27 

Bruta Exportado 1.000 m³/ano AG017 0 

Consumido 1.000 m³/ano AG010 1.644,42 

Faturado 1.000 m³/ano AG011 1.641,47 

Macromedido 1.000 m³/ano AG012 2.329,33 

Micromedido 1.000 m³/ano AG008 1.640,57 

Micromedido nas economias 
residenciais ativas 

1.000 m³/ano AG020 1.405,40 

 
Tabela 48 - Índices do sistema de abastecimento de água 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, 2015 

 

Indicador Unidade Código Goiânia Goiatuba 

Índice de atendimento total de água percentual IN055 99,62 92,15 

Índice de atendimento urbano de água percentual IN023 100,00 100,00 
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Densidade de economias de água por 
ligação 

econ./lig. IN001 1,21 1,06 

Participação das economias 
residenciais de água no total das 

economias de água 
percentual IN043 87,67 90,65 

Índice de macromedição percentual IN011 99,30 98,93 

Índice de hidrometração percentual IN009 93,53 91,82 

Índice de micromedição relativo ao 
volume disponibilizado 

percentual IN010 74,11 70,28 

Índice de micromedição relativo ao 
consumo 

percentual IN044 99,26 99,77 

Índice de fluoretação de água percentual IN057 99,45 92,24 

Índice de consumo de água percentual IN052 77,81 70,45 

Volume de água disponibilizado por 
economia 

m³/mês/econ IN025 15,48 16,14 

Consumo médio de água por 
economia 

m³/mês/econ IN053 11,46 11,27 

Consumo micromedido por economia m³/mês/econ IN014 12,43 12,27 

Consumo de água faturado por 
economia 

m³/mês/econ IN017 9,24 11,25 

Consumo médio per Capita de água l/hab.dia IN022 160,44 145,45 

Índice de consumo de energia elétrica 
em sistemas de abastecimento de 

água 
kWh/m3 IN058 0,99 0,71 

Extensão da rede de água por ligação m/lig. IN020 11,33 17,32 

Índice de faturamento de água percentual IN028 65,13 70,32 

Índice de perdas faturamento percentual IN013 34,87 29,68 

Índice de perdas na distribuição percentual IN049 22,19 29,55 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km IN050 12,84 8,97 
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Índice de perdas por ligação l/dia/lig. IN051 154,84 165,13 

 
Tabela 49 - Indicadores do sistema de abastecimento de água 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

j) Estrutura de consumo 

 

Estão cadastradas no sistema 12.400 economias, com volumes faturados, de 

acordo com dados referentes à 2015. A SANEAGO não disponibilizou o quanto cada 

setor consome, há informações apenas do consumo médio por economia, que é de 

11,25 m³/mês.  

 

k) Estrutura de tarifação e índice de inadimplência 

 

O sistema de tarifação é adotado por metro cúbico de água consumida, porém, 

a tabela é progressiva o que inclui as faixas de consumo (Tabela 50). 

O índice de inadimplência no distrito de Goiatuba, segundo informações do 

escritório da SANEAGO no município de Goiatuba, alcança em média de 

aproximadamente 4% ao mês, A SANEAGO dispõe de uma política de negociação de 

débito (Programa Sanear) que visa recuperar clientes inadimplentes oferecendo 

condições especiais para quitação de débitos. 

As medições são feitas em 100% das ligações, porem apenas 91% encontram-

se ativas. 

Categoria 
Faixa de 

consumo/economia 
(m³/mês) 

Tarifas 

Água (R$/m³) 

Esgoto (R$/m³) 

Coleta de afastamento Tratamento 

Residencial 1 a 10 2,03 1,62 0,41 
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Social 11 a 15 2,3 1,84 0,46 

16 a 20 2,62 2,1 0,52 

Residencial 
Normal  

1 a 10 4,06 3,25 0,81 

11 a 15 4,59 3,67 0,92 

16 a 20 5,25 4,20 1,05 

21 a 25 5,96 4,77 1,19 

26 a 30 6,74 5,39 1,35 

31 a 40 7,68 6,14 1,54 

41 a 50 8,68 6,94 1,74 

Acima de 50 9,90 7,92 1,98 

Pública 
1 a 10 7,68 6,15 1,54 

Acima de 10 8,86 6,95 1,74 

Comercial I 
(médio e grande 

porte) 

1 a 10 8,68 6,95 1,74 

Acima de 10 9,90 7,92 1,98 

Comercial II 1 a 10 4,35 3,48 0,87 

Industrial 
1 a 10 8,68 6,95 1,74 

Acima de 10 9,90 7,92 1,98 

 
Tabela 50 - Estrutura Tarifária 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SANEAGO, 2017 

 

Categoria Custo mínimo 

Residencial Social R$ 6,15 / mês 

Residencial Normal R$ 12,30 / mês 

Comercial I R$ 12,30 / mês 

Comercial II R$ 6,15 / mês 

Industrial R$ 12,30 / mês 

Pública R$ 12,30 / mês 

 
Tabela 51 - Custos mínimos para os clientes que não possuem fonte alternativa 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SANEAGO, 2017 
 

Fontes alternativas: Serão faturados mensalmente, no mínimo, 10m³ / economia / 

mês para os clientes com fontes alternativas de água. 

 

l) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes 
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 A seguir será descrito em detalhe os componentes do sistema de 

abastecimento de água. 

 

 Captação Superficial – Córrego Lajeado 

 

A maior parte do abastecimento de água (68%) do município de Goiatuba é 

realizado através da estação de captação superficial no córrego lajeado. 

 

Figura 9 - Estação de Captação Superficial Córrego Lageado 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 10 - Porto de Acesso à Captação Superficial Córrego Lageado 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Figura 11 - Captação Superficial Córrego Lageado 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 12 - Estação Captação Superficial Córrego Lageado 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Figura 13 - Portão de Acesso a Captação do Córrego Lageado 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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 Captação através de poços 

O restante do abastecimento (32%) é feito através de poços.  

 

 ETA – Estação de Tratamento de Água 

O município de Goiatuba possui uma única ETA. Desde sua implantação a estrutura 

não sofreu alterações como ampliações ou reformas. 

Trata-se de uma ETA convencional formada pelas seguintes estruturas: 

 

 Prédio principal 

 Canal de entrada de água bruta 

 Floculadores 

 Decantadores 

 Filtros de areia 

 Reservatório de contato 
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 Estação elevatória de água tratada 

 Sala de química 

 Laboratório 

 

A Figura 14 apresenta de forma esquemática as principais etapas do sistema de 

tratamento de água. 
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Figura 14 - Esquema geral da ETA 

Elaboração Oliver Arquitetura 
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O terreno no qual está instalada a ETA possui área disponível para ampliação da 

estrutura.  

A Figura 15 apresenta o croqui esquemático com o detalhe das etapas de tratamento 

na ETA. 
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Figura 15 - Croqui da ETA 
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Figura 16 - Prédio da ETA 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

O sistema supervisório implementado pela concessionária tem sua base de operação 

na ETA. 

Trata-se de um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition ou Controle 

Supervisório e Aquisição de Dados). Este tipo de sistema permite a execução de duas 

funções distintas, o controle supervisório com a possibilidade de acionamento 

dispositivos como bombas e válvulas e a aquisição de dados como informações sobre 

vazão ou pressão por meio de sensores remotos. 

Em geral esta tecnologia é baseada na arquitetura de uma estação mestra que se 

comunica com todas as estações remotas conectadas. Esta estação mestra executa a 

varredura das demais estações em períodos que variam de segundos à minutos 

recebendo os dados necessários à gestão do sistema. 

O sistema instalado na ETA, segundo informações está em fase de teste o que implica 

na melhoria de suas atribuições. Porém a logística de implantação e assistência está 

localizada na sede da empresa em Goiânia, o que gera maior período de tempo em 
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situações de emergência focada no conserto de inconsistências do sistema 

supervisório. 

 

 Canal de entrada de água bruta 

O canal de entrada de água bruta na ETA recebe água diretamente do desarenador 

por gravidade. 

A estrutura acompanha o estado de conservação das demais unidades, não 

aparentando qualquer reforma desde sua inauguração. Nota-se a precariedade dos 

equipamentos de mistura e dosagem de produtos químicos, os quais dificultam sua 

operação (Figura 20). 

No local são adicionados cal (utilizada na correção do pH da água) e sulfato de 

alumínio ferroso (agente floculante). 

 

 

Figura 17 - Canal de Entrada de Água Bruta 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 18 - Vista do Canal de Entrada de Água bruta 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Figura 19 - Vista Geral Canal Entrada Água Bruta 
Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 20 - Vista Geral do Canal de Entrada de Água Bruta 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Após passagem pelo canal a água bruta é direcionada aos floculadores hidráulicos 

(Figuras 21). 

 

Figura 21 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     122 

 

 

Figura 22 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

No local são adicionados cal (utilizada na correção do pH da água) e sulfato de 

alumínio ferroso (agente floculante) (Figuras 23, 24 e 25). 
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Figura 23- Dosador de Cal 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Figura 24 - Dosador de Cal 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 25 - Solução de Sulfato de Alumínio 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

Floculador 

 

O processo de floculação faz parte de uma das etapas de clarificação cujo objetivo é a 

redução do número de partículas suspensas e coloidais presentes na massa líquida. 

A sua realização ocorre por meio da adição de um agente químico floculante/ 

coagulante que desempenha o papel de atrair as partículas sólidas formando um floco 

com peso suficiente para ser retirado na etapa a seguir (decantação). 
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Figura 26 – Floculador 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

Decantador 

No processo de decantação, é dada a condição aos flocos formados anteriormente na 

floculação, de se depositarem pela ação da gravidade no fundo desta unidade. 

Trata-se de uma etapa complementar à floculação que objetiva clarificar a água 

reduzindo a quantidade de sólidos levados até os filtros (Figura 27). 
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Figura 27 – Decantador 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

Filtro 

O processo de filtração em uma ETA convencional é a penúltima etapa de tratamento. 

A filtração possui a função de remover as partículas responsáveis pela cor e turbidez, 

que não foram eliminados na decantação, e que se presentes na etapa de desinfecção 

(última etapa de tratamento da água), reduziriam a eficácia da desinfecção na 

inativação de microrganismos patogênicos. 

 

Reservatório de contato 

No reservatório de contato ocorrem as etapas finais de tratamento denominadas 

desinfecção e fluoretação (Figuras 28 e 29). 

A desinfecção tem como o objetivo a inativação de organismos patogênicos realizada 

por meio de agentes físicos e químicos. Nesta etapa ocorre a aplicação do dióxido de 
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cloro, um poderoso agente desinfetante, aplicado na água por pressão proveniente de 

cilindros. 

Já a fluoretação tem como objetivo aumentar a concentração de fluoreto à água tratada 

por meio da aplicação de compostos de flúor. 

Esta etapa encerra o processo e se constitui como a etapa de potabilização da água, 

garantindo seu consumo seguro. 

 

 

Figura 28 – Dosadores de Cloro Gás 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 29 - Vista Geral da Sala de Dosadores de Cloro Gás 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Laboratório 

 

A ETA possui um laboratório onde são realizadas as principais análises de controle 

operacional da instalação (Figura 30,31,32 e 33). 

São realizadas pelo operador a cada 2 horas as análises de cloro, flúor, pH, 

temperatura, turbidez e cor aparente. 

As análises semestrais preconizadas pela portaria MS 2914/2011 são coletadas e 

feitas pela matriz da concessionária em Goiânia. 
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Figura 30 – Laboratório 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Figura 31 – Laboratório 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 32 – Macromedidores 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Figura 33 – Macromedidor 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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 Cadastro da Rede de Abastecimento de Água 

 

 

A extensão da rede de abastecimento de água, segundo informação fornecida pelos 

técnicos da concessionária é de 210,63 km, a qual se refere somente a área urbana do 

município de Goiatuba. 

 

Trechos Material Extensão (km) 

Adutora de água bruta F°F° - 

Adutora de água tratada PVC - 

Rede de distribuição PVC - 

Total - 210,63 

 
Tabela 52 - Extensão da rede de abastecimento de água 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SANEAGO, 2017 

 

 De acordo com as informações da concessionária e do IBGE, 100% da cidade é 

abastecida pela rede de distribuição.  

 

m) Organograma do prestador de serviço 

 

A Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO é companhia responsável pelo 

gerenciamento dos serviços de saneamento no município de Goiatuba. 

Em 12 de novembro de 1960 (Governo de José Feliciano Ferreira), com a Lei nº 3.329 

– foi criado o Departamento Estadual de Saneamento – DES. Suas atividades foram 

iniciadas em 27 de fevereiro de 1.961 e encerradas no dia 13 de setembro de 1.967 

com a criação da Lei nº 6.680 (Governo de Otávio Lage Siqueira), transformando o 

órgão em empresa de economia mista, com a denominação de Saneamento de Goiás 
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S.A. - SANEAGO, constituindo a primeira Diretoria os seguintes nomes: Presidente, 

Eng.º Mário Evaristo de Oliveira; Diretor Técnico, Eng.º Rubens Vieira Guerra e Diretor 

Financeiro, Mário Cupertino. À frente da Secretaria, ficou a servidora Jamile Dib. 

