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1. APRESENTAÇÃO  

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445, de 05 

de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, fica o 

Município de Muçum obrigado a elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

O Plano é requisito para que o município possa ter acesso aos recursos públicos não para 

aplicação em ações de saneamento ambiental que abrange os serviços relativos a 

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

como também, drenagem e manejo de águas pluviais.  

 O PMSB tem como objetivo estabelecer um planejamento das ações de saneamento 

com a participação popular que atenda aos princípios da política nacional de saneamento 

básico, com vistas à melhoria da salubridade ambiental, a proteção dos recursos hídricos e 

promoção da saúde pública, quanto aos serviços de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 
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2. OBJETIVO 

A fase de Prognóstico envolve a definição de alternativas de intervenção visando à 

prestação dos serviços de saneamento básico com o estabelecimento de metas ao longo do 

período do Plano e de acordo com as tendências de desenvolvimento socioeconômico e das 

características do município.  

 Conforme disposto na Política Nacional de Saneamento Básico Lei n◦ 11.445/07 o 

principal objetivo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum é promover a 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico visando à universalização, de acordo 

com os princípios estabelecidos no art. 2º da referida lei. Para tanto, devem ser definidos 

programas, projetos e ações compatíveis com os respectivos planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos. (BRASIL, 2009).  

 Cabe ressaltar que as etapas de elaboração do Prognóstico envolvem a definição de 

metas e objetivos para a criação ou adequação da estrutura municipal para o planejamento, 

além das questões relacionadas à prestação de serviço, regulação, fiscalização, o controle 

social, a assistência técnica e, quando for o caso, a promoção da gestão associada, via 

convênio de cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais 

destas funções (BRASIL, 2009a). 

 Segundo o Ministério das Cidades, em seu Guia Para Elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico (BRASIL, 2009a), os principais objetivos de um correto 

planejamento são os seguintes:  

• Promover e melhorar a salubridade ambiental e da saúde coletiva;  

• Garantir o abastecimento de água para consumo humano em condições sociais, ambientais e 

economicamente aceitáveis e para outros fins econômicos;  

• Proteger, recuperar e melhorar as condições e usos sustentáveis do meio ambiente, em 

particular dos recursos hídricos e do solo, com especial atenção para as áreas de conservação 

e/ou ecologicamente mais vulneráveis;  

• A proteção contra situações hidrológicas extremas, visando minimizar os riscos e as 

incidências associadas à ocorrência de situações de seca, de cheia ou de deslizamentos e 

proteção contra erosão e outros problemas. 
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3. PROGNÓSTICOS 

3.1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta nos capítulos subsequentes as etapas de prognóstico do 

Plano de Saneamento Básico de Muçum. Elas foram elaboradas a partir da leitura técnica 

(diagnóstico) elaborada pela equipe técnica da empresa SUL MAGNA engenharia e 

consultoria ambiental, com o apoio da equipe técnica municipal, como também a partir do 

levantamento de dados secundários e pelas contribuições da população. Os demais ajustes 

serão discutidos em Audiências Públicas conforme estabelecido em cronograma na etapa I de 

Metodologia. 

Essas etapas requereram um trabalho mais individualizado de pesquisa técnica por 

parte dos profissionais que compõem a equipe, visto que buscaram alternativas para a 

universalização dos serviços tanto qualitativa como quantitativamente. 

As etapas foram redigidas conjuntamente, visto a necessidade de uma visão global 

onde os objetivos, as metas, os indicadores, os programas, os projetos e as ações estarem 

inter-relacionados. Nesse sentido que o texto apresenta os mesmos de forma mais detalhada. 

3.2. ELABORAÇÃO DOS PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. OBJETIVOS E 

METAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

Nesta etapa alguns cenários de desenvolvimento são apresentados, com o intuito 

primeiro de garantir a universalização dos serviços. Nesse sentido que são apresentados os 

objetivos e as metas municipais imediatas ou emergenciais (até 3 anos), de curto prazo (4 a 8 

anos), de médio prazo (de 9 a 15 anos) e de longo prazo (de 16 a 20 anos), buscando 

contemplar: 

 O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos; Soluções 

sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para o esgotamento sanitário; 

 Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos coletados; 

 A disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanasadequados à segurança da vida, do meio ambiente e do patrimônio; e 
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 A melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos 

serviços. 

 Mecanismos de gestão apropriados, os programas,projetos e ações, para assegurar a 

sustentabilidade da prestação dos serviços contemplando: 

 O desenvolvimento institucional para a prestação dos serviços de qualidade, nos 

aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiência, a sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental das ações, a utilização de tecnologias apropriadas, considerando 

a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participativa dos serviços; 

 A visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos serviços de saneamento 

básico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e econômico; 

 A interface cooperação e a integração, quando couber, com os programas de saúde, de 

habitação, meio ambiente e de educação ambiental, de urbanização e regularização fundiária, 

dos assentamentos precários bem como as de melhorias habitacionais e de instalações 

hidráulico-sanitárias; 

 A integração com a gestão eficiente dos recursos naturais, em particular dos recursos 

hídricos; 

 O atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de 

soluções compatíveis com suas características sociais e culturais; 

 A educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação permanente, para 

o fortalecimento da participação e controle social, respeitadas as peculiaridades locais e, 

assegurando-se os recursos e condições necessárias para sua viabilização. A definição de 

parâmetros para a adoção de taxa e tarifa social; e 

 A prevenção de situações de risco, emergência ou desastre. 
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4. MEDIDAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 

MUÇUM 

De acordo com Funasa (2010) um extenso ferramental de análise histórica a partir do 

diagnóstico possibilita quantificar e compreender a lógica de diversos processos que se 

integram, de forma positiva ou negativa, com os elementos do saneamento básico. Com isso, 

a prospectiva estratégica visa à elaboração de cenários de imediato, curto, médio e longo 

prazo. 

Essa definição de cenários levará em conta duas situações distintas: a primeira trata-se 

de locais que apresentam problemas com os componentes do saneamento básico, sendo as 

suas causas, anteriormente, investigadas e determinadas na fase de diagnóstico (medidas 

corretivas). A segunda situação retrata os locais nos quais não foram identificados esses tipos 

de problema (medidas preventivas). 

A metodologia adotada para a projeção populacional foi através da prospectiva linear 

com base na interpolação dos dados censitários de Muçum dos anos de 2000 até 2011, de 

acordo com a Tabela 1. Com o auxílio de planilha eletrônica, grafica-se o ano no eixo dos "x" 

e população no eixo dos "y", testando a curva que oferece o melhor resultado de R² (quanto 

mais próximo de 1 melhor, pois menor é o erro de interpolação), as curvas de tendência que 

podem ser testadas são a linear, logarítmica, polinomial, potência, exponencial e média 

móvel. Como a linear é um equacionamento de primeiro grau que retornou um R²= 0,80 para 

a população, esta foi à escolhida. Em seguida utiliza-se a equação da curva escolhida para 

determinar as estimativas ano a ano. 
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Tabela 1: População censitária de Muçum entre 2000 até 2011 

Ano/População Total Urbana Rural 

2000 4728 3675 1053 

2001 4752 3712 1022 

2002 4755 3749 992 

2003 4756 3786 961 

2004 4767 3823 931 

2005 4781 3860 900 

2006 4784 3896 869 

2007 4789 3933 839 

2008 4798 3970 808 

2009 4795 4007 778 

2010 4791 4044 747 

2011 4789 4081 716 

2012 4854 4118 686 

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação automática -SIDRA (2013) e Fundação de Economia e Estatística. 

Um prognóstico importante refere-se à demanda de água para 20 anos. Para tanto, 

estimou-se uma população urbana de 4.893 habitantes para 2033. Segundo dados fornecidos 

pela Prefeitura e Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS, 2011), a vazão 

consumida acrescida das perdas é de 217,3 L/hab.dia, portanto, a demanda seria de 1.276 

m³/dia num horizonte de 20 anos. Os cálculos das estimativas de vazões são apresentados na 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Vazão urbana de abastecimento estimada até o ano de 2033, considerando 

perdas de 27,9% conforme informações do SNIS (2011). 

Ano Total 
População 

Urbana 
Rural 

Tx.cresc. 