Com um capital inicial de 20 milhões de cruzeiros, foi conferida à SANEAGO as 

seguintes atribuições: 

 Promover o saneamento básico em Goiás, cumprindo-lhe especificamente 

elaborar projetos, realizar estudos e praticar a exploração dos serviços de água 

e esgotos sanitários; 

 Os encargos relativos ao controle da poluição ambiental; 

 Promover a execução de novas obras; 

 Ampliar as instalações de sistemas de esgotos sanitários já existentes; 

 Fixar tarifas e contribuições para os seus serviços, reajustando-as, sempre que 

necessário, de modo a atender à amortização dos investimentos, encargos de 

manutenção e operação, bem como da natural e imperiosa necessidade de 

expansão dos sistemas. 

 

Dados Gerais da Concessionária 

 

Saneamento de Goiás S/A. Diretor Presidente – DIPRE 

Diretor de Gestão Corporativa – DICOR 
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Diretor de Expansão – DIEXP Diretor de Produção – DIPRO Procuradoria Jurídica – 

PROJU CNPJ: 01.616.929/0001-02 

Classificação: Entidade Paraestatal/Sociedade de Economia Mista 

Endereço/Sede: Av. Fued José Sebba nº 1245 – Jardim Goiás – 74805-100 – Goiânia- 

GO. 

Contato:(62) 3243-3300 

Fax: 3218-1654 

 

Email: dipre@SANEAGO.com.br Site: www.SANEAGO.com.br 

Jurisdicionante: Secretaria de Estado das Cidades. 

 

A partir da Figura 34 até a Figura 39 são apresentados os organogramas 

organizacionais da empresa desde sua presidência até a gerência local com a 

atribuição de gerenciar os sistemas de saneamento do município de Goiatuba. 

mailto:dipre@SANEAGO.com.br
http://www.saneago.com.br/
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      Figura 34 – Organograma geral do prestador de serviços 
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Figura 35 - Organograma geral do prestador de serviços – DIPRE 
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Figura 36 - Organograma geral do prestador de serviços - PROJU 
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Figura 37 - Organograma geral do prestador de serviços – DIPRO  
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Figura 38 - Organograma geral do prestador de serviços - DIEXP 
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Figura 39 -Organograma geral do prestador de serviços - DIPRO 
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n) Descrição do corpo funcional 

 

 O gerenciamento do sistema de abastecimento de água é formado pelos 

seguintes setores seguidos de seus responsáveis diretos: 

 Gerente Regional: Ismael Carlos de Araújo Júnior 

 Supervisor de Apoio Técnico: Everton Luiz de Miranda Júnior 

 Supervisor de Controle da Qualidade: Álvaro Nunes Machado 

 Supervisora Comercial: Talita de Moraes 

 Gerente do distrito de Goiatuba: Rogério Cardoso Scholz  

 

Atribuições da Gerência Regional de Serviços 

 

a) manter o inter-relacionamento harmonioso entre as Supervisões e Distritos, visando 

a integração na consecução de suas atividades, tendo como objetivo único, o 

atingimento de resultados na comercialização e prestação de serviços aos clientes da 

SANEAGO, com vista ao cumprimento dos Contratos de Concessão/Programa; 

b) prestar serviços de laboratório; 

c) prestar serviços de manutenção de equipamentos; 

d) prestar serviços de manutenção nos sistemas de Abastecimento de Água e de 

Esgotos Sanitários; 

e) atuar como multiplicador de treinamento e aperfeiçoamento; 

f) prestar serviços de apoio, nas áreas administrativa, financeira, comercial, 

engenharia e de produção; 

g) verificar o cumprimento das normas, requerimentos e Resoluções de Diretoria, 

pelos Distritos; 
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h) prestar apoio técnico-operacional aos Distritos, Superintendência de Serviços e 

áreas gestoras; e, 

i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

Atribuições da Supervisão de Apoio Técnico 

 

I - Em atividades de Laboratório, Controle de Qualidade de Água e de Produtos 

Químicos 

a) executar serviços de análises em laboratório, para os Distritos de sua jurisdição, e, 

assessorá-los nas correções dos eventuais desvios; 

b) preparar soluções químicas para serem utilizadas em análises nos Distritos, e, 

propor às Unidades das Superintendências, melhorias nos sistemas de análises; 

c) treinar os operadores de ETA’s e ETE's nas atividades de análises de qualidade dos 

produtos; 

d) controlar a qualidade dos reagentes e produtos químicos; 

e) acompanhar a realização de análises especiais; 

f) implantar e verificar o cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos em lei e 

nas normas operacionais, nos Distritos de sua jurisdição, visando a garantia da 

qualidade dos produtos; 

g) participar e/ou coordenar, juntamente com a Assessoria de Comunicação Social, de 

campanhas de esclarecimentos à população, principalmente, quanto à lavagem e 

desinfecção dos reservatórios domiciliares, visando a garantia da qualidade do produto 

armazenado; 

h) participar no aperfeiçoamento da política de controle e preservação dos mananciais 

utilizados para a captação de água; e desenvolver ações para o comprimento da 

Política Ambiental; 
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i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

  

II - Em Atividades de Manutenção de Equipamentos, redes, ETA'S e ETE'S 

a) executar e/ou contratar os serviços de manutenção de equipamentos pertencentes 

aos sistemas dos Distritos de sua jurisdição; 

b) cumprir e/ou fazer cumprir a programação das manutenções preventivas dos 

equipamentos dos sistemas dos Distritos; 

c) treinar os empregados dos Distritos para a execução de pequenas manutenções 

preventivas e corretivas; 

d) acompanhar, avaliar e, quando possível, testar a qualidade dos serviços de 

manutenção executados na Oficina da Superintendência de Engenharia Operacional e 

Controle Ambiental - SUPEA ou oficinas de terceiros; 

e) acompanhar, instruir e/ou coordenar a execução das manutenções de redes de 

água e de esgotos sanitários de maior complexidade; 

f) implantar e avaliar normas e programa aplicáveis na manutenção de redes e 

equipamentos, bem como, verificar o cumprimento destes instrumentos; 

g) manter atualizados os cadastros de redes e equipamentos pertencentes aos 

Distritos de sua jurisdição; 

h) propor às Unidades da Superintendência, melhorias nos sistemas de manutenções 

de redes e equipamentos; e, 

i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

III - Em atividades de implantação de sistemas e/ou de execução de pequenas obras 
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a) Participar das atividades de planejamento, estudos de viabilidade, estudos técnicos 

de situações inesperadas, gerenciamento, acompanhamento e fiscalização de obras; 

b) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

IV - Em atividades de operação de sistemas 

 

a) acompanhar a operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotos 

Sanitários e apoiar as Gerências dos Distritos, quanto às técnicas a serem adotadas; 

b) sugerir a elaboração de projetos de melhorias dos Sistemas, bem como, participar 

das implantações; 

c) providenciar e/ou contratar serviços de manutenção dos Sistemas de Abastecimento 

de Água e de Esgotos Sanitários, bem como, acompanhar as suas execuções; 

d) participar como instrutor, nos programa de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal na área operacional; 

e) implantar e avaliar normas e programa aplicáveis na operação dos Sistemas, bem 

como, verificar o cumprimento destes instrumentos; 

f) participar na implantação dos projetos elaborados em atendimento ao Programa de 

Desenvolvimento Operacional - PDO; 

g) manter atualizados os dados referentes ao controle operacional dos sistemas; e, 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

Atribuições da Supervisão de Controle de Qualidade 
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a) executar serviços de análises em laboratório, para os Distritos de sua jurisdição, e, 

assessorá-los nas correções dos eventuais desvios; 

b) preparar soluções químicas para serem utilizadas em análises nos laboratórios dos 

Distritos de sua jurisdição; 

c) treinar os operadores de ETA’s e ETE´s nas atividades de análises da qualidade 

dos produtos; 

d) controlar a qualidade dos reagentes e produtos químicos; 

e) acompanhar a realização de análises especiais; 

f) implantar e verificar o cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos em lei e 

nas normas operacionais, nos Distritos de sua jurisdição, visando a garantia da 

qualidade dos produtos; 

g) participar e/ou coordenar, juntamente com a Assessoria de Comunicação Social, de 

campanhas de esclarecimentos à população, principalmente, quanto à lavagem e 

desinfecção dos reservatórios domiciliares, visando a garantia da qualidade do produto 

armazenado; 

h) participar no aperfeiçoamento da política de controle e preservação dos mananciais 

utilizados para a captação de água; e, 

i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

O trabalho a cargo dos Distritos compreende o gerenciamento, planejamento, 

coordenação, execução e controle das atividades abaixo. 

 

a) Produção de Serviços e Controle de Qualidade; 

b) cadastro técnico; 

c) manutenção de redes e equipamentos; 
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d) controle e desenvolvimento operacional; 

e) projetos e obras; 

f) cadastro comercial, faturamento e cobrança; 

g) suprimento de materiais e serviços gerais; 

h) gestão de pessoas e, 

i) finanças e contabilidade. 

 

I - Em atividades de produção de serviços e controle de qualidade 

 

a) operar os equipamentos necessários à produção de água tratada e a coleta e 

tratamento de esgotos sanitários, de acordo com o porte e tecnologia definidos para 

cada sistema; 

b) controlar o volume de água bombeada para as estações de tratamento e 

reservatórios de água tratada, de acordo com as necessidades do Sistema operado; 

c) proceder o tratamento de água bruta captada, envolvendo, de acordo com as 

condições específicas de cada manancial e Sistema operado, as atividades 

adequadas ao tratamento; 

d) efetuar análises químicas da água recebida para tratamento, durante e após o 

processo de tratamento; 

e) controlar a qualidade dos produtos químicos utilizados e suas dosagens para 

aplicação no tratamento de água; 

f) supervisionar e controlar os níveis dos reservatórios; 

g) promover a manutenção dos sistemas de reservação, envolvendo a lavagem e 

desinfecção dos reservatórios e a manutenção externa das edificações e jardins; 

h) coletar amostras de esgotos sanitários para a realização de análises diversas, de 

acordo com as necessidades ou com a programação; 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     146 

 

i) identificar e dimensionar as necessidades de execução de obras e serviços de 

ampliações e/ou melhorias dos sistemas; 

j) controlar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários; 

k) manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; e, 

l) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

II - Em atividades de cadastro técnico 

 

a) manter, atualizadas, as cópias do cadastro técnico dos Sistemas de Abastecimento 

de Água e de Esgotos Sanitários, efetuando as correções e/ou inclusões, quando da 

execução dos serviços de manutenção e outros, bem como repassar as informações 

para a Gerência Regional de Negócios; e, 

b) desenvolver outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

III - Em atividades de manutenção de redes e de equipamentos 

 

a) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

b) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

c) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações dos 

Sistemas; 
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d) apoiar via rádio, as equipes de manutenção, prestando-lhes informações adicionais 

necessárias à efetivação dos serviços programados, bem como, repassar-lhes as 

informações sobre os não programados; 

e) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

f) controlar estatisticamente, os serviços realizados; 

g) manter o quadro de manobras de válvulas atualizado, visando o controle efetivo, 

bem como, o fornecimento de informações aos usuários; 

h) informar à área de atendimento aos usuários, sobre as eventuais falhas nos 

sistemas, que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

i) elaborar diagnósticos operacionais, a partir de indicadores levantados; 

j) programar e realizar desinfecções e a limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

k) atender às solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de esgotos, de 

acordo com a programação, dando prioridade para os casos mais graves; 

l) manter equipe(s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e/ou 

desobstruções de redes de esgotos sanitários e correções de vazamentos de água, 

em casos de emergência; 

m) executar serviços simples, de manutenção corretiva elétrica, eletromecânica, 

mecânica e de instrumentação; 

n) instalar equipamentos e componentes de equipamentos hidráulicos e comandos 

elétricos; 

o) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos; 

p) executar pequenas extensões de redes; e, 

q) desenvolver outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 
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IV - Em atividades de controle e desenvolvimento operacional 

 

a) manter vigilância e controle das eventuais poluições dos mananciais efluentes, bem 

como, das erosões em suas margens; 

b) registrar os dados sobre a operação dos sistemas; 

c) analisar os indicadores de operação rotineira; 

d) identificar as necessidades de materiais a serem utilizados na implementação de 

programa de desenvolvimento operacional; 

e) implantar programa de Desenvolvimento Operacional; 

f) emitir ordens de serviço para a execução de serviços empreitados; e, 

g) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

V - Em atividades de cadastro comercial, faturamento e cobrança 

 

a) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do 

cadastro comercial dos usuários; 

b) coordenar a realização de leituras dos hidrômetros; 

c) registrar leituras no mapa, ou digitá-las no terminal de computador; 

d) atender aos usuários e ao público em geral, nas solicitações de informações ou 

serviços, podendo inclusive, informar sobre a Estrutura Tarifária e os índices de 

correções, eventualmente aplicados; 

e) orientar aos usuários sobre as técnicas de instalações prediais; 

f) encaminhar as Faturas e Notas Fiscais / Contas de água, esgotos e/ou serviços, 

para os usuários de acordo com os cronogramas preestabelecidos; 
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g) recolher, junto as agências bancárias, os canhotos das Contas de água pagas e os 

respectivos Avisos de Crédito, bem como conciliá-los e classificá-los; 

h) analisar o desempenho comercial do Distrito; 

i) transferir o montante, em dinheiro, arrecadado, para a agência centralizadora na 

Capital; 

j) encaminhar os controles e os Avisos de Créditos para a Superintendência de 

Negócios à qual está subordinada; 

k) efetuar as cobranças das contas em atraso, de acordo com a política adotada pela 

Empresa; 

l) elaborar e acompanhar o cronograma mensal de Avisos de Débito e de Corte do 

fornecimento de água, decorridos os prazos de tolerância estabelecidos; 

m) controlar as cobranças das Contas, considerando os prazos, os parcelamentos de 

débitos, os cheques devolvidos e os valores recebidos indevidamente; 

n) suprimir as ligações de água de usuários inadimplentes, esgotados todos os prazos 

e formas de cobrança e de acordos de parcelamentos; 

o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

VI - Em atividades de engenharia 

 

a) prestar apoio nos estudos para a elaboração de projetos e execução das obras de 

expansão e/ou melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotos 

Sanitários; 

b) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não. 

 

VII - Em atividades de suprimento de materiais e serviços gerais 
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a) gerir o estoque do depósito de materiais local, armazenar adequadamente e 

controlar as movimentações; 

b) identificar as necessidades de materiais no Distrito; 

c) realizar pesquisas, selecionar e cadastrar fornecedores e prestadores de serviços 

da localidade; 

d) controlar, fisicamente, os Bens Patrimoniais da Empresa; 

e) administrar os serviços de telefonia, vigilância, reprografia, recepção, limpeza, 

conservação e manutenção geral dos Bens alocados ou pertencentes ao Distrito; 

f) gerir e manter a frota de veículos, controlar e programar a utilização das frotas 

própria e alugada; 

g) inventariar materiais, de acordo com a programação ou quando necessário; e, 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não. 

 

VIII - Em atividades de gestão de pessoas 

 

a) participar nos processos de recrutamento e seleção de pessoal para o Distrito, sob 

orientação das Superintendências de Recursos Humanos e a de Negócios à qual está 

vinculado o Distrito; 

b) executar e/ou propor programa de treinamento e de desenvolvimento de pessoal do 

Distrito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Superintendência de Recursos 

Humanos; 

c) programar e coordenar a realização de cursos e palestras de treinamento e 

desenvolvimento, em conjunto com a área de recursos humanos; 

d) controlar, administrativamente, o pessoal do Distrito; 

e) levantar as necessidades, providenciar a aquisição, distribuir e fiscalizar a utilização 

correta dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC); 
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f) prestar os primeiros socorros aos empregados envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar; 

g) proceder ao registro, a investigação, a análise e caracterização de acidentes de 

trabalho, seguindo as Normas estabelecidas pela Empresa; 

h) fiscalizar permanentemente, as atividades dos empregados em condições 

insalubres; 

i) promover e coordenar a prestação de Assistência Médica e Odontológica aos 

empregados lotados no Distrito, em conjunto com a área de Recursos Humanos; 

j) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

IX - Em atividades de finanças e contabilidade 

 

a) efetuar a pré-classificação contábil das contas pagas, da prestação de contas do 

Fundo Fixo e outros documentos contabilizáveis, de acordo com as orientações da 

Gerência Regional de Negócios e/ou da área contábil da Empresa; 

b) prestar informações para a elaboração do Orçamento Programa, bem como, 

controlar a sua execução em sua área de competência; 

c) controlar as contas a pagar e administrar o Fundo Fixo do Distrito; e, 

d) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não. 

 

o) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

 

A Tabela 53 apresenta o conjunto de indicadores de gerenciamento do sistema de 

saneamento para o município segundo a base SNIS 2015. 
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Indicador Unidade Cód. Valor 

Receita operacional total R$/ano FN005 9.710.612,96 

Arrecadação total R$/ano FN006 9.710.612,96 

Despesa total com os serviços R$/ano FN017 8.997.984,61 

Despesa de exploração R$/ano FN015 7.321.254,72 

Serviço da dívida total R$/ano FN037 899.544,60 

Despesa total média R$/m3 IN003 3,64 

Tarifa média praticada R$/m3 IN004 3,90 

Índice de suficiência de caixa % IN101 118,12 

Quantidade equivalente de pessoal total emprego IN018 19,96 

 
Tabela 53 - Síntese dos dados financeiros da concessionária de água e esgoto 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

 Obs.: Eventuais diferenças entre "totalização da base desagregada" e 

"totalização da base agregada" decorrem de valores que o prestador de serviços 

considera em seus dados globais, no entanto, não declara em nenhum município 

especificamente. 

A Tabela 54 apresenta a síntese dos dados operacionais da concessionária de 

água e esgotos do município. 

Indicador Unidade Cód. Valor 

Índice de atendimento com rede de água 
População total % IN055 92,15 

População urbana % IN023 100,00 

Índice de atendimento com rede de esgotos 
População total % IN056 39,93 

População urbana % IN024 43,33 

Índice de atendimento com rede de esgotos 
Esgoto coletado % IN016 100 

Esgoto gerado % IN046 50,35 

Consumo médio per capita de água l/hab/dia IN022 145,45 

Índice de perdas na distribuição % IN049 29,55 

Quantidade de ligações de água 

Total (ativas + 
inativas) 

lig AG021 12.423 

Ativas lig AG002 11.698 
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Quantidade de ligações de esgotos 

Total (ativas + 
inativas) 

lig ES009 5.001 

Ativas lig ES002 5.000 

Quantidade de economias residenciais ativas 
Água econ AG013 11.235 

Esgoto econ ES008 4.680 

 
Tabela 54 - Síntese dos dados operacionais da concessionária de água e esgoto 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

p) Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços prestados 

 

 A Tabela 55 apresenta os indicadores do sistema de abastecimento de água 

para o município de acordo com a base de dados SNIS 2015. 

 

Indicador Unidade Cód. Valor 

Índice de atendimento total de água percentual IN055 92,15 

Índice de atendimento urbano de água percentual IN023 100,00 

Densidade de economias de água por ligação econ./ligação IN001 1,06 

Participação das economias residenciais de água 
no total das economias de água 

percentual IN043 90,65 

Índice de macromedição percentual IN011 98,93 

Índice de hidrometração percentual IN009 91,82 

Índice de micromedição relativo ao volume 
disponibilizado 

percentual IN010 70,28 

Índice de micromedição relativo ao consumo percentual IN044 99,77 

Índice de fluoretação de água percentual IN057 92,24 

Índice de consumo de água percentual IN052 70,45 

Volume de água disponibilizado por economia m³/mês/econ IN025 16,14 
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Consumo médio de água por economia m³/mês/econ IN053 11,27 

Consumo micromedido por economia m³/mês/econ IN014 12,27 

Consumo de água faturado por economia m³/mês/econ IN017 11,25 

Consumo médio per capita de água l/hab.dia IN022 145,45 

Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de abastecimento de água 

kWh/m³ IN058 0,71 

Extensão da rede de água por ligação m/ligação IN020 17,32 

Índice de faturamento de água percentual IN028 70,32 

Índice de perdas faturamento percentual IN013 29,68 

Índice de perdas na distribuição percentual IN049 29,55 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia.km IN050 8,97 

Índice de perdas por ligação l/dia/ligação IN051 165,13 

Índice de atendimento total de esgoto referido aos 
municípios atendidos com água 

percentual IN056 39,93 

Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com água 

percentual IN024 43,33 

Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com esgoto 

percentual IN047 43,33 

Índice de coleta de esgoto percentual IN015 50,35 

Índice de tratamento de esgoto percentual IN016 100 

Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida 

percentual IN046 50,35 

Extensão da rede de esgoto por ligação m/ligação IN021 24,78 

Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de esgotamento sanitário 

kWh/m³ IN059 0,00 

 
Tabela 55 - Indicadores do sistema de abastecimento de água 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

A Tabela 56 apresenta o conjunto de indicadores de gerenciamento do sistema 

de saneamento para o município segundo a base SNIS 2015. 
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Indicador Unidade Cód. Valor 

Despesa total com os serviços por m3 faturado R$/m³ IN003 3,64 

Despesa de exploração por m3 faturado R$/m³ IN026 2,96 

Despesa de exploração por economia R$/ano/econ IN027 438,35 

Tarifa média praticada R$/m³ IN004 3,90 

Tarifa média de água R$/m³ IN005 4,30 

Tarifa média de esgoto R$/m³ IN006 3,09 

Indicador de desempenho financeiro percentual IN012 106,96 

Índice de evasão de receitas percentual IN029 0,00 

Incidência da despesa de pessoal e de serv. de terc. 
nas despesas totais com os serviços 

percentual IN007 51,09 

Despesa média anual por empregado R$/empreg. IN008 230.269,75 

Margem da despesa de exploração percentual IN030 76,07 

Margem da despesa com pessoal próprio percentual IN031 41,87 

Margem da despesa com pessoal próprio total 
(equivalente) 

percentual IN032 47,77 

Margem do serviço da divida percentual IN033 9,35 

Margem das outras despesas de exploração percentual IN034 9,27 

Participação da despesa com pessoal próprio nas 
despesas de exploração 

percentual IN035 55,04 

Participação da despesa com pessoal total 
(equivalente) nas despesas de exploração 

percentual IN036 62,79 

Participação da despesa com energia elétrica nas 
despesas de exploração 

percentual IN037 12,12 

Participação da despesa com produtos químicos nas 
despesas de exploração 

percentual IN038 0,62 

Participação das outras despesas na despesa de 
exploração 

percentual IN039 12,18 

Participação da receita operacional direta de água na 
receita operacional total 

percentual IN040 72,77 

Participação da receita operacional direta de esgoto 
na receita operacional total 

percentual IN041 26,34 

Participação da receita operacional indireta na receita 
operacional total 

percentual IN042 0,89 

Dias de faturamento comprometidos com contas a 
receber 

dias IN054 45,61 

Quantidade equivalente de pessoal total empregados IN018 19,96 

Índice de produtividade: economias ativas por pessoal 
total (equivalente) 

econ/emp. eqv IN019 836,61 

Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) 
[percentual 

ligações/emp. IN102 780,50 
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Índice de produtividade: empregados próprios por 
1.000 ligações de água + esgoto 

empreg./mil lig. IN048 1,12 

Índice de produtividade: economias ativas por pessoal 
próprio 

econ./empreg. IN002 954,40 

Índice de produtividade: empregados próprios por 
1.000 ligações de água 

empreg./mil lig. IN045 1,53 

Índice de suficiência de caixa percentual IN101 118,12 

Índice de despesas por consumo de energia elétrica 
nos sistemas de água e esgotos 

R$/kWh IN060 0,53 

 
Tabela 56 - Indicadores de gerenciamento do sistema de saneamento 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 
 

Tabela 57 apresenta dados de 2015, no qual é possível observar informações 

referentes aos serviços prestados pela concessionária. 

 

Item Unidade Cod. Valor 

PARALISAÇÕES EM 
SISTEMAS DE ÁGUA 

Paralisações paralisação/ ano QD002 41 

Duração hora/ano QD003 556 

Economias ativas 
atingidas 

economia/ ano QD004 185.350 

INTERMITÊNCIAS EM 
SISTEMAS DE ÁGUA 

Interrupções interrupção/ ano QD021 2 

Duração hora/ano QD022 293,00 

Economias ativas 
atingidas 

economia/ano QD015 12.600 

Extravasamentos 
Extravasamentos extravasamentos/ano QD011 169 

Duração hora/ano QD012 1.247,00 

RECLAMAÇÕES E 
SERVIÇOS EXECUTADOS 

Reclamações ou 
solicitações de serviços 

reclam./ano QD023 7.512 

Serviços executados serviço/ ano QD024 7.473 

Tempo total de execução 
dos serviços 

hora/ano QD025 363.669,00 

 
Tabela 57 - Dados relativos à eficiência do sistema de saneamento 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 
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 A Tabela 58 exibe os indicadores relativos ao sistema de qualidade existente no 

município. 

 

Indicador Unidade Cód. Valor 

Índice de conformidade da quantidade de amostra - Cloro 
Residual 

percentual IN079 89,79 

Incidência das análises de cloro residual fora do padrão percentual IN075 2,99 

Índice de conformidade da quantidade de amostra - 
Turbidez 

percentual IN080 89,79 

Incidência das análises de turbidez fora do padrão percentual IN076 0,92 

 
Tabela 58 - Indicadores de Qualidade 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

q) Caracterização da prestação dos serviços 

 

 O município de Goiatuba conta com uma empresa de economia mista com 

administração pública para gerenciamento dos serviços de água e esgoto, a 

SANEAGO – Saneamento de Goiás S.A., responsável pelo abastecimento de água de 

95% da população do estado, conforme consta no Atlas Brasil - Abastecimento Urbano 

de Água segundo publicação da Agência Nacional de Águas (ANA). 

 

 Metas de Atendimento 

 

 Segundo o contrato estabelecido entre a concessionária de água e esgoto e o 

município, deverão ser cumpridas ao longo do período de concessão as metas 

estabelecidas, as quais deverão ser fiscalizadas tanto pelo município quanto pela 

agência reguladora. 
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Para o ano de 2015 não foi possível verificar se a meta de atendimento foi 

cumprida devido à falta de informações por parte do prestador de serviços de água e 

esgoto. Em 2015, conforme informações da SANEAGO, o atendimento de água é de 

100% na zona urbana e distritos. 

 

 Custos Associados ao Sistema de Saneamento 

 

 A gestão operacional dos sistemas de saneamento é fator decisivo para a 

garantia para atingir as metas estabelecidas e garantia de destinação de verbas que 

contemple os serviços envolvidos ao longo do ano. 

 Não foram disponibilizados pela SANEAGO os valores unitários. 

 

 Projeção de Investimentos 

 

 Conforme o contrato de prestação dos serviços de água e esgoto a 

concessionária se comprometeu a realizar investimentos no sistema, ano a ano 

durante o período da concessão. 