População 

Total 

Vazão urbana 

estimada de 

consumo 

(m³/dia) 

Vazão urbana 

estimada de 

consumo + 

perdas 

(m³/dia) 

2013 4.829 4.155 655 - 847 1.083 

2014 4.836 4.192 625 1,00145 855 1.093 

2015 4.843 4.229 594 1,00145 862 1.103 

2016 4.850 4.265 563 1,00144 870 1.112 

2017 4.857 4.302 533 1,00144 877 1.122 

2018 4.864 4.339 502 1,00144 885 1.132 

2019 4.871 4.376 472 1,00144 892 1.141 

2020 4.878 4.413 441 1,00143 900 1.151 

2021 4.885 4.450 410 1,00143 907 1.160 

2022 4.892 4.487 380 1,00143 915 1.170 

2023 4.899 4.524 349 1,00143 922 1.180 

2024 4.906 4.561 319 1,00143 930 1.189 

2025 4.913 4.598 288 1,00142 937 1.199 

2026 4.920 4.634 257 1,00142 945 1.208 

2027 4.927 4.671 227 1,00142 952 1.218 

2028 4.934 4.708 196 1,00142 960 1.228 

2029 4.941 4.745 166 1,00142 967 1.237 

2030 4.948 4.782 135 1,00141 975 1.247 

2031 4.955 4.819 104 1,00141 982 1.257 

2032 4.962 4.856 74 1,00141 990 1.266 

2033 4.969 4.893 43 1,00141 998 1.276 
Fonte: Felipe A. Martini, 2013. 

Como o crescimento teórico da população rural segue uma tendência decrescente, 

considerou-se que as estruturas atuais gerais atendem a necessidade e não seriam necessários 

investimentos na produção quantitativa de água, apenas projetos e ações qualitativas. 

Vale ressaltar que a população estimada segue a tendência dos números populacionais 

utilizados nos estudos, o número da população rural apresentado no estudo mostrou-se muito 

baixo ao final de vinte anos, este decréscimo é muito relativo e muda de município para 

município de acordo com as características de cada um, daí a importância de se atualizar o 

plano a cada quatro anos. Somente com esta medida se saberá se a população rural continuará 

a decair ou se estabilizará em certo período de tempo. 
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Outro fato observado no município de Muçum, diz respeito à captação e reservação de 

água, que atualmente são satisfatórias para a população. Através dos estudos de projeção para 

os próximos vinte anos, estes dois indicadores encontram-se no mesmo patamar, ou seja, as 

estruturas existentes atualmente darão conta do consumo e da demanda prognosticada para os 

próximos anos, cabendo ao município apenas tomar medidas de manutenção nas estruturas 

existentes. 

4.1. MEDIDAS IMEDIATAS (ATÉ 3 ANOS 2013-2016) 

4.1.1. DOCUMENTAÇÃO 

A administração Pública Municipal através das Secretarias de Meio Ambiente e 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, mantém um vasto banco de dados para a base de 

planejamentos estratégicos em sistemas de abastecimento de água, contudo, deverá exigir 

cópia dos documentos de controle periódico como laudos e relatórios analíticos da qualidade e 

quantidade da água bruta e tratada e projetos de interesse populacional. Estes servem como 

base para a verificação da qualidade dos serviços. Os mesmos dados servem de parâmetros 

para futuros projetos nos setores de abastecimento, esgotamento e decisões técnicas. 

Os custos de implantação e manutenção são expressos na Tabela 6. A documentação 

deve ser arquivada em local específico no departamento de saneamento, a ser instituído, 

vinculado aos serviços e com facilidade de acesso aos projetistas e gestores de planejamentos 

estratégicos das áreas afins. Para projetos novos de redes, o município deverá emitir 

documento de recebimento da infraestrutura ao loteador, armazenado as mesmas (em meio 

magnético e impresso), disponibilizando o banco de dados e ou informações no Departamento 

responsável, com vistorias durante a execução da obra e ao término. As informações a 

respeito dos serviços de abastecimento deverão ser entregues ao departamento, análises dos 

parâmetros exigidos pela Portaria Nº 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde, 

considerando análises das redes, fontes e poços profundos. 

4.1.2. VIGILÂNCIA DOS POÇOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL 

Em entrevistas de campo percebeu-se o que a Vigilância Sanitária do município de 

Muçum no que tange as ações possui conhecimento para as atividades, entretanto percebeu-se 

a carência organizacional e de controle para o atendimento de pedidos como históricos de 
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análises dos parâmetros de qualidade da água para os poços da zona rural, com isso, sugere-se 

itens de controle e por consequência registros de fácil acesso a população conforme citado 

abaixo. Os custos de implantação e manutenção são expressos na Tabela 6. 

A inspeção sanitária objetiva avaliar cada etapa ou unidade do processo de produção, 

fornecimento e consumo de água, bem como identificar fatores de risco, perigos de natureza 

física, química e biológica e pontos críticos de cada etapa ou unidade inspecionada, 

subsidiando a tomada de decisões em termos de medidas de orientação – preventivas, 

corretivas (ou punitivas). De forma mais detalhada, dentre os objetivos da inspeção ressaltam-

se: 

 Conhecer e avaliar o estado de proteção e conservação dos mananciais e fontes de 

abastecimento de água; 

 Conhecer e avaliar o sistema, solução alternativa ou solução individual de abastecimento 

de água; 

 Conhecer e avaliar o estado de conservação e as práticas operacionais adotadas nas 

unidades de produção de água (captação, adução e tratamento); 

 Conhecer e avaliar o estado de conservação e as práticas operacionais adotadas nas 

unidades de distribuição e reservação de água, inclusive as prediais; 

 Qualificar e/ou quantificar os perigos associados ao abastecimento de água para consumo 

humano; 

 Identificar os pontos críticos do sistema, solução alternativa ou solução individual de 

abastecimento de água que possam interferir negativamente na qualidade da água para 

consumo humano; 

 Revisar os dados de controle de qualidade da água; 

 Avaliar a capacidade instalada, em termos de recursos humanos e materiais 

(equipamentos e infraestrutura); 

 Registrar e sistematizar, em forma de relatório, os resultados da inspeção; 

 Informar os resultados aos responsáveis pelo serviço de abastecimento de água e 

contribuir na formulação de ações de remediação ou minimização de riscos à saúde. 

 Para melhor planejamento das ações de vigilância, a inspeção pode ser classificada em 

duas modalidades: 
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I. Inspeção sanitária de rotina: quando realizada segundo a programação da 

vigilância, isto é, na rotina estabelecida, ou a pedido do prestador de serviço; 

II. Inspeção sanitária de urgência/emergência: quando decorrente de situações 

dedenúncias, acidentes, investigações epidemiológicas (ocorrência de 

surtos/epidemias), e outros fatores inusitados que exigem pronta ação da equipe 

para evitar maiores conseqüências à saúde humana. 

Para a vigilância da qualidade da água para consumo humano como ação de caráter 

preventivo, deve-se, na medida do possível, priorizar a inspeção sanitária de rotina. As 

inspeções devem ser realizadas em qualquer sistema, solução alternativa ou individual de 

abastecimento de água. De forma complementar, as instalações prediais, também objetos das 

ações da vigilância, devem igualmente constar da programação das inspeções sanitárias, quer 

as de rotina, quer as de caráter de urgência / emergência. 

Como critério a ser ponderado quando da inspeção sanitária de rotina em instalações 

prediais, devem-se priorizar as que possam estar associadas a populações vulneráveis, tais 

como hospitais, serviços de saúde, asilos, creches, serviços de hemodiálise e escolas; ou 

aquelas que, pelo tipo ou porte, coloquem em risco parcelas significativas da população, como 

centros comerciais, terminais de passageiros, locais de realização de eventos, por exemplo.  

Para uma correta aplicação dos princípios da inspeção sanitária e garantia da 

confiabilidade dos dados obtidos, faz-se necessário formar uma equipe com competência 

técnica adequada para avaliar tanto o processo de produção (captação, adução, tratamento de 

água) quanto o sistema de distribuição. 

Deve-se sempre ter em mente que a inspeção é um procedimento de rotina ou de 

urgência/emergência, mas também pode ser utilizado como instrumento para processo 

administrativo, reforçando a importância da segurança e confiabilidade dos dados produzidos 

em relatórios técnicos a partir de inspeções sanitárias. 