 A projeção de investimentos definida deverá atender o sistema de água e 

sistema de esgoto. 

 É de responsabilidade da agência reguladora e da prefeitura municipal de 

Goiatuba o acompanhamento dos montantes investidos no sistema de saneamento 

sob tutela da concessionária SANEAGO. 

 Não foi disponibilizado pela SANEAGO a projeção de investimentos no setor. 

 

 Sede Administrativa e Atendimento 
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 A sede administrativa dos serviços de abastecimento de água e coleta e 

tratamento de efluentes funciona na unidade Vapt Vupt Goiatuba, localizada Na 

Avenida Minas Gerais com Rua Corumbá, nº330, no centro da cidade. Há também 

uma agência de atendimento de Marzagão, localizado na Praça Dona Lica, nº54, no 

centro da cidade. Nestes locais os funcionários da concessionária realizam o 

atendimento ao público de forma presencial. 

 

 Sistema Comercial 

 

 No sistema comercial utilizado, são realizadas as ações de entrada de 

informações dos clientes assim como as sínteses de resultados obtidos por meio da 

micromedição. 

 Por meio do sistema comercial são computados e geridos os serviços 

necessários ao atendimento dos clientes do sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

 

 Leitura e Emissão de Faturas 

 

 A leitura dos hidrômetros é realizada pelo técnico operador do sistema.  

 O sistema utilizado é do tipo leitura/emissão de contas em tempo real, sendo 

estas entregues ao cliente no momento da leitura. A leitura/medição dos hidrômetros é 

feita em 100% das economias.  

 

 Hidrômetros e dispositivos para proteção dos hidrômetros. 

 

 Hidrômetro utilizado é o multijato mecânico. E os abrigos são caixas metálicas. 
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4 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

a) Análise crítica dos planos diretores de esgotamento sanitário da área de 

planejamento 

 

 O município de Goiatuba não possui plano diretor para o setor de coleta, 

afastamento e tratamento de esgotos. 

 

b) Descrição dos sistemas de esgotamento sanitário atuais 

 

 O sistema de esgotamento sanitário do município de Goiatuba é composto por 

rede coletora, afastamento e estação de tratamento de esgoto - ETE, atendendo 5.001 

ligações de esgoto. A extensão da rede de esgotos é de 102,50 km. O índice de coleta 

de esgoto no município no ano de 2015 era de 50,35%, sendo 100% desse esgoto 

tratado. O município possui 49,89% de sua área urbana atendida pelo sistema de 

esgotamento sanitário. 

Todo o sistema de esgotamento sanitário funciona por gravidade, não havendo 

estações elevatórias. Nenhum distrito ou localidade rural é atendida pelo sistema. 

 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     161 

 

 

Figura 40 - Índice de coleta de esgoto na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba a qual Goiatuba faz parte 
 
Fonte: Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – Parte A: Diagnóstico, 2011 

 

Por mais que os mapas demonstrem o baixo índice de serviços de esgoto (menor 

que 40%) no município, um ponto positivo identificado é a questão de todo esgoto 

coletado ser tratado. 

 

Filtro 
biológico 

Lodo 
ativado 

Reator 
anaeróbio 

Valo de 
oxidação 

Lagoa 
anaeróbia 

Lagoa 
aeróbia 

Lagoa 
aerada 

Lagoa 
facultativa 

Lagoa 
Mista 

Lagoa de 
maturação 

- - - - X - - - - - 

 
Quadro 1 - Tipos de unidades utilizadas no tratamento de esgoto de Goiatuba 
 
Fonte: Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – Parte A: Diagnóstico, 2011 
Nota - Sinais convencionais utilizados: 
X  Existe no município 
 -  Não existe no município 
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c) Indicação de áreas de risco de contaminação por esgotos do município 

 

Ainda não foi detectado pela SANEAGO nenhum ponto com risco de 

contaminação. Os dados resultantes da última coleta de dados (SNIS 2015) são 

apresentados na Tabela 59 no que se refere às análises realizadas para o sistema de 

tratamento de esgotos estão em conformidade. 

 

Item Unidade Cód. Valor 

AMOSTRAS PARA ANÁLISE 
COLIFORMES TOTAIS 

Obrigatórias amostra/ano QD028 970 

Analisadas amostra/ano QD026 870 

Resultados fora do padrão amostra/ano QD027 30 

 
Tabela 59 - Análises de esgoto 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

d) Análise crítica e avaliação da situação atual dos sistemas de esgotamento 

sanitário 

 

 De modo geral as estruturas que compõem o sistema de esgotamento sanitário 

estão em boas condições. Não foram observados em campo problemas estruturais ou 

de manutenção no sistema. 

 

e) Principais deficiências referentes ao sistema de esgotamento sanitário 

 

 A principal deficiência encontrada no sistema de esgotamento sanitário é a 

obstrução causada pelo lançamento irregular de resíduos no sistema, como sacolas 

plásticas e fraldas. Segundo informações da Concessionária de Água e Esgoto, não 
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há mais deficiências no sistema, pois o esgoto é coletado/afastado, tratado e devolvido 

ao manancial de acordo com a legislação pertinente. 

 

f) Levantamento da rede hidrográfica do município 

 

Apresentado no item “e” sobre Infraestrutura de Abastecimento de Água. 

 

g) Dados dos corpos receptores existentes 

 

 O corpo receptor do efluente tratado é o Ribeirão Santa Maria. A SANEAGO 

controla a qualidade do que é depositado no ribeirão. 

 

h) Identificação de principais fundos de vale 

 

Conforme mostram a Figura 41 e a Figura 42, passam pela área urbana do 

município Córrego Lajeado, Córrego do Açude, Córrego Chico à Toa, Córrego do 

Matadouro, Córrego Chico Menino, Córrego Santa Maria de Cima, Córrego Mato Rico, 

Córrego Canela e Córrego Pontinha. 
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Figura 41 - Rios que passam pela área urbana de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Figura 42 - Fundos de vale na área urbana de Goiatuba 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

i) Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos 

domésticos e especiais 

 

 O número de economias ativas de esgoto é de 5.445. O volume total de esgotos 

coletados é de aproximadamente 827.990,00 m³/ano, considerando residencial, 

comercial, público, industrial, residencial social e comercial ll, segundo dados 

referentes ao ano de 2015, informados pela SANEAGO. 

O município possui uma indústria de grande porte, a Polenghi Indústria 

Alimentícia, que possui uma Estação de Tratamento de Esgoto interna e lança os 
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efluentes tratados a jusante do Córrego Lajeado, seguindo as normas e instruções 

estabelecidas pela SANEAGO para este fim. 

 

j) Ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de esgotamento sanitário 

 

 Existem ligações clandestinas de águas pluviais, porém, a Secretaria de Obras 

atua mediante denúncia ou problemas na rede de esgotamento sanitário, não existe 

nenhum programa de prevenção. 

 

k) Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento 

sanitário existente na área de planejamento 

 

O sistema de coleta de esgotos no município abrange 48,00% do número total 

de economias. Destas, 100% do esgoto coletado é destinado à ETE, segundo 

informações da concessionária.  

 

l) Estrutura de produção de esgoto 

 

 A estrutura de produção dos esgotos acompanha a estrutura de abastecimento 

de água, sendo o número de ligações de água superior ao de esgoto. São 5.000 

ligações ativas de esgoto na cidade, com volumes faturados, segundo dados 

referentes ao ano de 2015. A SANEAGO não informou a distribuição do consumo por 

setor. 

 

m) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes 
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 A seguir é realizada a descrição das estruturas existentes no sistema de 

esgotamento sanitário. Não existem estações elevatórias, todo o esgoto do município 

é levado pela gravidade. 

 

 Rede Coletora 

 

O panorama atual no que concerne à cobertura do sistema coletor de esgotos é 

certamente o problema de maior relevância nesta área. 

A Tabela 60 apresenta a situação da cobertura do sistema nos setores do município. 

 

  Indicador Unidade Código Goiânia Goiatuba 

Índice de atendimento total de esgoto referido 
aos municípios atendidos com água 

percentual IN056 88,44 39,93 

Índice de atendimento urbano de esgoto 
referido aos municípios atendidos com água 

percentual IN024 88,78 43,33 

Índice de atendimento urbano de esgoto 
referido aos municípios atendidos com esgoto 

percentual IN047 88,78 43,33 

Índice de coleta de esgoto percentual IN015 81,72 50,35 

Índice de tratamento de esgoto percentual IN016 78,92 100,00 

Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida 

percentual IN046 64,49 50,35 

Extensão da rede de esgoto por ligação m/lig. IN021 9,66 24,78 

Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de esgotamento sanitário 

kWh/m³ IN059 0,11 0,00 

 
Tabela 60 - Indicadores do sistema de esgotamento sanitário 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 
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 Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 

 

O município de Goiatuba possui 01 estação de tratamento de esgotos do tipo 

lagoas de estabilização. 

O sistema de tratamento possui 03 linhas que operam em paralelo sendo cada 

uma composta de 01 lagoa anaeróbia e 01 lagoa facultativa (Figuras 44,45,46 E 47) 

A totalidade dos esgotos produzidos na área urbana chegam à ETE por gravidade. 

 

 

 

Figura 43 - ETE 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 44 - Vista Geral das Lagoas 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 

Figura 45 - Vista lateral da lagoa anaeróbia 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 46 - Vista Geral das Lagoas 

Fotos: Foto de painel no escritório da SANEAGO – Rua Xingu  

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

Os resíduos do sistema de gradeamento são enterrados no terreno da ETE o 

que não pode ser realizado sem a construção de uma unidade de aterro sanitário e 

licença ambiental para esta atividade (Figura 47). 
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Figura 47 - Canal de Entrada 

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

 Sistema de Lagoa Anaeróbia 

 

As lagoas anaeróbias são geralmente utilizadas precedendo lagoas de 

estabilização fotossintéticas. Não existe basicamente um limite de população para a 

sua utilização, desde que se tenha área e solo adequados à sua implantação. 

Quando se tem essas condições, as lagoas resultam no sistema de tratamento 

mais econômico e, por isso mesmo, são bastante utilizadas. Por problemas de odores, 

recomenda-se que as lagoas anaeróbias estejam a, pelo menos, 500 metros de 

residências. 

O uso de lagoas anaeróbias precedendo lagoas fotossintéticas é claramente 

vantajoso. Demonstra-se que a área ocupada pelo conjunto das lagoas em série é 

menor do que a necessária para apenas uma lagoa fotossintética. Além disso, a lagoa 

anaeróbia inicial, mais profunda, é mais adequada para eventuais acúmulos de areia, e 

é também mais favorável para eventuais cargas de choque afluentes. 
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As lagoas anaeróbias não requerem equipamentos especiais e desta forma o 

uso de energia na instalação é demasiadamente menor que outros sistemas, 

necessitando somente de energia gravitacional para a chegada do efluente até a 

entrada da lagoa (seja por bombeamento ou por diferença de cota). 

A eficiência de remoção de DBO nas lagoas anaeróbias é em geral cerca de 

50% a 70%, sendo que o efluente final desta lagoa ainda apresenta elevada carga de 

DBO necessitando-se desta maneira de sistemas complementares que garantam o 

polimento do efluente (em geral utilizando-se para isto lagoas facultativas). 

Este tipo de sistema, em geral necessita obedecer aos seguintes parâmetros de 

projeto: 

TDH: 3,0 a 6,0 dias Profundidade: 3,5m a 5,0m 

 

 

Figura 48 - Lagoa anaeróbica 

 

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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n) Organograma do prestador de serviço 

 

A Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO é companhia responsável pelo 

gerenciamento dos serviços de saneamento no município de Goiatuba. 

Em 12 de novembro de 1960 (Governo de José Feliciano Ferreira), com a Lei nº 3.329 

– foi criado o Departamento Estadual de Saneamento – DES. Suas atividades foram 

iniciadas em 27 de fevereiro de 1.961 e encerradas no dia 13 de setembro de 1.967 

com a criação da Lei nº 6.680 (Governo de Otávio Lage Siqueira), transformando o 

órgão em empresa de economia mista, com a denominação de Saneamento de Goiás 

S.A. - SANEAGO, constituindo a primeira Diretoria os seguintes nomes: Presidente, 

Eng.º Mário Evaristo de Oliveira; Diretor Técnico, Eng.º Rubens Vieira Guerra e Diretor 

Financeiro, Mário Cupertino. À frente da Secretaria, ficou a servidora Jamile Dib. 

Com um capital inicial de 20 milhões de cruzeiros, foi conferida à SANEAGO as 

seguintes atribuições: 

 Promover o saneamento básico em Goiás, cumprindo-lhe especificamente 

elaborar projetos, realizar estudos e praticar a exploração dos serviços de água 

e esgotos sanitários; 

 Os encargos relativos ao controle da poluição ambiental; 

 Promover a execução de novas obras; 

 Ampliar as instalações de sistemas de esgotos sanitários já existentes; 

 Fixar tarifas e contribuições para os seus serviços, reajustando-as, sempre que 

necessário, de modo a atender à amortização dos investimentos, encargos de 

manutenção e operação, bem como da natural e imperiosa necessidade de 

expansão dos sistemas. 