Toda inspeção sanitária é considerada um registro e, portanto, deve ser bem 

documentada e requer a elaboração e padronização de roteiros de inspeção. Recomenda-se a 

documentação fotográfica e, quando necessária, a realização de análises laboratoriais da água 

nos pontos críticos. Nos levantamentos de campo percebeu-se a dificuldade de obterem-se 
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registros na vigilância sanitária. A fiscalização e cópias de análises devem ser vinculadas ao 

departamento de saneamento, atualizando-o. 

A Tabela 3 apresenta algumas sugestões a serem observadas nas inspeções sanitárias. 

Como resultado final, uma inspeção sanitária pode apresentar: 

 Comprovação da efetividade e/ou segurança das etapas e unidades de produção, 

fornecimento e consumo de água; 

 Constatação da efetividade do controle exercido pelo produtor; 

 Obtenção de subsídios para interpretação dos resultados dos exames de água; 

 Reunião de provas para a ação administrativa (orientação ou punitiva). 

Tabela 3: Sugestões de itens a serem verificados em inspeções sanitárias de soluções 

alternativas coletivas desprovidas de distribuição por rede e soluções individuais 

Solução Alternativa Itens a serem verificados 

 

 

 

 

Poços, Fontes 

 Proteção e conservação das estruturas de 

captação; 

 Proximidade a fontes de poluição 

(atividades agropecuárias, esgoto sanitário, 

fossas, lixão, aterro sanitário). 

 Quando cabível, comprovação das 

exigências de tratamento e controle de 

qualidade da água, e identificação do 

responsável. 

Fonte: Brasil, 2006. 

De modo a garantir-se uma qualidade satisfatória da água, devem adotar-se os 

seguintes cuidados: 

 Isolar o local de recolha, para evitar o acesso indiscriminado de pessoas e animais; 

 Não utilizar o local para outros fins, como banho, lavagem de roupa ou de animais; 

 Não construir fossas nas proximidades; 

 Não permitir o lançamento e deposição de resíduos sólidos ou líquidos, no manancial 

e nas suas proximidades; 

 Efetuar o “tratamento caseiro da água”, como a filtração, a fervura e a desinfecção. 
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4.1.3. ATENDIMENTO A POPULAÇÃO SEM REDE DE ÁGUA NO INTERIOR 

Como mostrado na etapa de diagnóstico existe cerca de 2% da população residindo no 

interior do município que não são abastecidas com água advindas das redes de abastecimento 

municipal. 

Portanto sugere-se a instalação de redes de abastecimento de água nas áreas que não as 

possuam, que são de juízo do município. A rede de água vem suprir uma carência junto às 

comunidades rurais também em épocas de estiagem, evitando a predisposição a doenças e 

contaminação da população na falta de abastecimento de água com obras de saneamento 

adequadas. 

4.1.4. PRESSÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO 

Realizar no município aferições das pressões disponíveis. Constatado valores 

inferiores a 10 m.c.a. e superiores a 50 m.c.a, prever soluções, as quais envolvem 

monitoramento das redes por técnicos responsáveis do sistema de abastecimento de água em 

curto prazo para corrigir as inadequações. Para situações com elevadas pressões, deve-se 

instalar válvulas redutoras de pressão na tubulação ao longo da rede de distribuição para 

redução permanente na pressão. Para situações que envolvem baixas pressões devem ser 

realizados estudos para implantação de um reservatório. Por vez, pressões inferiores a 10 

m.c.a. podem ser indícios de perdas ao longo da rede. Altas pressões e acima de 50 m.c.a 

estariam submetidas algumas residências no interior do município. As altas pressões 

potencializam as perdas de água ainda que sejam pequenas rupturas. 

4.1.5. REALIZAR DESINFECÇÃO EM TODOS OS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

PARA ABASTECIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO 

Como visto na etapa de Diagnóstico, existem alguns poços e fontes drenadas no 

interior que não realizam a desinfecção de suas águas. Águas provenientes de fontes drenadas 

deverão passar também por processos de filtração como manda a legislação, de acordo com 

parâmetros estabelecidos pela Portaria Nº 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde, 

segundo o Art. 24 -Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar 

por processo de desinfecção ou cloração. Parágrafo único. As águas provenientes de 

manancial superficial devem ser submetidas a processo de filtração. 
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Portanto recomenda-se realizar no município a instalação de sistemas de desinfecção 

constituídos por bombas dosadoras, a adição de cloro deverá ser realizada através de 

recipientes adequados, onde ficará armazenada a solução que irá ser dosada no poço ou fonte. 

Fazendo a desinstalação progressiva dos sistemas atuais constituídos de pastilhas de cloro, os 

quais geram muitas reclamações da população. 

A concepção de sistemas de desinfecção faz-se importante por inúmeros motivos, 

porém se tornaria oneroso ao município ter a responsabilidade de cuidar da desinfecção de 

toda a área rural. Uma alternativa seria capacitar, por exemplo, pessoas responsáveis por cada 

associação hídrica para realizar este serviço. A prefeitura municipal poderia estruturar 

fisicamente os poços com os equipamentos necessários, ficando as associações hídricas 

responsáveis pela manutenção e compra dos produtos químicos.  

4.1.6. RESERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS 

A capacidade de reservação de água tratada deve ser expandida na mesma taxa, com 

isso, deve-se prever a ampliação do sistema conforme o crescimento populacional. Uma 

maior quantidade de reservação serviria para garantir a reserva adequada de prevenção a 

incêndio, interrupções do sistema e melhor distribuição de pressões nas zonas de crescimento 

periféricas para os próximos 20 anos.  

Deverão ser realizados programas de revitalizações dos reservatórios e estruturas afins 

para o sistema de abastecimento. A limpeza interna dos reservatórios será realizada com 

periodicidade semestral.  

Quanto aos reservatórios existentes, a limpeza e a desinfecção deveriam ocorrer 

semestralmente, entretanto não há registros de limpezas realizadas, conforme verificado na 

etapa de diagnóstico. Portanto, recomenda-se limpeza periódica, como uma análise das 

condições físicas dos reservatórios, verificando-se falhas em suas estruturas recomenda-se a 

recuperação dos mesmos. 

Como pode ser visto na Tabela 4, a reservação municipal atende ao mínimo exigido de 

oito horas de água reservada para atender a população em caso de problemas nas etapas de 

captação e adução para os próximos vinte anos, devido aos diversos pontos de captação que 

geram uma grande vazão. Porém como já comentado em etapas anteriores, é de suma 
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importância a realização de atualização do plano a cada quatro anos, poiso crescimento 

populacional pode alterar as projeções calculadas. 

Tabela 4: Necessidade de Reservação para Muçum 

Ano 
População 

Urbana 

Tx cresc. 
População 

Urbana 

Vazão urbana 
estimada de 

consumo 
(m³/dia) 

Vazão urbana 
estimada de 
consumo + 

perdas 
(m³/dia) 

Necessidade 
de 

Reservação 
(m³) 

Déficit 
de Reservação 

(m³) 

2012 4.118 - 700 895 358 0 

2013 4.155 1,0090 706 903 361 0 

2014 4.192 1,0089 712 911 364 0 

2015 4.229 1,0088 718 919 368 0 

2016 4.265 1,0087 725 927 371 0 

2017 4.302 1,0087 731 935 374 0 

2018 4.339 1,0086 737 943 377 0 

2019 4.376 1,0085 743 951 380 0 

2020 4.413 1,0084 750 959 384 0 

2021 4.450 1,0084 756 967 387 0 

2022 4.487 1,0083 762 975 390 0 

2023 4.524 1,0082 769 983 393 0 

2024 4.561 1,0082 775 991 396 0 

2025 4.598 1,0081 781 999 400 0 

2026 4.634 1,0080 787 1.007 403 0 

2027 4.671 1,0080 794 1.015 406 0 

2028 4.708 1,0079 800 1.023 409 0 

2029 4.745 1,0078 806 1.031 412 0 

2030 4.782 1,0078 812 1.039 416 0 

2031 4.819 1,0077 819 1.047 419 0 

2032 4.856 1,0077 825 1.055 422 0 

2033 4.893 1,0076 831 1.063 425 0 

Fonte: Felipe A. Martini, 2013 

4.1.7. ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO (DMS) 

Recomenda-se criar o DMS dotado de infraestrutura física e pessoal próprio. Os 

departamentos são criados e extintos por Lei de organização da administração pública com 

personalidade jurídica de direito público, onde o ordenador de despesas é o prefeito. A sua 

concepção faz-se importante à medida que prepara servidores do quadro próprio ou através da 

criação de cargos para contratação via concursos públicos visando se tornarem especialistas 

na área de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos 
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sólidos, manejo de águas pluviais e drenagem urbana), portanto fiscais capacitados de 

serviços terceirizados e iniciam a instituição para uma organização futura em autarquia para 

total autonomia financeira e administrativa, caso seja de interesse popular. Conforme Brasil 

(2001), o manual de orientação para a criação e organização de autarquias municipais, 

apresenta dados que aproximadamente um terço dos municípios brasileiros possuem serviços 

autônomos e estes são estaticamente mais eficientes que as demais modalidades, sejam estas 

municipais ou paraestatais.  