 

Dados Gerais da Concessionária 
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Saneamento de Goiás S/A. Diretor Presidente – DIPRE 

Diretor de Gestão Corporativa – DICOR 

Diretor de Expansão – DIEXP Diretor de Produção – DIPRO Procuradoria Jurídica – 

PROJU CNPJ: 01.616.929/0001-02 

Classificação: Entidade Paraestatal/Sociedade de Economia Mista 

 

Endereço/Sede: Av. Fued José Sebba nº 1245 – Jardim Goiás – 74805-100 – Goiânia- 

GO. 

Contato:(62) 3243-3300 

Fax: 3218-1654 

 

Email: dipre@SANEAGO.com.br Site: www.SANEAGO.com.br 

Jurisdicionante: Secretaria de Estado das Cidades. 

 

A partir da Figura 49 até a Figura 54 são apresentados os organogramas 

organizacionais da empresa desde sua presidência até a gerência local com a 

atribuição de gerenciar os sistemas de saneamento do município de Goiatuba. 

mailto:dipre@SANEAGO.com.br
http://www.saneago.com.br/
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Figura 49 - – Organograma geral do prestador de serviços 
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Figura 50 - Organograma geral do prestador de serviços – DIPRE 
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Figura 51 - Organograma geral do prestador de serviços - PROJU 
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Figura 52 - Organograma geral do prestador de serviços – DIPRO 
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Figura 53 - Organograma geral do prestador de serviços - DIEXP 
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Figura 54 -Organograma geral do prestador de serviços – DIPRO 
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o) Descrição do corpo funcional 

 

 A equipe funcional do setor de esgotamento sanitário é composta por um 

operador de sistema e pela equipe de limpeza terceirizada. Recentemente a 

SANEAGO rompeu o contrato com a empresa terceirizada e encontra-se em processo 

de licitação para uma nova contratação. 

  

 Gerência do sistema 

 

A Gerência de operações da SANEAGO no município de Goiatuba tem sua sede 

localizada na Rua Xingu, Goiatuba. (Figuras 24 e 25) 

 

 

Figura 55 - Vista Geral das Instalações Administrativas 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 56 - Vista Geral das Instalações Administrativas 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

No local estão concentrados todos os departamentos de gerência do sistema no 

município conforme descrição no organograma da Figura 57. 
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Figura 57 - Organograma Geral do Prestador de Serviço Local 

 

Atribuições da Gerência Regional de Serviços 

 

 Manter o inter-relacionamento harmonioso entre as Supervisões e Distritos, 

visando a integração na consecução de suas atividades, tendo como objetivo 

único, o atingimento de resultados na comercialização e prestação de serviços 

aos clientes da SANEAGO, com vista ao cumprimento dos Contratos de 

Concessão/Programa; 

 Prestar serviços de laboratório; 
 

 Prestar serviços de manutenção de equipamentos; 
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 Prestar serviços de manutenção nos sistemas de Abastecimento de Água e de 

Esgotos Sanitários; 

 Atuar como multiplicador de treinamento e aperfeiçoamento; 
 

 Prestar serviços de apoio, nas áreas administrativa, financeira, comercial, 

engenharia e de produção; 

 Verificar o cumprimento das normas, requerimentos e Resoluções de Diretoria, 

pelos Distritos; 

 Prestar apoio técnico-operacional aos Distritos, Superintendência de Serviços 

e áreas gestoras; e, 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

Atribuições da Supervisão de Apoio Técnico 

 

I - Em atividades de Laboratório, Controle de Qualidade de Água e de Produtos 

Químicos 

 Executar serviços de análises em laboratório, para os Distritos de sua 

jurisdição, e, assessorá-los nas correções dos eventuais desvios; 

 Preparar soluções químicas para serem utilizadas em análises nos Distritos, e, 

propor às Unidades das Superintendências, melhorias nos sistemas de 

análises; 

 Treinar os operadores de ETA’s e ETE's nas atividades de análises de 

qualidade dos produtos; 

 Controlar a qualidade dos reagentes e produtos químicos; 
 

 Acompanhar a realização de análises especiais, nos laboratórios da P-SLA e 
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P-SLE; 

 Implantar e verificar o cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos 

em lei e nas normas operacionais, nos Distritos de sua jurisdição, visando a 

garantia da qualidade dos produtos; 

 Participar e/ou coordenar, juntamente com a Assessoria de Comunicação 

Social, de campanhas de esclarecimentos à população, principalmente, quanto 

à lavagem e desinfecção dos reservatórios domiciliares, visando a garantia da 

qualidade do produto armazenado; 

 Participar no aperfeiçoamento da política de controle e preserva dos 

mananciais utilizados para a captação de água; e desenvolver ações para o 

comprimento da Política Ambiental; 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

II - Em Atividades de Manutenção de Equipamentos, redes, ETA'S e ETE'S 

 

 Executar e/ou contratar os serviços de manutenção de equipamentos 

pertencentes aos sistemas dos Distritos de sua jurisdição; 

 Cumprir e/ou fazer cumprir a programação das manutenções preventivas dos 

equipamentos dos sistemas dos Distritos; 

 Treinar os empregados dos Distritos para a execução de pequenas 

manutenções preventivas e corretivas; 

 Acompanhar, avaliar e, quando possível, testar a qualidade dos serviços de 

manutenção executados na Oficina da Superintendência de Engenharia 

Operacional e Controle Ambiental - SUPEA ou oficinas de terceiros; 
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 Acompanhar, instruir e/ou coordenar a execução das manutenções de redes 

de água e de esgotos sanitários de maior complexidade; 

 Implantar e avaliar normas e programa aplicáveis na manutenção de redes e 

equipamentos, bem como, verificar o cumprimento destes instrumentos; 

 Manter atualizados os cadastros de redes e equipamentos pertencentes aos 

Distritos de sua jurisdição; 

 Propor às Unidades da Superintendência, melhorias nos sistemas de 

manutenções de redes e equipamentos; e, 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

III - Em atividades de implantação de sistemas e/ou de execução de pequenas obras 

 

 Participar das atividades de planejamento, estudos de viabilidade, estudos 

técnicos de situações inesperadas, gerenciamento, acompanhamento e 

fiscalização de obras; 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

IV - Em atividades de operação de sistemas 

 

 Acompanhar a operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e de 

Esgotos Sanitários e apoiar as Gerências dos Distritos, quanto às técnicas a 

serem adotadas; 

 Sugerir a elaboração de projetos de melhorias dos Sistemas, bem como, 

participar das implantações; 

 Providenciar e/ou contratar serviços de manutenção dos Sistemas de 
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Abastecimento de Água e de Esgotos Sanitários, bem como, acompanhar as 

suas execuções; 

 Participar como instrutor, nos programa de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal na área operacional; 

 Implantar e avaliar normas e programa aplicáveis na operação dos Sistemas, 

bem como, verificar o cumprimento destes instrumentos; 

 Participar na implantação dos projetos elaborados em atendimento ao 

Programa de Desenvolvimento Operacional - PDO; 

 Manter atualizados os dados referentes ao controle operacional dos sistemas; 

e, 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

Atribuições da Supervisão de Controle de Qualidade 

 

 Executar serviços de análises em laboratório, para os Distritos de sua 

jurisdição, e, assessorá-los nas correções dos eventuais desvios; 

 Preparar soluções químicas para serem utilizadas em análises nos laboratórios 

dos Distritos de sua jurisdição; 

 Treinar os operadores de ETA’s e ETE´s nas atividades de análises da 

qualidade dos produtos; 

 Controlar a qualidade dos reagentes e produtos químicos; 
 

 Acompanhar a realização de análises especiais, no laboratório da P-SLA e P- 

SLE ou de terceiros; 

 Implantar e verificar o cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos 

em lei e nas normas operacionais, nos Distritos de sua jurisdição, visando a 
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garantia da qualidade dos produtos; 

 Participar e/ou coordenar, juntamente com a Assessoria de Comunicação 

Social, de campanhas de esclarecimentos à população, principalmente, quanto 

à lavagem e desinfecção dos reservatórios domiciliares, visando a garantia da 

qualidade do produto armazenado; 

 Participar no aperfeiçoamento da política de controle e preserva dos 

mananciais utilizados para a captação de água; e, 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

O trabalho a cargo dos Distritos compreende o gerenciamento, planejamento, 

coordenação, execução e controle das atividades abaixo. 

 Produção de Serviços e Controle de Qualidade; 
 

 Cadastro técnico; 
 

 Manutenção de redes e equipamentos; 
 

 Controle e desenvolvimento operacional; 
 

 Projetos e obras; 

 

 Cadastro comercial, faturamento e cobrança; 
 

 Suprimento de materiais e serviços gerais; 
 

 Gestão de pessoas e, 
 

 Finanças e contabilidade. 
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I  - Em atividades de produção de serviços e controle de qualidade 

 

 Operar os equipamentos necessários à produção de água tratada e à coleta e 

tratamento de esgotos sanitários, de acordo com o porte e tecnologia definidos 

para cada sistema; 

 Controlar o volume de água bombeada para as estações de tratamento e 

reservatórios de água tratada, de acordo com as necessidades do Sistema 

operado; 

 Proceder o tratamento de água bruta captada, envolvendo, de acordo com as 

condições específicas de cada manancial e Sistema operado, as atividades 

adequadas ao tratamento; 

 Efetuar análises químicas da água recebida para tratamento, durante e após o 

processo de tratamento; 

 Controlar a qualidade dos produtos químicos utilizados e suas dosagens para 

aplicação no tratamento de água; 

 Supervisionar e controlar os níveis dos reservatórios; 
 

 Promover a manutenção dos sistemas de reserva, envolvendo a lavagem e 

desinfecção dos reservatórios e a manutenção externa das edificações e 

jardins; 

 Coletar amostras de esgotos sanitários para a realização de análises diversas, 

de acordo com as necessidades ou com a programação; 

 Identificar e dimensionar as necessidades de execução de obras e serviços de 

ampliações e/ou melhorias dos sistemas; 

 Controlar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários; 
 

 Manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; e, 
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 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

II - Em atividades de cadastro técnico 

 

 Manter, atualizadas, as cópias do cadastro técnico dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e de Esgotos Sanitários, efetuando as correções e/ou 

inclusões, quando da execução dos serviços de manutenção e outros, bem 

como repassar as informações para a Gerência Regional de Negócios; e, 

 Desenvolver outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

III - Em atividades de manutenção de redes e de equipamentos 

 

 Programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à 

execução; 

 Distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a 

natureza e complexidade dos serviços a serem executados; 

 Efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações dos 

Sistemas; 

 Apoiar, via rádio, as equipes de manutenção, prestando-lhes informações 

adicionais necessárias à efetivação dos serviços programados, bem como, 

repassar-lhes as informações sobre os não programados; 

 Vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando 

o efetivo controle e fiscalização; 

 Controlar estatisticamente, os serviços realizados; 
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 Manter o quadro de manobras de válvulas atualizado, visando o controle 

efetivo, bem como, o fornecimento de informações aos usuários; 

 Informar à área de atendimento aos usuários, sobre as eventuais falhas nos 

sistemas, que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

 Elaborar diagnósticos operacionais, a partir de indicadores levantados; 
 

 Programar e realizar desinfecções e a limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

 Atender às solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de esgotos, 

de acordo com a programação, dando prioridade para os casos mais graves; 

 Manter equipe(s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos 

e/ou desobstruções de redes de esgotos sanitários e correções de vazamentos 

de água, em casos de emergência; 

 Executar serviços simples, de manutenção corretiva elétrica, eletromecânica, 

mecânica e de instrumentação; 

 Instalar equipamentos e componentes de equipamentos hidráulicos e 

comandos elétricos; 

 Prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes 

e equipamentos; 

 Executar pequenas extensões de redes; e, 
 

 Desenvolver outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

IV - Em atividades de controle e desenvolvimento operacional 

 

 Manter vigilância e controle das eventuais poluições dos mananciais efluentes, 

bem como, das erosões em suas margens; 
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 Registrar os dados sobre a operação dos sistemas; 
 

 Analisar os indicadores de operação rotineira; 
 

 Identificar as necessidades de materiais a serem utilizados na implementação 

de programa de desenvolvimento operacional; 

 Implantar programa de Desenvolvimento Operacional; 
 

 Emitir ordens de serviço para a execução de serviços empreitados; e, 
 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

V  - Em atividades de cadastro comercial, faturamento e cobrança 

 

 Efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do 

cadastro comercial dos usuários; 

 Coordenar a realização de leituras dos hidrômetros; 
 

 Registrar leituras no mapa, ou digitá-las no terminal de computador; 
 

 Atender aos usuários e ao público em geral, nas solicitações de informações 

ou serviços, podendo inclusive, informar sobre a Estrutura Tarifária e os índices 

de correções, eventualmente aplicados; 

 Orientar aos usuários sobre as técnicas de instalações prediais; 

 

 Encaminhar as Faturas e Notas Fiscais / Contas de água, esgotos e/ou 

serviços, para os usuários de acordo com os cronogramas preestabelecidos; 

 Recolher, junto as agências bancárias, os canhotos das Contas de água pagas 
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e os respectivos Avisos de Crédito, bem como conciliá-los e classificá-los; 

 Analisar o desempenho comercial do Distrito; 
 

 Transferir o montante, em dinheiro, arrecadado, para a agência centralizadora 

na Capital; 

 Encaminhar os controles e os Avisos de Créditos para a Superintendência de 

Negócios à qual está subordinada; 

 Efetuar as cobranças das contas em atraso, de acordo com a política adotada 

pela Empresa; 

 Elaborar e acompanhar o cronograma mensal de Avisos de Débito e de Corte 

do fornecimento de água, decorridos os prazos de tolerância estabelecidos; 

 Controlar as cobranças das Contas, considerando os prazos, os parcelamentos 

de débitos, os cheques devolvidos e os valores recebidos indevidamente; 

 Suprimir as ligações de água de usuários inadimplentes, esgotados todos os 

prazos e formas de cobrança e de acordos de parcelamentos; 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

VI - Em atividades de engenharia 

 

 Prestar apoio nos estudos para a elaboração de projetos e execução das obras 

de expansão e/ou melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água e de 

Esgotos Sanitários; e, 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não. 