4.1.8. CRIAÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA 

De acordo com a Lei 11.445/2007 no seu artigo 13 os entes da Federação, 

isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão 

ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de 

custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Os recursos poderão ser 

utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos 

investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Para 

tanto, se propõe que 5% da receita total dos serviços de abastecimento de água, sejam 

direcionados ao fundo municipal de saneamento. Em Brasil (2001), manual de orientação para 

criação e organização de autarquias municipais de água e esgoto é possível obter o modelo 

para a criação do fundo especial de investimento.  

4.1.9. REDES DE ABASTECIMENTO 

Como as vazões de abastecimento devem aumentar em aproximadamente 2,37% até 

2033, o poder público municipal deverá prever substituições e ampliações da rede de 

abastecimento. Como a tendência é o crescimento da cidade, estima-se que ao final desta 

medida não ocorra um aumento significativo no número de residências da área urbana. 

Também deverá ser realizado o mapeamento de toda a rede de água municipal, 

atualmente apenas os funcionários do departamento de água sabem da localização da rede 

incluindo os pontos mais críticos do sistema. Todos estes conhecimentos dos funcionários 

devem ser catalogados em formato digital e em meio físico, abrangendo a localização e tipo 

de material que é constituído a rede e anotação dos pontos críticos dos principais problemas 

envolvidos como, por exemplo, pressão de redes e vazamentos. 
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4.1.10. SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE FIBROCIMENTO 

As canalizações de fibrocimento foram muito utilizadas nas décadas de 60 e 70. Este 

tipo de canalização é composta por fibras de amianto e cimento.As redes de fibrocimento são 

tecnologias ultrapassadas, onde o material em contato com solos ácidos (a maioria dos solos 

são ácidos) está sujeito à deterioração, consequentemente rupturas quando submetidos a 

esforços devido a bulbos de pressões criados a partir do tráfego urbano. Atualmente, este 

material caiu em desuso dadoà natureza cancerígena de um dos seus componentes, o amianto, 

existindo, no entanto, extensões significativas de canalizações deste material em redes mais 

antigas. 

No município de Muçum o problema existente é com relação à Rua Marechal Floriano 

que ainda possui canalização com este tipo de material, estima-se aproximadamente 500m de 

rede de fibrocimento instalados apenas nesta rua, existindo ainda tubulações constituídas 

destes materiais nas ruas Henrique Zilio, Eliseu Lucca e rua Costa e Silva onde não se sabe a 

extensão deste tipo de tubulação. Ainda com relação ao amianto, foi relatado na audiência 

pública de Diagnóstico que podem existir algumas residências no município que possuem 

caixas d’água particulares que também se constituemdeste material. Portanto sugere-se a 

substituição deste material por materiais atualmenteutilizados. 

4.2. MEDIDAS DE CURTO PRAZO 

4.2.1. POÇOS PROFUNDOS NA ZONA URBANA 

Como diagnosticado em etapas anteriores existem alguns poços que apresentam 

facilidade de acesso por qualquer pessoa o que potencializa contaminações de origem 

superficial, portanto os mesmos devem ser cercados para prevenir contaminações. Também 

foi verificada a presença de crescimento excessivo de vegetação em alguns locais, remetendo 

a situações de descaso, podendo ocorrer acidentes de trabalho e proliferação de animais 

peçonhentos. Para tanto, sugerem-se correções destes itens para melhorar a qualidade da 

prestação dos serviços, para todos os poços que estão inadequados, sempre seguindo as 

recomendações das normas técnicas brasileiras criadas pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) como a NBR 12.224 e NBR 12.212. Estima-se que para adequar os 

problemas que persistem nos poços, serão necessários investimentos entre R$ 1.000 e R$ 

5.000. Propõe-se também obter a outorga de todos os poços profundos. Para garantir a 
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quantidade e qualidade água para os padrões de consumo, a mesma deverá passar ao menos 

pelo processo de cloração para garantir a desinfecção. A fiscalização da qualidade dos poços e 

suas respectivas outorgas serão realizadas pela equipe da prefeitura responsável pelo sistema 

de abastecimento de água, atualmente a secretaria de obras, trânsito e serviço público, ou pela 

vigilância sanitária. 

4.2.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL 

Conforme levantamentos realizados no diagnóstico, existem localidades que 

apresentam alguma deficiência no abastecimento, atingindo cerca de 2% da população, que 

não possui rede de água que passe em frente as suas residências. O fator principal para este 

remanescente com alguma carência em abastecimento estaria na dificuldade financeira 

(dependem de fontes de abastecimento que são restritivas no verão) em fazer a instalação e 

posterior ligação na rede de água.  

Para solucionar as dificuldades, a assistência social através de critérios econômicos e 

técnicos determinaria a prioridade de famílias que deverão ser atendidas. O município arcaria 

progressivamente com os custos de implantação. Utilizando o programa de custo social, a ser 

instituído, para fazer a ligação às famílias mais carentes que não tem condições de arcar com 

os custos das ligações.  

Para as comunidades que fazem uso de água de nascentes (Fontes Drenadas) propõe-se 

à proteção das mesmas, nos sistemas de captação inicial, ter uma higiene adequada com os 

reservatórios de acumulação e com o restante do sistema, proteção contra animais que podem 

transmitir doenças como o caramujo transmissor da Esquistossomose e Coliformes 

Termotolerantes presentes em animais de sangue quente. Através de obras que muitas vezes 

possuem custo inferior a R$ 1.000 a fonte de água torna-se mais salutar. Na Figura 1 verifica-

se um exemplo de proteção a nascentes.  
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Figura 1: Exemplo de proteção de nascente para abastecimento humano 

Fonte: CALHEIROS, R. O. et al. (2004). 

Na estrutura anterior ainda pode ser adicionado um dosador de cloro, de modo que no 

ponto mais distante da rede de distribuição de água o cloro esteja presente em 0,2 mg/L 

conforme preconiza a Portaria 2914 do Ministério da Saúde. Para o bom funcionamento do 

sistema devem ser criadas atividades remuneradas para as pessoas responsáveis em garantir a 

cloração. As análises físico-químicas e microbiológicas são realizadas com periodicidade 

determinada pela empresa responsável as quais são terceirizadas pela prefeitura sob 

fiscalização da Vigilância Sanitária. Todas as nascentes que fornecem água para 

abastecimento público na zona rural devem ser identificadas, cercadas e protegidas através da 

arborização com árvores nativas. Este procedimento protegerá a qualidade da água e 

contribuirá para a recuperação da mesma em termos da quantidade de água produzida.  

Nos poços em que há ausência de cercamento, a mesma deve ser instalada para 

prevenir tanto a circulação de pessoas que podem intencionalmente ou não sabotar o sistema 

como também a presença de animais que são vetores de doenças de veiculação hídrica. Os 

poços devem apresentar lajes de vedação em perfeito estado de conservação para não criar 

caminhos preferenciais de possíveis contaminações. Todos os poços devem possuir placa 

identificando-os como mananciais de abastecimento de água e os seus perímetros devem 

apresentar-se devidamente limpos e com pequenos declives do centro para as partes mais 

externas.  
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4.2.3. O SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO 

Quanto ao sistema eletrônico SNIS, trata-se de uma grande fonte de informação de 

dados secundários para a formulação de estratégias em Saneamento, com isso, a manipulação 

dos dados deve ser de responsabilidade de funcionário concursado da prefeitura municipal e 

com treinamento para conhecer tópicos básicos de saneamento. Devem estar presentes no 

SNIS dados sobre as populações rurais que são atendidas pelos serviços de abastecimento de 

água, as informações relativas a esgotamento sanitário entre outras informações. Analisando 

os índices disponíveis no SNIS (2010), verificou-se que existem muitas informações 

incoerentes com a realidade municipal, existindo ainda informações não abastecidas tanto 

sobre o abastecimento de água quando sobre o esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e informações financeiras. 

Analisando os índices disponíveis no SNIS (2011), alguns itens também encontram-se 

fora da realidade municipal, pois muitos cálculos são feitos através de estimativas. A 

adimplência com o fornecimento dos dados ao SNIS é condição para acessar recursos de 

investimentos do Ministério das Cidades, conforme normativo contido nos Manuais dos 

Programas. A adimplência é concedida ao prestador de serviços e é extensiva aomunicípio em 

que o prestador opera, sendo publicada anualmente na Internet (www.snis.gov.br).  

O documento do SNIS apresenta ainda uma grade extensa de informações e 

indicadores capazes de possibilitar uma visão abrangente, de forma a se obter avaliações 

consistentes sobre o desempenho dos serviços em todo o país. O Ministério das Cidades 

destaca a importância dos dados para o planejamento de políticas públicas na área de 

saneamento. É muito importante o apoio e a participação no SNIS, pois os dados contribuem 

de forma fundamental para que o país tenha um histórico de indicadores do setor de 

saneamento. 

Esta situação mostra a importância da ferramenta, que poderá tornar-se uma fonte de 

informação para o acesso a população e tomadas de decisões.  

4.2.4. CRIAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Atualmente o município não possui campanhas de educação ambiental voltadas para 

as áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O setor de educação ambiental 

http://www.snis.gov.br/


Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

33 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

deve ficar vinculado ao departamento de saneamento. Competirá ao mesmo incentivar a 

participação da população e do poder público local desde a fase do planejamento até a 

avaliação das ações em saneamento, promover a reflexão e ou reeducação dos governantes, 

servidores, da população, docentes da rede dos ensinos básico e médio e estudantes. A 

atividade deve ser “o carro chefe” do Projeto, sendo esta atividade entendida como um 

processo continuado, permeando todas as ações desenvolvidas. Pretende-se ampliar a 

consciência ambiental de todos envolvidos e contribuir para o exercício da cidadania e para a 

melhoria da salubridade ambiental. Estas são as diretrizes apresentadas em Brasil (2009), 

referentes à Política e plano de saneamento ambiental: experiências e recomendações.  

4.2.5. REDES DE ABASTECIMENTO 

O poder público municipal deverá prever substituições e ampliações da rede de 

abastecimento. Como a tendência é o crescimento da cidade, estima-se que ao final desta 

medida de Curto Prazo haja um acréscimo de aproximadamente 31 residências instaladas no 

município, as quais necessitariam, em torno de 0,465 Km de redes instaladas. 

4.2.6. RESERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS 

Manter os programas de revitalizações e limpezas dos reservatórios e estruturas afins 

para o sistema de abastecimento. A limpeza interna dos reservatórios será realizada com 

periodicidade semestral. 

4.3. MEDIDAS DE MÉDIO PRAZO 

4.3.1. REDES DE ABASTECIMENTO 

Como as vazões de abastecimento devem aumentar em aproximadamente 2,37% até 

2033, o poder público municipal deverá prever substituições e ampliações da rede de 

abastecimento. Como a tendência é o crescimento da cidade, estima-se que a rede de 

distribuição para o abastecimento deva ser ampliada em aproximadamente 1,725 Km com 

custos estimados de R$ 100 por metro linear, considerando o fornecimento e assentamento de 

tubo PVC compreendendo cadastramento de interferências,escavação, reaterro, compactação 

de vala e topografia. Para a medida de médio prazo estima-se um acréscimo de 40 residências. 

Se este crescimento dar-se-á por novos loteamentos, o responsável pela infraestrutura será o 

loteador, tanto para as redes, como sistemas complementares de adução, elevatória de 
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bombeamento, reservação, ou mesmo produção (no caso de não ocorrerem redes na via e 

haver a necessidade de abertura de poços profundos). As infraestruturas citadas, devem ser 

doadas para o município, porém em caso de concessão, operadas pela concessionária. O 

loteador será responsável por entregar cópias digitais e impressas dos projetos (água, 

esgotamento sanitário e pluvial) ao órgão municipal competente. 

4.3.2. RESERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS 

Manter os programas de revitalizações e limpezas dos reservatórios e estruturas afins 

para o sistema de abastecimento. A limpeza interna dos reservatórios será realizada com 

periodicidade semestral. 

4.4. MEDIDAS DE LONGO PRAZO 

4.4.1. EFETIVAÇÃO DAS OUTORGAS DE POÇOS E NASCENTES DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO 

Recomenda-se efetivar o uso da água no município. Este fato pode ocorrer através da 

realização das outorgas. Esta ação está vinculada instalação de uma estação fluviométrica para 

conhecimento da disponibilidade hídrica. 

A outorga de poços é um ato administrativo do poder público voltado à preservação 

dos depósitos naturais de águas subterrâneas. Para a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei 9.433/97), o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como 

objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso à água. Portanto, a outorga é um ato que, embora exclusivo do órgão de 

recursos hídricos, envolve também aspectos sanitários e ambientais que demandam 

abordagem interinstitucional para efetivo atendimento de seus objetivos. 

Com a previsão de cobrança da água para os próximos anos, sugere-se que o 

município participe ativamente do respectivo Comitê de Bacia Taquari-Antas. Os recursos da 

cobrança devem ser aplicados na própria bacia de origem em projetos de melhorias 

ambientais. 
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4.4.2. REDES DE ABASTECIMENTO 

O poder público municipal deverá prever substituições e ampliações da rede de 

abastecimento. Como a tendência é o crescimento da cidade, estima-se que ao final das 

medidas de longo prazo haja uma adição de aproximadamente 50 residências, as quais 

necessitariam em torno de 0,750 Km de redes instaladas, totalizando em aproximadamente 2,0 

Km a mais de redes instaladas no horizonte de 20 anos do plano de saneamento. 

Constatadas pressões inadequadas em campanhas de aferição, prever a adequação 

através da redução de perdas e / ou instalação de reservatório intermediário. Para altas 

pressões ainda é possível inserir no sistema de abastecimento válvulas redutoras de pressão. 

Ainda que as perdas de água estejam em um nível de 15,8% para Muçum – RS. 

4.4.3. RESERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS 

Manter os programas de revitalizações e limpezas dos reservatórios e estruturas afins 

para o sistema de abastecimento. A limpeza interna dos reservatórios será realizada com 

periodicidade semestral. 

4.4.4. EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

No Plano Municipal de Saneamento Básico devem-se prever ações para lidar com 

eventuais emergências ou contingências que possam interromper a prestação dos serviços de 

abastecimento de água. Entende-se como emergencial o evento perigoso, que leva a situações 

críticas, incidental ou urgente. A contingência, por sua vez, é aquilo que pode ou não suceder, 

a incerteza, a eventualidade. 

Em caso de paralisação do serviço de fornecimento de água potável por estiagem 

severa ou acidente por poluição na captação de água bruta, estima- se que os reservatórios 

possam suprir a necessidade em condições normais de abastecimento por aproximadamente 8 

horas. Logo, ainda dentro deste período o município deve decretar estado de calamidade 

pública, sendo que a defesa civil deve acionar caminhões pipa para trazerem água de 

municípios vizinhos, como Encantado, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul entre outros, 

para atender à população, privilegiando-se os usuários mais sensíveis, como hospitais e asilos, 

além de usuários com menores possibilidades de conseguir atender suas próprias 
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necessidades. Também devem ser previstas ações emergenciais de comunicação e aviso à 

população, informando, se possível, o período estimado de paralisação e racionamento 

quando o tempo exceder a 12 horas. 

a) Em casos de inundações e enxurradas bruscas que comprometam o funcionamento 

de unidades operacionais localizadas em áreas de fundo vale: 

 Diagnóstico de risco; 

 Proteção de motores e instalações elétricas; 

 Adequação de equipamentos de proteção individual; 

 Treinamento de pessoal; 

 Divulgação adequada 

b) Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer o funcionamento 

de unidades operacionais, em especial das captações: 

 Diagnóstico prévio de riscos; 

 Treinamento de pessoal para tomada de decisão; 

 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos de limpeza e 

dragagem. 