 

VII - Em atividades de suprimento de materiais e serviços gerais 
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 Gerir o estoque do depósito de materiais local, armazenar adequadamente e 

controlar as movimentações; 

 Identificar as necessidades de materiais no Distrito; 
 

 Realizar pesquisas, selecionar e cadastrar fornecedores e prestadores de 

serviços da localidade; 

 Controlar, fisicamente, os Bens Patrimoniais da Empresa; 
 

 Administrar os serviços de telefonia, vigilância, reprografia, recepção, limpeza, 

conservação e manutenção geral dos Bens alocados ou pertencentes ao 

Distrito; 

 Gerir e manter a frota de veículos, controlar e programar a utilização das frotas 

própria e alugada; 

 Inventariar materiais, de acordo com a programação ou quando necessário; e, 
 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não. 

 

VIII - Em atividades de gestão de pessoas 

 

 Participar nos processos de recrutamento e seleção de pessoal para o Distrito, 

sob orientação das Superintendências de Recursos Humanos e a de Negócios 

à qual está vinculado o Distrito; 

 Executar e/ou propor programa de treinamento e de desenvolvimento de 

pessoal do Distrito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

Superintendência de Recursos Humanos; 

 Programar e coordenar a realização de cursos e palestras de treinamento e 

desenvolvimento, em conjunto com a área de recursos humanos; 

 Controlar, administrativamente, o pessoal do Distrito; 
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 Levantar as necessidades, providenciar a aquisição, distribuir e fiscalizar a 

utilização correta dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos 

(EPC); 

 Prestar os primeiros socorros aos empregados envolvidos em acidentes de 

trabalho, bem como tomar as providências necessárias ao atendimento médico 

ou hospitalar; 

 Proceder o registro, a investigação, a análise e caracterização de acidentes de 

trabalho, seguindo as Normas estabelecidas pela Empresa; 

 Fiscalizar permanentemente, as atividades dos empregados em condições 

insalubres; 

 Promover e coordenar a prestação de Assistência Médica e Odontológica aos 

empregados lotados no Distrito, em conjunto com a área de Recursos 

Humanos; 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 

IX - Em atividades de finanças e contabilidade 

 

 Efetuar a pré-classificação contábil das contas pagas, da prestação de contas 

do Fundo Fixo e outros documentos contabilizáveis, de acordo com as 

orientações da Gerência Regional de Negócios e/ou da área contábil da 

Empresa; 

 Prestar informações para a elaboração do Orçamento Programa, bem como, 

controlar a sua execução em sua área de competência; 

 Controlar as contas a pagar e administrar o Fundo Fixo do Distrito; e, 
 

 Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não. 
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Almoxarifado 

 

Junto à base de operações está localizado o almoxarifado que armazena os 

materiais de uso frequente como tubos e conexões para ligação de ramais, colares de 

tomada, registros entre outras peças. 

 

 

Figura 58 – Almoxarifado da SANEAGO 

Fotos: Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Os materiais destinados às obras de maior porte como tubulações para 

adutoras, conexões, conjuntos motor bomba, entre outros estão alocados na sede 

central localizada na cidade de Goiânia. 

 

p) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

 

Estas informações foram mencionadas no item “o” sobre Infraestrutura de 

Abastecimento de Água. 

 

q) Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços prestados 

 

 A Tabela 61 apresenta os principais índices referentes ao sistema de coleta e 

tratamento de esgotos conforme a base de dados do SNIS para o ano de 2015. 

 

Item Unidade Cód. Valor 

POPULAÇÃO ATENDIDA 
População total habitante ES001 13.594 

População 
urbana 

habitante ES026 13.594 

Extensão da rede de esgoto km ES004 102,50 

Consumo total de energia elétrica 
1000 

kWh/ano 
ES028 0,40 

QUANTIDADES DE LIGAÇÕES 

Total (ativas + 
inativas) 

ligação ES009 5.001 

Ativas ligação ES002 5.000 

QUANTIDADES DE ECONOMIAS 
ATIVAS 

Total (ativas) economia ES003 5.445 

Residenciais economia ES008 4.680 

VOLUMES DE ESGOTO 

Coletado 
1.000 

m³/ano 
ES005 827,99 

Tratado 
1.000 

m³/ano 
ES006 827,99 

Faturado 
1.000 

m³/ano 
ES007 827,99 

Bruto exportado 
1.000 

m³/ano 
ES012 0 
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Bruto exportado 
tratado nas 
instal. do 

importador 

1.000 
m³/ano 

ES015 0 

Bruto importado 
1.000 

m³/ano 
ES013 0 

Bruto importado 
tratado nas 
instal. do 

importador 

1.000 
m³/ano 

ES014 0 

 
Tabela 61 - Índices do sistema de coleta e tratamento de esgotos 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

A Tabela 62 apresenta os indicadores da base de dados SNIS 2015 para o 

sistema de esgotamento sanitário. 

 

Indicador Unidade Cód. Valor 

Economias atingidas por paralisações econ./paralis. IN071 4.520,73 

Duração média das paralisações horas/paralis. IN072 13,56 

Economias atingidas por intermitências econ./interrup. IN073 6.300,00 

Duração média das intermitências horas/interrup. IN074 146,50 

Duração média dos reparos de 
extravasamentos de esgotos 

horas/extrav. IN077 7,38 

Extravasamentos de esgotos por extensão 
de rede 

extrav./km IN082 1,65 

Duração média dos serviços executados hora/serviço IN083 48,66 

Índice de atendimento urbano de esgoto 
referido aos municípios atendidos com 
esgoto 

percentual IN047 43,33 

Índice de coleta de esgoto percentual IN015 50,35 

Índice de tratamento de esgoto percentual IN016 100 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     199 

 

Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida 

percentual IN046 50,35 

Extensão da rede de esgoto por ligação m/ligação IN021 24,78 

Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de esgotamento sanitário 

kWh/m³ IN059 0,00 

 
Tabela 62 - Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

 A Tabela 63 exibe os indicadores relativos ao sistema de qualidade existente no 

município. 

 

Indicador Unidade Cód. Valor 

Índice de conformidade da quantidade de amostra 
- Coliformes Totais 

percentual IN085 89,69 

Incidência das análises de coliformes totais fora 
do padrão 

percentual IN084 3,45 

 
Tabela 63 - Indicadores de Qualidade 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
 
Fonte: SNIS, 2015 

 

As informações referentes aos demais parâmetros foram apresentadas no item “p” 

sobre Infraestrutura de Abastecimento de Água. 

 

r) Caracterização da prestação de serviços 

 

 Estas informações foram mencionadas no item “q” sobre Infraestrutura de 

Abastecimento de Água. 
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5 INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

a) Plano Diretor Municipal 

 

 O município não possui Plano de Macrodrenagem e Microdrenagem.  

 

b) Conhecimento da legislação existente sobre parcelamento e uso do solo 

urbano e rural 

 

 Existe lei específica nº 2.862/14 de 08 de dezembro de 2014 que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano e rural do município e dá outras providências. Nela, é 

exigida a implantação pelo loteador da infraestrutura de drenagem superficial das vias, 

através de meio fio e sarjeta e de rede de coleta de águas pluviais. 

 

c) Descrição do sistema de macrodrenagem e microdrenagem 

 

 A drenagem pluvial é um dos quatro eixos do sistema de saneamento básico 

presentes no município.  

 A inexistência ou tão somente o mau planejamento do sistema de drenagem 

pluvial urbana resulta na elevação de custos (quando da existência de outras 

infraestruturas como asfaltamento) além da provável ocorrência de transtornos como 

inundações em pontos críticos. 

 Sua carência contribui para a ocorrência de processos como, por exemplo: 

veiculação de doenças através de meios hídricos, inundações, danos em imóveis, 

surgimento de erosões em vias não pavimentadas, arraste de detritos para corpos 

d'água entre outros. 

 Frente às demais infraestruturas urbanas, componentes do sistema de 

saneamento, a drenagem pluvial tem a particularidade de seus escoamentos ocorrem 
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independentemente da existência de estruturas implantadas. A qualidade desse 

sistema é que determinará se os benefícios ou prejuízos à população serão maiores 

ou menores.  

No planejamento da drenagem urbana com vistas à adoção do sistema 

convencional, ou seja, escoamento das águas por meio de captação e sistema de 

tubulações até o ponto de lançamento em cursos d’água, devem ser consideradas 

duas vertentes: 

 Microdrenagem: sistema de drenagem de condutos pluviais em nível de 

loteamento ou de rede primária urbana composta pelos pavimentos das ruas, 

guias, sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e também canais de 

pequenas dimensões. Esse sistema é normalmente dimensionado para o 

escoamento de águas pluviais cuja ocorrência tem um período de retorno de até 

10 anos. 

 Macrodrenagem: sistema de drenagem que compreende, basicamente, os 

principais canais de veiculação das vazões, recebendo ao longo do seu 

percurso contribuições laterais e a rede primária urbana, provenientes da 

microdrenagem. Este sistema é projetado para cheias cujo período de retorno 

deve estar próximo de 100 anos. 

 O bom funcionamento deste sistema contribui de forma significativa para a 

segurança urbana e saúde pública. 

Atualmente o município conta com estruturas de drenagem que atendem 

aproximadamente 10% de sua área urbana. Em todos os locais a infraestrutura de 

drenagem é composta por galerias de águas pluviais e bocas de lobo. Após a coleta, a 

água é destinada aos córregos do município. 

Segundo informações da Secretaria de Obras, os únicos setores que possuem 

sistema de drenagem são: 

 Bougainville – loteamento residencial que encontra-se em fase de 

construção 

 Santa Paula 
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 Jardim América 

 Jeronimo de Barros – habitação social ainda em fase de construção 

 Dada a existência de rede coletora de esgotos, o sistema é considerado 

separador absoluto, com o sistema de drenagem destinado somente ao escoamento 

das águas pluviais.  

 

d) Descrição dos sistemas de manutenção da rede de drenagem 

 

 A manutenção do sistema de drenagem é realizada pela Secretaria de Obras, 

que conta com aproximadamente 15 funcionários que possuem encargos relacionadas 

a infraestrutura de manejo de águas pluviais.  

 A rede de drenagem é verificada apenas em uma pequena área central da sede 

do município. A rede é antiga e o município não tem o cadastro da rede não podendo 

informar qual material de tubulação foi implantada. 

 Não existe um sistema de manutenção preventiva no município. As ações de 

manutenção da drenagem na área urbana ocorrem de acordo com as solicitações ou 

necessidades apontadas pela população. Quando necessário são realizadas ações de 

remoção de possíveis objetos que venham a obstruir a rede. 

 O município recebeu recursos estaduais para execução através de Programas 

de Recapeamento no valor de aproximadamente 3 milhões de reais e as obras já 

estão sendo executadas. 

 

e) Fiscalização do cumprimento da legislação vigente 

 

 Os novos loteamentos são fiscalizados pela Secretaria de Obras para que 

cumpram as exigências da Lei de Parcelamento do Solo, que exige a construção da 

rede de água, esgoto e drenagem. 
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f) Nível de atuação da fiscalização em drenagem urbana 

 

 A realização de fiscalização como, por exemplo, a ligação clandestina do 

sistema de esgotamento sanitário predial ao sistema de drenagem urbana é também 

realizada pela Secretaria de Obras. 

As ações de fiscalização são pautadas em denúncias e reclamações feitas pelos 

munícipes. A Prefeitura recebe a denúncia, realiza investigação e localização do 

problema, sendo feita então a manutenção necessária.  

 

g) Órgãos municipais com ação em controle de enchentes e drenagem urbana 

 

 No Município o ente responsável pelo gerenciamento das estruturas de 

drenagem é a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Obras.  

 O setor é responsável pelo planejamento, implantação de obras e operação do 

sistema, além da efetivação das ações de fiscalizações quando necessário.  

Não há registros de enchentes no município. 

 A Secretaria de Obras conta com uma equipe de dois engenheiros para 

elaboração de projetos e ainda com assessoria de empresas para elaboração de  

projetos. Atualmente existem diversos projetos para ampliação de rede de drenagem, 

porém não existe verba para execução desses projetos. 

 Faltam recursos humanos para o setor operacional.  

 

h) Obrigatoriedade da microdrenagem para implantação de loteamentos ou 

abertura de ruas 

 

 Na Lei Municipal nº 2.862/14, de 08 de dezembro de 2014 que dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo Urbano, Art. 13 é citada obrigatoriedade de implantação de rede 

coletora de águas pluviais em novos loteamentos.  
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i) Separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário 

 

 O sistema de esgotamento sanitário no município é do tipo separador absoluto. 

Desta forma não há ligação (de forma institucional) ao sistema de drenagem urbana. 

 O esgoto é tratado pela SANEAGO e após tratamento segue para o Ribeirão 

Santa Maria. Já a drenagem existente tem seu direcionamento para os córregos do 

município.  