 Divulgação adequada do problema. 

c) Em casos de rompimentos de adutoras e redes de água: 

 Setorização das redes de distribuição para reduzir o trecho afetado; 

 Instalação de equipamentos de monitoramento para identificação de vazamento sem 

estágios iniciais; 

 Uso contínuo de equipes de caça vazamentos; 

 Comunicação adequada com os usuários afetados e garantia de suprimento de água 

por carro pipa para hospitais; 

d) Em casos de ocorrência de longos períodos de falta de energia: 

 Manutenção de volume adequado de reservação; 

 Diagnóstico completo das áreas afetadas; 
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 Comunicação adequada; 

 Disponibilidade de carro pipa para atendimento de hospitais e outros prédios onde são 

desenvolvidas atividades essenciais; 

 

e) Em casos de contaminações de mananciais: 

 Treinamento adequado de pessoal para identificação de anomalias no manancial; 

 ·Interrupção no funcionamento da unidade de produção até confirmação da 

inexistência de riscos à saúde; 

 Comunicação adequada da ocorrência 

f) Em casos de atribuição de ocorrências de doenças as águas de abastecimento: 

 Análise da água sob suspeita; 

 Apoio aos órgãos de saúde na investigação das causas das ocorrências 

Na Tabela 5 são apresentadas às ações de eventos gerais de emergência e contingência 

para o município de Muçum – RS em estruturas do sistema de abastecimento. 

  



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

38 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

Tabela 5: Ações de eventos gerais de emergência e contingência. 

Local 

Adversidades 

Estiagem Rompimento 
Interrupção 

na Adução 

Contaminação 

Acidental 

Falta de 

Energia 

Captação 1 e 4  4 e 5 3, 5 e 6 4 

Recalque de Água Bruta   1, 4 e 5 3, 5 e 6 4 

Estação de Tratamento de Água    3, 5 e 6 4 

Recalque de Água Tratada   1, 4 e 5 3, 5 e 6 4 

Adutora de Água Tratada  4, 5 e 7    

Reservatórios  4 e 5  3, 5 e 6  

Poços de Abastecimento    3  

Redes Tronco  2, 4, 5 e 7    

 

1-Manobras para atendimento de atividades essenciais; 

2-Manobras de rede para isolamento da perda; 

3-Interrupção do abastecimento até conclusão de medidas saneadoras; 

4-Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população de racionamento; 

5-Acionamento emergencial da manutenção; 

6-Acionamento dos meios de comunicação para alerta de água imprópria para 

consumo; 

7-Descarga de rede. 

4.5. ESTIMATIVAS DE CUSTOS DOS CENÁRIOS IMEDIATO, CURTO, MÉDIO E 

LONGO PRAZO 

As estimativas de custos foram realizadas conforme a experiência técnica da equipe 

de elaboração do plano municipal de saneamento básico, aliado a informações contidas em 

editais de empresas de serviço de abastecimento. Para tanto, serve apenas como orientação 

inicial de custos. No futuro, projetos detalhados devem definir com maior grau de precisão os 

valores do prognóstico. A Tabela 6 apresenta sucintamente os valores estimados que podem 

ser empregados nos cenários imediato, curto prazo, médio prazo e longo prazo 
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Tabela 6: Estimativa simplificada dos custos dos cenários para o abastecimento. 

Item / Cenário Custo de 

Implantação (R$) 

Custo de O&M
(1)

 

(R$/mês) 

Fonte 

Medidas Imediatas (até 3 anos)       

Documentação 5.000,00 - Estimativa Sul Magna 

Vigilância dos Poços Profundos na Zona 

Rural 

2.000,00 - Estimativa Sul Magna 

Atendimento a População sem Rede de Água 

no Interior 

(1)   

Pressões de Redes de Abastecimento - - - 

Realizar Desinfecção em Todos os Pontos de 

Captação de Água 

(1)   

Reservação e Limpeza  20.000,00 3.000,00 Estimativa Sul Magna 

DMS - -   

Fundo de Gestão Compartilhada - -   

Redes de Abastecimento 65.000,00    19.500,00  Sinapi (Dezembro, 2013) 

Substituição das Redes de Fibrocimento (1)   

Subtotal 92.000,00 22.500,00   

        

Medidas de Curto Prazo (4 a 8 anos)       

Poços Profundos na Zona Urbana 30.000,00    15.000,00  Sinapi (Dezembro, 2013) 

Abastecimento de Água na Zona Rural 20.000,00    10.000,00  Sinapi (Dezembro, 2013) 

O Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) 

-     

Criação do Setor de Educação Ambiental -     

Redes de Abastecimento 55.000,00      8.250,00  Sinapi (Dezembro, 2013) 

Reservação e Limpeza 25.600,00      3.840,00  Estimativa Sul Magna 

Subtotal 130.600,00 37.090,00   

        

Medidas de Médio Prazo (9 a 15 anos)       

Redes de Abastecimento 76.500,00 11.475,00 Sinapi (Dezembro, 2013) 

Reservação e Limpeza de Reservatórios 38.400,00      5.760,00  Estimativa Sul Magna 

Subtotal 114.900,00 17.235,00   

        

Medidas de Longo Prazo (16 a 20 anos)       

Efetivação das outorgas de poços e nascentes 

de abastecimento público. 

50.000,00 - Estimativa Sul Magna 

Redes de abastecimento 55.000,00 8.250,00 Sinapi (Dezembro, 2013) 

Reservação e Limpeza 25.600,00 3.840,00 Estimativa Sul Magna 

Subtotal 130.600,00 12.090,00   

      

Total Estimado do PMSB-Muçum 468.100,00 88.915,00   

(1) – Medidas que necessitam de projetos, estudos ou levantamentos anteriores para projeção de seus 

respectivos custos. 

Fonte: Sul Magna, 2013. 
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Estimar os Custos tem como objetivo desenvolver uma estimativa dos custos dos 

recursos necessários para executar as atividades do projeto.Custo é a remuneração dos 

fatores de produção (mão-de-obra, capital, máquinas, instalações, materiais e serviços) 

utilizados na preparação e execução de um processo produtivo. 

Vale ressaltar que na estimativa realizada não foi possível calcular valores de alguns 

itens como, por exemplo, o custo da substituição das redes de fibrocimento, realizar 

desinfecção em todos os pontos de captação de água para abastecimento humano, custos do 

atendimento a população sem rede de água no interior, se torna complexo a estimativa de 

valores para serviços desta magnitude, que necessitam de um pré-levantamento de 

informações. Assim como a criação do departamento municipal de saneamento e o setor de 

educação ambiental, que são metas que estão diretamente ligadas com o orçamento municipal, 

podendo cada município destinar quantias diferentes para a criação de cada meta, dependendo 

da necessidade de cada um, não existindo um valor exato a ser empregado para a concepção 

de cada meta. 

4.6. ANÁLISE ECONÔMICA E A POLÍTICA TARIFÁRIA 

A prefeitura municipal em Muçum possui uma estrutura composta por apenas 04 

funcionários para atender as demandas do município, todos locados a secretaria de obras, 

porém trabalham para o departamento de água. Estima-se que o sistema como está inserido, 

gere uma despesa operacional anual de R$ 436.297,00. 

Com o serviço em forma de departamento, ou ainda autarquia, com a incumbência 

de não focar em lucros, os resultados operacionais poderiam ser revertidos na forma de 

investimentos ou redução de tarifa ao consumidor. Cabe salientar, que para esta última 

situação o município teria que ser eficiente operacionalmente, para o sistema ser auto 

sustentável e com potencial de investimento. Na Tabela 7 é apresentado as receitas 

municipais para o ano de 2013. 
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Tabela 7: Receita arrecadada e Despesas para o abastecimento de água em 2013. 