Um problema comum é o lançamento de esgoto na rede de drenagem o que 

causa odor forte. A prefeitura não possui equipe de fiscalização e nem cadastro 

dessas situações e normalmente atendem esse tipo de caso quando existem 

denúncias por parte dos munícipes. 

 

j) Existência de ligações clandestinas de esgotos sanitários ao sistema de 

drenagem pluvial 

 

 Segundo informações da Secretaria de Obras, já foram encontradas ligações 

clandestinas de esgoto sanitário na rede de drenagem pluvial. A Prefeitura toma as 

providências de manutenção e aplicação de multas a partir de denúncias. Atualmente 

não há denúncia de ligações de esgoto na rede de coleta de águas pluviais. 

 

k) Principais tipos de problemas 

 

 Segundo as informações da Secretaria de Obras, não existem problemas 

graves decorrentes da falta de drenagem no município como, por exemplo, inundações 

na área urbana. Os únicos problemas que raramente acontecem são entupimentos da 

rede causados pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. A Prefeitura realiza a 

manutenção mediante denúncia. 
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 Outro problema comum é o lançamento de esgoto na rede de drenagem o que 

causa odor forte. 

 O loteamento Morada Nova apresenta graves problemas de inundações devido 

à falta de rede de drenagem. 

 

l) Relação entre a evolução populacional, processo de urbanização e a 

quantidade de ocorrência de inundações 

 

 Não foram observadas relações entre a evolução populacional e o processo de 

urbanização no que se refere ao aumento de ocorrências de inundação. O 

desenvolvimento urbano não ocorreu próximo ou em áreas com possíveis 

alagamentos. 

 

m) Manutenção e limpeza da drenagem natural e artificial 

 

 A manutenção do sistema de drenagem restringe-se à desobstrução de redes 

quando constatada sua necessidade, ou seja, não há estabelecido um programa de 

manutenção preventiva. 

 As ações de manutenção corretiva no sistema de drenagem estão 

intrinsicamente ligadas à limpeza urbana visto que o principal problema ocorrido é a 

obstrução de bocas de lobo por entulhos carreados nos eventos de precipitação. 

 

n) Descrição dos principais fundos de vale, por onde é feito o escoamento das 

águas de chuva 

 

 A área urbana tem cinco principais fundos de vale. O Córrego Lajeado, o 

Córrego do Açude, o Córrego do Matadouro, o Córrego do Chico à Toa e o Córrego 

Chico Menino.  
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 A contribuição através de escoamento superficial da área urbana, redes e 

galerias de drenagem existentes tem seu direcionamento para córrego Lajeado. 

 

o) Análise da capacidade limite das bacias contribuintes para a microdrenagem 

 

 A microdrenagem na área urbana de Goiatuba é atendida em condição 

topográfica privilegiada à qual é atendida em 100% por gravidade.  

 A Secretaria de Obras não possui informações cadastrais sobre a 

microdrenagem urbana, nem sobre sub-bacias, redes de coleta, sarjetas, boca de lobo 

e galerias existentes.  

A capacidade limite das bacias contribuinte será definida após a análise do Plano 

de Macrodrenagem e Microdrenagem no que tange o uso e ocupação de solo, o 

levantamento de planialtimetria, juntamente com dados de precipitação, área da bacia 

e demais dados.  

 

p) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

 

Não há cobrança implantada específica para o setor de drenagem no município. 

Os investimentos no sistema são provenientes de projetos específicos à cargo da 

secretaria de obras, responsável pela manutenção e planejamento da drenagem 

pluvial tanto na área rural como na área urbana. 

 

q) Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços prestados 

 

 Não há implantado no município um conjunto de indicadores relacionados à 

drenagem pluvial. 
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r) Registros de mortalidade por malária 

 

No município de Goiatuba não foram registrados casos de malária nos últimos 5 

anos.  

 

 

6 INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

 

a) Análise crítica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos 

 

 O município não possui planos diretores específicos para o setor de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos.  

 

b) Descrição da situação dos resíduos sólidos gerados 

 

 A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Goiatuba é o ente responsável 

pela coleta e transporte dos resíduos sólidos no município. 

 A Prefeitura não faz coleta de recicláveis, tendo eles o mesmo destino do lixo 

orgânico. Há algumas associações que realizam a coleta seletiva independentes da 

Prefeitura. Os resíduos industriais também não são coletados pela Prefeitura, sendo 

de responsabilidade da empresa. Os resíduos hospitalares são de responsabilidade da 

Secretaria de Saúde e sua coleta é realizada por empresa contratada. 

 

Coleta Domiciliar 
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 O objetivo da coleta regular dos resíduos gerado pela comunidade é: 

 Evitar a proliferação de vetores causadores de doenças, que encontram 

alimento e abrigo no lixo. 

 Impedir que a cidade fique com mau aspecto e cheiro desagradável, o que 

incomoda diretamente a população e produz críticas à administração municipal. 

 Esse serviço caracteriza-se pelo envolvimento dos cidadãos, que devem 

acondicionar o lixo adequadamente e apresentá-los em dias, locais e horários pré-

estabelecidos. 

 Através do tratamento de resíduos e de sua destinação final apropriada 

objetiva-se a eliminação de focos transmissores de doenças e à preservação do meio 

ambiente. 

 Porém, sabe-se que os serviços de limpeza requerem elevados investimentos, 

técnicas de engenharia sanitária adequadas a cada localidade, técnicos capacitados e 

educação ambiental difundida aos moradores do município. Contudo de um modo 

geral, os municípios, em razão de limitações financeiras e da falta de pessoal 

capacitado, enfrentam dificuldades na organização e operação desses serviços. 

 Com relação aos resíduos residenciais, a população acondiciona os resíduos 

em sacos plásticos, de forma única, ou seja, não há separação de resíduos em secos 

e úmidos. A disposição destes resíduos ocorre em lixeiras, em caixas de papelão, 

diretamente nas calçadas.  

 A coleta do lixo doméstico na área urbana é feita diariamente e atende toda a 

área urbana. Quanto à área rural, o distrito de Marcianópolis possui coleta diária, o 

distrito de Serrinha possui coleta de resíduos sólidos de duas a três vezes por semana 

e o povoado de Venda Seca possui coleta de 1 a 2 vezes ao mês. 

 Os resíduos são transportados até o lixão, não havendo no município nenhum 

aterro sanitário.  

 

Resíduos de limpeza urbana 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     209 

 

 Os resíduos de limpeza urbana originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas, bem como a coleta de lixo, são feitos diariamente. O município foi 

dividido em setores de forma que cada setor recebe varrição completa a cada 2 ou 3 

dias. Quanto à área rural, o único distrito que possui varrição é Marcianópolis, que 

ocorre diariamente. Os resíduos são destinados ao lixão. 

 Os serviços de recolhimento de entulhos provenientes de limpezas de 

propriedade, galhos e outros resíduos vegetais ocorrem mensalmente por 2 

funcionários e são destinados ao lixão. 

 

Disposição Final dos Resíduos 

 

 A disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros sanitários, observadas as normas operacionais, como as normas 

ABNT NBR 13.896 e 15.849/2010. 

 A escolha de uma área para instalação de um aterro sanitário deve ser 

precedida de estudos de impacto ambiental e de impacto de vizinhança além das 

análises de viabilidade econômico financeira para assim recomendem as melhores 

áreas. 

 O município não possui um local adequado para a disposição final dos 

resíduos coletados. Atualmente, o município deposita o material em um lixão, 

localizado na Fazenda Santana. Goiatuba possui um lixão que já foi desativado. 

Frequentemente é feita a manutenção da vala do lixão que está ativo. 

 No que tange a custos de implantação e de operação de aterros sanitários 

convencionais (ABNT NBR 13896:1997), estudos contratados pelo MMA revelam 

serem extremamente diferenciados em municípios de pequeno e grande porte. O 

ganho de escala em unidades de maior porte é importante, mas também as 

considerações sobre distâncias de transporte, e as emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE).  
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 O gráfico 8 apresenta uma estimativa de custo de implantação inicial por 

tonelada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) a dispor no aterro sanitário conforme o 

contingente populacional. 

 

 
Gráfico 14 - Custo por tonelada para implantação inicial de aterro sanitário 
 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Quadro 2 - Procedimentos de limpeza urbana em Goiatuba 
Fonte: PIGIRS – Consórcio Três Rios 

 

 

c) Geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico 
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Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

 

 Para os efeitos do inciso I do art. 3º da Lei nº 11.445 de 2007 (que estabelece 

diretrizes para o saneamento básico), considera-se saneamento básico: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra- 
estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde   a   captação   até   as   ligações   prediais   e   respectivos 
instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: 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; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana 
de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 Consoante dados municipais, não foi instituído Plano de Saneamento Básico 

Municipal. A Lei Federal de Saneamento Básico faculta a elaboração de planos 

específicos por serviço. Consoante o §1º do artigo 19 da Lei nº 12.305/2010, o 

PMGIRS pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico Municipal.  

§ 1
o 

O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar 
inserido no plano de saneamento básico previsto no 11.445, derespeitado o 
conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no § 

2
o
, todos deste artigo. 

§ 2
o 

Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo 
simplificado, na forma do regulamento. 

 

 Destarte, os itens descritos nas alíneas “a”, “b” e “d” serão abordados no 

Plano de Saneamento Básico Municipal. O item descrito na alínea “c” como “limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos”, será discriminado quando o município 

elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 
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 Para os efeitos da alínea “e”, inciso I do art. 13 da Lei nº 12.305 de 2010 

(que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos), considera-se resíduos dos 

serviços públicos de saneamento básico: 

I - Quanto à origem: 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; a) resíduos 
domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; 

a) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

b) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 
“h” e “j”; 

d) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais; 

f) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS; 

g) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

h) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

 Destarte, apresentaremos neste item os resíduos descritos nas alíneas “f”, “g”, 

“h”, “i”, “j” e “k” do inciso I do art. 13 da Lei nº 12.305 de 2010 - resíduos dos serviços 

públicos de saneamento básico. 

 

Resíduos industriais 

 Resíduo industrial é o lixo que resulta dos processos de produção das 

indústrias, variando de acordo com estas. Assim, indústrias metalúrgicas, alimentícias 

e químicas originam um lixo bem diferente, requerendo um tratamento especial. Os 

resíduos industriais foram disciplinados, anteriormente à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, pela Resolução CONAMA nº 307/2002, que prevê a disposição 

final de rejeitos dos resíduos classe A em aterros que possibilitem o uso do espaço 
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aterrado para alguma função urbana após o encerramento; os aterros de reservação 

para os resíduos classe A – trituráveis e são acondicionados temporariamente à 

espera de um aproveitamento futuro (ABNT NBR 15113:2004). 

A partir da sua edição os seguintes setores industriais devem enviar 

registros para composição do Inventário Nacional dos Resíduos Industriais: 

indústrias de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro; fabricação de 

coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de 

álcool; fabricação de produtos químicos; metalurgia básica; fabricação de produtos 

de metal; fabricação de máquinas e equipamentos, máquinas para escritório e 

equipamentos de informática; fabricação e montagem de veículos automotores, 

reboques e carrocerias; e fabricação de outros equipamentos de transporte. Os 

resultados das orientações do CONAMA foram pequenos, inclusive pelo fato de 

apenas 11 Estados terem desenvolvido os seus Inventários Estaduais de Resíduos 

Sólidos Industriais. 

 Neste aspecto, estão instaladas no município de Goiatuba indústrias com 

atividades relacionadas à produção de laticínios. 

 Conforme dados do IBGE de 2016, houve produção agrícola temporária de 

algodão, arroz, cana-de-açúcar, girassol, mandioca, milho, soja e sorgo. No que tange 

a produção agrícola permanente, houve produção de banana, borracha e laranja.  

 

d) Identificação de carência do poder público para o atendimento adequado da 

população 

 

 No que tange à coleta e transporte, segundo as informações prestadas pela 

prefeitura e com base nas observações realizadas em campo, o atendimento cobre a 

totalidade da área urbana. Os equipamentos são adequados e os serviços ocorrem 

com periodicidade que atende adequadamente às necessidades do município. 

 Porém ressalta-se a carência no atendimento à recolha de resíduos recicláveis 

o que fica a cargo de catadores informais, atuando nesta área para sua subsistência e 
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adotando métodos de recolha sem o devido uso de equipamentos e materiais de 

proteção. 

 

e) Informações sobre a produção per capita de resíduos 

 

 Para a caracterização dos resíduos sólidos gerados no município foram 

coletados resíduos de 29 residências e de 10 comércios. Conforme os dados 

dispostos a seguir é possível identificar a quantidade de lixo gerado por cada 

pessoa em sua residência/comércio em um dia. Na Tabela 66 estão classificados os 

tipos de resíduos coletados e a quantidade de cada um. 