Especificação Datas  

Receita Total Até 11/2013 444.424,00 

Despesa Total Até 11/2013 436.297,00 
Fonte: Secretaria de Administração de Muçum, 2013. 

Como o serviço é municipalizado o caixa único do município inviabiliza 

investimentos de maior vulto com recursos próprios, como pode ser analisado na Tabela 8, 

visando apenas o abastecimento de água, as despesas praticamente se equivalem as receitas 

para o ano de 2013. Ficando o município na dependência de repasses e convênios Federais e 

ou Estaduais. 

Em uma autarquia o resultado financeiro poderá ser nulo, entretanto deve ser 

suficiente para garantir as despesas operacionais e investimentos.  

 

4.7. DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, DE FORMA COMPATÍVEL COM O SNIS E 

DE MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA 

EFICIÊNCIA, DA EFETIVIDADE,DA EFICÁCIA E DO IMPACTO DAS AÇÕES 

PROGRAMADAS 

As diretrizes e proposição de ações referentes a essa etapa devem ser implementadas 

em prazo imediato a curto. Tais procedimentos podem ser medidos por uma série de 

indicadores, por exemplo: Cloro residual livre na ponta de rede. De maneira semelhante pode-

se avaliar a eficácia através da redução gradual das perdas de água, hoje em dia em torno de 

27,9% (SNIS, 2011), a redução mostraria claramente a efetividade dos serviços. 

Na sequencia são apresentadas algumas diretrizes. Como a discussão é vasta e 

extrapola a aplicação detalhada em plano de saneamento, os gestores municipais quando do 

início da implementação podem buscar maiores detalhes no material de apoio e disponível na 

internet no link http://www.aesabesp.org.br/publicacoes.html. 

4.7.1. SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS SOBRE SANEAMENTO – SIMS 

Propõe-se a estruturação do SIMS de acordo com o modelo de referência divulgado 

pelo Ministério das Cidades – o da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 

Estado do Ceará – ARCE. 

http://www.aesabesp.org.br/publicacoes.html
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De acordo com Galvão Junior & Silva (2006, p.192), que descrevem o modelo da 

ARCE, deve-se ter como elementos fundamentais na estrutura de um sistema de informações 

o seguinte conjunto, conforme Figura 2: 

a) canais de entrada de dados, em que se destacam as relações com as fontes de dados, 

especialmente as institucionais e técnicas; 

b) interfaces de admissão de dados, para fazer face à multiplicidade de meios de 

suporte e de formatos em que ocorre a aquisição dos dados; 

c) o sistema informático, abrangendo o banco de dados e o seu gerenciamento, o 

gerenciamento das importações e disponibilizações de dados, os tratamentos automáticos dos 

dados recebidos, os cálculos de produção de indicadores; 

d) canais de disponibilização de dados, em que se destacam a intranet e a Internet, sem 

relegar outros meios de divulgação, como relatórios, periódicos, publicações em papel, 

publicações em CD; 

e) administração do sistema, contemplando a administração de todo o sistema, a 

administração do sistema informático e a administração de dados. 

 
Figura 2: Modelo de Referência para o desenvolvimento do sistema de informação da 

Agência Reguladora do Ceará (ARCE). 
Fonte: Galvão Junior & Silva (2006). 
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Para tanto, Silveira (2011), comenta que cabe estruturar as fontes de origens como os 

dados socioeconômicos, os dados operacionais, os dados de planejamento urbano, os dados 

de fiscalização, os dados dos prestadores de serviços, os dados ambientais, os dados da 

comunidade, os dados do controle social, etc.de maneira que a sistematização dos dados 

respeite todas as interfaces articulando os diferentes componentes do plano de saneamento 

básico e disponibilizando-os à sociedade através da internet. 

O levantamento de dados para alimentar esse banco de informações sobre 

saneamento deve utilizar os mesmos indicadores que alimentam o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento, disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério das 

Cidades, de maneira a integrar os diferentes sistemas. Para que isso se efetive é de 

fundamental importância a estruturação de equipe municipal composta por técnicos, 

funcionários de carreira (na secretaria de meio ambiente e ou departamento de saneamento), 

dotada de infraestrutura e equipamentos adequados para administrar o Sistema de 

Informações. 

Dentre as atividades de planejamento desse órgão gestor, destaca-se: 

a) alimentar o banco de dados do sistema de informações sobre o saneamento; 

b) cadastrar redes públicas e dê sociedades hídricas, mantendo informações sobre a 

quantidade e a qualidade da água; 

c) monitorar o plano de saneamento básico e disponibilizar as informações para o 

controle social; 

d) sistematizar as informações de maneira a verificar o cumprimento das metas e 

identificar as razões, caso não sejam atendidas no prazo especificado; 

e) articular ações, projetos e programas com outras organizações tais como: Comitê 

de Bacia Hidrográfica, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Ministério Público, etc; 

f) conduzir a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, periodicamente, em 

prazo não superior a 4 anos; 

g) integrar equipes municipais de elaboração e/ou reavaliações de planos municipais 
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e regionais que tenham interfaces com o saneamento básico; 

h) fiscalizar a prestação dos serviços, independentemente da fiscalização realizada 

pela entidade reguladora. 

i) integrar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

4.7.2. CONTROLE SOCIAL 

O controle social é uma das premissas da Política Nacional de Saneamento Básico. 

Através dele, além de garantir a transparência pública e a disponibilização de informações 

para a tomada de decisões de forma participativa, também proporciona o reconhecimento de 

um direito e dever que todo cidadão possui em relação à sua comunidade ou municipalidade 

e a garantia de efetividade das determinações do plano. Nesse sentido que se propõe que o 

controle social deverá ser realizado mediante ações que contemplem a transparência pública 

e a disponibilização de informações para a tomada de decisões de forma participativa de 

acordo com Silveira (2011) e através de: 

a) Reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

b) Da Central de Atendimento ao Cidadão; 

c) Da participação da sociedade civil, através de suas representações, nos processos de 

reavaliação do PMSB em períodos não superiores há 4 anos. Com a implantação de 

uma Central de Atendimento ao Cidadão, articulado ao Sistema Municipal de 

Informação sobre Saneamento–SMIS, a população em geral pode acessar qualquer 

informação do sistema, bem como realizar reclamações, elogios ou solicitar serviços. 

Outra forma de controle social pode ocorrer através: 

a) Da prestação de contas online e periódica, via SMS, sobre o atendimento das metas 

estabelecidas no PMSB; 

b) Da prestação de contas das prestadoras de serviços para os Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente e de Saúde, em reunião conjunta, com a participação da Câmara 

Municipal de Vereadores e do Ministério Público; 
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5. MEDIDAS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE 

MUÇUM 

5.1. OBJETIVOS E METAS – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES. 

Os dejetos gerados pelas atividades humanas, comerciais, e industriais necessitam 

ser coletados, transportados, tratados e dispostos mediante os processos técnicos, de forma 

que não gerem ameaça à saúde e ao meio ambiente. 

Para muitas pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento, a falta de um 

adequado sistema de coleta, tratamento e destino dos dejetos são a mais importante das 

questões ambientais. O problema é particularmente acentuado nas áreas Peri -urbanas e em 

áreas rurais onde a maioria da população é composta de pessoas de baixa renda. É estimado 

que acima de um bilhão de pessoas que vivem nas cidades e acima de 2 bilhões que vivem 

nas áreas rurais não possuem serviços adequados de coleta, tratamento e destino dos dejetos. 

Estas condições são as causas primárias da alta incidência de diarréia observada nos países 

em desenvolvimento e que é responsável pela morte de cerca de 2 milhões de crianças e 

causa cerca de 900 milhões de episódios de doenças por ano. Além disso, a falta de um 

adequado sistema de coleta, tratamento e destino dos dejetos é a maior causa da degradação 

da qualidade das águas subterrâneas e superficiais.  

Dentre os serviços públicos medidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios -PNAD, a rede coletora de esgoto ainda é a mais flagrantemente deficiente no 

território nacional. Em 2011, quase quatro em cada dez residências não tinham ligação com 

a rede. 