 

Residência 
Quantidade de 

pessoas 
Quantidade de lixo 

por dia (kg) 
Quantidade de lixo 

por pessoa (kg) 

Residência 1 3 2,285 0,762 

Residência 2 2 1,040 0,520 

Residência 3 3 2,166 0,722 

Residência 4 2 0,850 0,425 

Residência 5 3 2,070 0,690 

Residência 6 3 2,215 0,738 

Residência 7 3 2,150 0,717 

Residência 8 3 2,250 0,750 

Residência 9 2 1,430 0,715 

Residência 10 3 7,540 2,513 

Residência 11 2 2,240 1,120 

Residência 12 2 1,050 0,525 

Residência 13 3 2,475 0,825 

Residência 14 3 3,000 1,000 

Residência 15 3 3,003 1,001 

Residência 16 3 2,340 0,780 

Residência 17 3 1,890 0,630 

Residência 18 3 4,110 1,370 

Residência 19 3 1,420 0,473 

Residência 20 2 0,600 0,300 

Residência 21 2 2,195 1,097 

Residência 22 3 2,135 0,712 

Residência 23 3 2,615 0,872 

Residência 24 2 1,970 0,985 

Residência 25 2 1,150 0,575 

Residência 26 2 0,970 0,485 

Residência 27 1 1,050 1,050 

Residência 28 3 1,258 0,419 

Residência 29 3 1,772 0,886 

Total 75 61,239  - 
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Tabela 64 - Amostra da quantidade de resíduos gerados em residências 
 
Fonte: PIGIRS – Consórcio Três Rios 

 

Comércio 
Quantidade de 

pessoas 
Quantidade de lixo 

por dia (kg) 

Quantidade de 
lixo por pessoa 

(kg) 

Comércio 1 6 1,120 0,186 

Comércio 2 7 2,050 0,293 

Comércio 3 3 1,500 0,500 

Comércio 4 4 1,300 0,325 

Comércio 5 2 2,060 1,030 

Comércio 6 3 2,770 0,923 

Comércio 7 2 1,720 0,860 

Comércio 8 2 0,640 0,320 

Comércio 9 3 1,576 0,525 

Comércio 10 7 1,740 0,248 

Total 39 16,476  - 

 
Tabela 65 - Amostra da quantidade de resíduos gerados em comércios 
 
Fonte: PIGIRS – Consórcio Três Rios 

 

Tipos de resíduos 
Quantidade diária em kg Composição gravimétrica 

Residência Comércio Total Residência Comércio Total 

Matéria orgânica 42,346 2,023 44,369 69,15% 12,27% 57,10% 

Papel 12,579 13,223 25,802 20,54% 80,25% 33,20% 

Plástico 5,254 1,230 6,484 8,58% 7,46% 8,34% 

Metais 0,042 - 0,042 0,07% 0,00% 0,01% 

Vidro 0,225 - 0,225 0,37% 0,00% 0,30% 

Borracha 0,235 - 0,235 0,38% 0,00% 0,30% 

Isopor - - - 0,00% 0,00% 0,00% 

Têxtil 0,558 - 0,558 0,91% 0,00% 0,72% 

Total de lixo 61,239 16,476 77,715 100% 100% 100% 

 
Tabela 66 - Classificação e composição dos resíduos sólidos de residências e comércios 
 
Fonte: Instituto Vida 

 

Pela pesquisa de campo realizada pelo Consórcio Três Rios, dos 29 domicílios 

selecionados com um total de 75 moradores, foram coletados 61,239 kg de lixo, 

correspondendo a uma média diária de 0,816 kg por pessoa. Já no comércio, dos 10 

estabelecimentos selecionados com um total de 39 pessoas, foram coletados 16,476 

kg, correspondendo a uma média diária de 0,521 kg por pessoa. 
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 O relatório do Consórcio Três Rios analisa que com base na coleta por 

amostragem realizada na cidade, pode-se afirmar que: 

 Proporcionalmente, para um contingente populacional de 32.492 pessoas, 

temos que o município gera aproximadamente 22.150 kg de resíduos sólidos 

por dia ou 664,5 ton/mês; 

 Segundo dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento - SNIS 

coletados em 2011, para uma faixa populacional de até 30 mil habitantes, a média da 

massa coletada de RSU per capita em relação à população urbana é de 0,810 

kg/hab./dia, valor bem próximo ao encontrado no município de Goiatuba. Os dados 

fornecidos pelo SNIS referem-se a um contingente populacional em nível nacional. 

 

 

Residência/Comércio 
População 
consultada 

Resultados coletados 
(kg) 

Kg/hab/dia 

29 residências 75 pessoas 61,239 0,82 

10 comércios 39 pessoas 16,476 0,422 

Resultado obtido 114 pessoas 77,715 0,682 

Estimativa total do 
município 

População 
Resíduos gerados 

kg/hab/dia 
kg/dia ton/mês 

  32.492 22.150 664,5 0,682 

 
Tabela 67 - Geração de resíduos per capita no município de Goiatuba 
 
Fonte: Instituto Vida 

 

Percentual Tipo de Resíduo 

57,10% 

Resíduos Úmidos - Constituído principalmente por 
restos oriundos do preparo dos alimentos; partes de 
alimentos in natura (folhas, cascas e sementes, 
restos de alimentos industrializados). Estes resíduos 
podem ser destinados para o sistema de 
compostagem. Ainda dentro deste percentual, foram 
encontradas parcelas contaminadas, tais como: 
embalagens que não se preservaram secas, 
resíduos das atividades de higiene, dentro outros 
tipos. 
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42,90% 
Resíduos Secos - Constituído principalmente por 
papéis, plásticos e metais, que podem ser 
direcionados para reaproveitamento ou reciclagem 

 
Tabela 68 - Percentual de resíduo úmido e seco 
 
Fonte: Instituto Vida 

 

 No que tange às partes específicas de resíduos gerados no município, pela 

pesquisa realizada no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - PIGIRS foi constatado que, 57,10% dos resíduos coletados foram 

identificados como resíduos orgânicos úmidos, constituído principalmente por restos 

oriundos do preparo dos alimentos e partes de alimentos in natura, como folhas, 

cascas e sementes, restos de alimentos industrializados, resíduos estes que podem 

ser destinados para um sistema de compostagem. Ainda dentro deste percentual, 

foram encontradas parcelas contaminadas por resíduos domiciliares: embalagens que 

não se preservaram secas, resíduos úmidos que não podem ser processados em 

conjunto com os demais, resíduos das atividades de higiene pessoal, dentre outros 

tipos. Estes são considerados rejeitos, por não serem reaproveitados. O restante 

(42,90%) pode ser direcionado para reciclagem, sendo composto principalmente por 

papéis e plásticos. Em proporções menores, foram encontrados metal, vidro, isopor 

e têxtil. 

 

f) Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associados à 

infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana 

 

 Atualmente o município não dispõe de um aterro sanitário e assim sendo, os 

resíduos são dispostos em um “lixão” perto da Fazenda Santana. Nesse local são 

também dispostos todos os demais resíduos gerados no município, isso sem que 

tenha sido realizada uma separação desses resíduos.  

A prefeitura não desenvolve programas de incentivo a separação dos resíduos.  
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g) Organograma do prestador de serviço e descrição do corpo funcional 

 

 Toda coleta dos resíduos do município, a varrição e o transporte até o lixão é 

realizado pela Prefeitura. 

 Segundo informações da Secretaria de Obras, a equipe responsável pela 

limpeza urbana é composta por: 

 5 equipes de limpeza urbana, que possuem 5 motoristas e 3 coletores cada 

 3 operadores de máquinas 

 5 motoristas de caminhão 

 6 auxiliares de coletores 

 1 operador de trator que conta com mais 3 colaboradores 

 2 equipes de varredores, com 35 a 40 funcionários cada 

 

h) Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios 

 

 A Lei nº 12305 de 2010, traz, em seu artigo 18, § 1º que, os municípios que 

optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos 

terão prioridade no acesso aos recursos da União cujo destino sejam 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos. A criação de consórcio intermunicipal reduz custos para a construção e 

manutenção de aterros sanitários pelos municípios integrantes, uma vez que os 

gastos com estes empreendimentos são elevados. 

 A Lei nº 11.107/2005 regulamenta o art. 241 da Constituição Federal e 

estabelece as normas gerais de constituição de consórcios públicos como órgãos 

autárquicos, tornando-se integrante da administração pública de cada município 
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associado. A Lei institui o Contrato de Consórcio celebrado entre os entes 

consorciados que contêm todas as regras da associação; o Contrato de Rateio para 

transferência de recursos dos consorciados ao consórcio e o Contrato de Programa 

que regula a delegação da prestação de serviços públicos, de um ente da Federação 

para outro ou, entre entes e o consórcio público. 

 O Contrato de Consórcio (que nasce como um Protocolo de Intenções entre 

entes federados) autoriza a gestão associada de serviços públicos, explicitando as 

competências cujo exercício será transferido ao consórcio público. O Contrato explicita 

também quais serão os serviços públicos objeto da gestão associada e o território em 

que serão prestados. Cede, ao mesmo tempo, autorização para licitar ou outorgar 

concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços.  Define as condições 

para o Contrato de Programa, e delimita os critérios técnicos para cálculo do valor das 

taxas, tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. 

 Os municípios menores, quando associados, de preferência com os de maior 

porte, podem superar as fragilidades da gestão, racionalizar e ampliar a escala no 

tratamento dos resíduos sólidos, e ter um órgão preparado para administrar os 

serviços planejados. Assim, consórcios que integrem diversos municípios, com 

equipes técnicas capacitadas e permanentes serão os gestores de um conjunto de 

instalações tais como: pontos de entrega de resíduos; instalações de triagem; aterros; 

instalações para processamento dentre outras. 

Atualmente o município de Goiatuba não participa de nenhum Consórcio 

Intermunicipal.  

  

i) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

 

 Não existem receitas para coleta dos resíduos sólidos no município de 

Goiatuba. 

 No quesito coleta seletiva não existem investimentos atualmente sendo 

realizados e nem existe previsão para novos investimentos. 
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j) Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços prestados 

 

 No quesito resíduos sólidos, verificou-se não existir na prefeitura um banco de 

dados que possam ser identificados indicadores operacionais, econômico-financeiros, 

administrativos e de qualidade dos serviços.  

 

k) Identificação da existência de programas especiais 

 

Coleta Seletiva 

 

 A expressão coleta seletiva é usada para se referir à coleta dos principais 

resíduos recicláveis (papéis, vidros, plásticos e metais), na verdade esse sistema tem 

a função de encaminhar resíduos diferentes para destinos diferentes. Assim, lâmpadas 

fluorescentes podem ser coletadas seletivamente para tratamento (descontaminação 

pelo mercúrio), sobras de alimentos e material de poda e capina podem ser coletados 

seletivamente e encaminhadas para compostagem. 

 A coleta seletiva, portanto, é o recolhimento diferenciado, por catadores, 

sucateiros, entidades, prefeituras, etc., dos resíduos já separados nas fontes 

geradoras. Normalmente ocorre em dias pré-determinados, alternados com a coleta do 

lixo propriamente dito. 

Sendo assim, não se realiza a coleta seletiva em casa, mas sim, o descarte 

seletivo ou separação dos materiais em categorias. Quando da elaboração de um 

programa de coleta seletiva é necessária a componente de educação ambiental em 

conjunto para que desta forma seja de conhecimento do usuário as categorias de 

separação de resíduos. 

 No município não é realizada a coleta seletiva de maneira formal. Este processo 

é feito somente para uma pequena porção do total de resíduos gerados por meio de 

catadores. Os principais materiais recolhidos são papel e plástico.  
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Resíduos de construção civil 

 

 Os resíduos de construção civil, aqueles gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis, são dispostos nas calçadas, em 

frente à obra.  

 O descarte dos resíduos da construção civil é feito por meio do aluguel de 

caçambas que depois são levadas até o lixão. Existem no município duas empresas 

que prestam o serviço de aluguel de caçamba. 

Esses resíduos eram depositados em um local próximo do aeroporto da cidade, prática 

que foi proibida pelo Código de Posturas. 

 

Resíduos de serviço de saúde 

 Os resíduos de serviço de saúde são gerados em hospitais, clínicas médicas 

e clínicas veterinárias. Destes resíduos, a parte específica qualificada como 

contaminante, é de responsabilidade da Secretaria de Saúde.  

 A coleta é realizada no hospital, postos de saúde e farmácias, sendo estas 

últimas responsáveis pelo pagamento do que é coletado em seus estabelecimentos. 

 

l) Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos 

 

 O principal passivo ambiental existente é o lixão, o qual opera de forma 

inadequada. 

 Atualmente todo lixo produzido no município é lançado no lixão irregular que 

localiza-se na parte mais alta da Avenida Presidente Kennedy (Figuras 59 e 60). Ali 

são descartados todos os resíduos, incluindo os resíduos da construção civil e 

logística reversa, como pneus. 
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O lixo não é separado e a área além de estar irregular encontra-se em seu limite 

de capacidade. Apenas os resíduos hospitalares são enviados a outro destino. 

O município está pleiteando junto aos governos verba para construção de um 

aterro sanitário, construção de cooperativa de reciclagem de lixo, caminhões para 

coleta seletiva, programas de educação ambiental para implantação da coleta seletiva, 

desativação do lixão irregular e remoção de famílias que se encontram em área de 

risco de um lixão desativado. 

 

 

 

Figura 59 - Lixão irregular 

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA 
Estado de Goiás 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

 

Rua São Francisco, nº 570 - Centro – Goiatuba - GO 

     223 

 

 

Figura 60 - Lixão irregular 

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

Figura 61 - Loteamento Morada Nova - Implantado sob antigo lixão 

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 
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Figura 62 - Depósito irregular de resíduos para reciclagem 

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 

Outro passivo ambiental existente no município são as deposições irregulares 

de resíduos em terrenos baldios e nas margens das rodovias. 

 

Figura 63 - Disposição irregular nas margens da rodovia 

Oliver Arquitetura/Por Arquiteta Sandra 

 