Os serviços de saneamento básico no Brasil estão bem longe do que é considerado 

ideal, principalmente no tratamento de esgoto. Segundo análise feita pelo coordenador geral 

de engenharia e arquitetura da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Ricardo Arantes, em 

abril de 2013 para o site www.terraambiental.com.br, além do déficit gerado por anos sem 

investimento e tecnologia ultrapassada, o país ainda enfrenta a incapacidade técnica das 

prefeituras e muitas vezes a rejeição da população de cidades pequenas por terem de pagar 

taxas para esse tipo de serviço e assim ignoram a importância do tratamento de esgoto para 

saúde. 
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Apesar dos esforços nas últimas duas décadas, os investimentos nesta área 

continuam inadequados enquanto a necessidade continua a crescer, principalmente em 

relação ao tratamento dos dejetos. Esta situação é o resultado da baixa prioridade dada ao 

tratamento dos dejetos. 

A universalização do acesso aos serviços de água e de esgoto é um objetivo legítimo 

das políticas públicas porque tem impactos importantes sobre a saúde, o ambiente e a 

cidadania. No município de Muçum, o déficit do setor de saneamento básico é elevado, 

sobretudo no que se refere ao esgotamento e tratamento de esgotos, com carências tanto nas 

áreas dos centros urbanos como nas zonas rurais. 

5.2. MEDIDAS IMEDIATAS (ATÉ 3 ANOS) 

5.2.1. DOCUMENTAÇÃO 

A administração pública municipal através da Secretarias de Meio Ambiente e 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, mantém um banco de dados para a base de 

planejamentos estratégicos em sistemas de esgotamento sanitário, contudo, deverá exigir dos 

loteadores cópia dos documentos de projetos (cópias físicas e digitais). Estes servem como 

base para a verificação da qualidade dos serviços. Os mesmos dados servem de parâmetros 

para futuros projetos nos setores de abastecimento, esgotamento e decisões técnicas. 

A documentação deve ser arquivada em local específico, no departamento de 

saneamento, a ser instituído, vinculado aos serviços e com facilidade de acesso aos projetistas 

e gestores de planejamentos estratégicos das áreas afins. Para projetos novos de redes, o 

município deverá emitir documento de recebimento da infraestrutura ao loteador, armazenado 

as mesmas (em meio magnético e impresso), disponibilizando o banco de dados e ou 

informações no departamento responsável, com vistorias durante a execução da obra e ao 

término. 

5.2.2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Programa de Educação Socioambiental visando orientar a população quanto à 

necessidade do uso correto dos sistemas individuais de tratamento e da rede coletora de 

esgoto. Ressalta-se a importância em realizar ações de conscientização em caráter continuado, 

que tem como objetivo a prevenção de problemas desde a concepção das obras de 

esgotamento. Complementarmente sugere-se a realização de seminários, palestras e 
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capacitações em escolas e centros comunitários. Estas ações deverão ser realizadas pela 

prefeitura ou pelo futuro Departamento de Saneamento. 

Fortalecer o processo de licenciamento e fiscalização no que tange ao lançamento final 

dos efluentes industriais e domésticos. Sua relevância remete à garantia na preservação da 

qualidade dos recursos naturais, saúde e segurança da população. 

5.2.3. CRIAÇÃO DE FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA 

De acordo com a Lei 11.445/2007 no seu artigo 13 os entes da Federação, 

isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão 

ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de 

custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Os recursos poderão ser 

utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos 

investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Para 

tanto, se propõe que 5% da receita total dos serviços de esgotamento sanitário, sejam 

direcionados ao fundo municipal de saneamento. Em Brasil (2001), manual de orientação para 

criação e organização de autarquias municipais de água e esgoto é possível obter o modelo 

para a criação do fundo especial de investimento. 

 

5.2.4. ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO (DMS) 

Recomenda-se criar o DMS dotado de infraestrutura física e pessoal próprio. Os 

departamentos são criados e extintos por Lei de organização da administração pública com 

personalidade jurídica de direito público, onde o ordenador de despesas é o prefeito. A sua 

concepção faz-se importante à medida que prepara servidores do quadro próprio ou através da 

criação de cargos para contratação via concursos públicos visando se tornarem especialistas 

na área de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos 

sólidos, manejo de águas pluviais e drenagem urbana), portanto fiscais capacitados de 

serviços terceirizados e iniciam a instituição para uma organização futura em autarquia para 

total autonomia financeira e administrativa, caso seja de interesse popular. Conforme Brasil 

(2001), o manual de orientação para a criação e organização de autarquias municipais, 

apresenta dados que aproximadamente um terço dos municípios brasileiros possui serviços 
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autônomos e estes são estaticamente mais eficientes que as demais modalidades, sejam estas 

municipais ou paraestatais. 

 

5.2.5. OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTES NA ZONA URBANA E RURAL 

Atualmente a falta de instalação e a inexistência de manutenção dos sistemas 

individuais de tratamento, tanto na zona urbana como na rural, vem ocasionando o 

lançamento de esgoto in natura (sem tratamento) no solo e corpos hídricos no município. 

Devido à necessidade de melhorias sanitárias domiciliares com a finalidade de 

beneficiar a população local, associado à universalização dos serviços de coleta e tratamento 

de esgotos, devem ser viabilizadas ações que melhorem os aspectos de esgotamento da 

população.  

Devem ser criados programas permanentes de orientações técnicas referentes aos 

métodos de dimensionamento, construtivos, operação e manutenção dos sistemas de 

tratamento individuais (fossa e filtro), bem como caixas separadoras de água e gordura. 

A falta de informações da população referente aos sistemas de tratamento individuais 

pode ser fator decisivo na qualidade e características do efluente gerado. Neste caso, sugere-se 

a criação de material informativo, sobre a importância da manutenção do sistema individual 

de esgoto, sendo este distribuído com maior gama de abrangência para toda a população da 

zona rural e urbana onde não abrangera o sistema coletivo de esgotamento sanitário. 

Segundo Sperling (2001), nos sistemas individuais compostos por fossa séptica e filtro 

anaeróbico, cada pessoa gera cerca de 0,3 a 1 litro de lodo por dia (fossa séptica) e 0,2 a 1,8 

litros de lodo por dia (filtro anaeróbico). 

Para verificação e monitoramento da situação atual deve-se fomentar a atuação dos 

agentes de fiscalização no que tange ao cumprimento das regulamentações que dispõem sobre 

sistemas individuais de tratamento de esgotos, abrangendo toda a população do Município não 

atendia pelo sistema coletivo de esgoto. 
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A manutenção destes sistemas individuais de tratamento de efluente deverá ocorrer de 

forma obrigatória, através de lei municipal, sendo implantado gradativamente, porém 

inversamente à implantação da rede coletora de efluente. 

A necessidade dos proprietários de imóveis em realizar este serviço poderia ser 

suprida de duas formas: 

 O poder público municipal, através de convênio com empresa estatal ou 

privada ficaria responsável pela limpeza, cobrando uma taxa junto ao IPTU ou 

cobrança como taxa de esgoto. 

 O proprietário contrataria uma empresa para realizar a limpeza do seu sistema 

de tratamento. Ao pagar o IPTU o proprietário apresentaria o comprovante da 

realização da remoção do lodo, sendo então isento do pagamento de taxa junto 

ao IPTU. 

 Os custos, taxas cobradas e a administração dos serviços de esgotamento serão 

gerenciados pelos responsáveis em atividade. 

A periodicidade de coleta de lodo poderia ser estipulada em no mínimo uma vez por 

ano em todas as edificações do município dotadas de fossa séptica e filtro anaeróbico. 

Na zona rural deverão ocorrer as mesmas ações que na zona urbana, porém uma forma 

alternativa de operacionalização da cobrança da taxa deverá ser criada, uma vez que para a 

área rural não é necessário o pagamento de IPTU.  

Portanto uma das primeiras ações a serem adotadas são a ampliação e manutenção dos 

sistemas individuais de esgotamento sanitário, oferecendo assim uma destinação correta dos 

lodos gerados nas residências do interior do município. 

Para tal, faz-se necessário o registro das residências e seus respectivos sistemas de 

tratamento no interior. Com estes dados em mãos, deve-se estipular um cronograma de ações 

que se inicia pelo cadastro, prosseguindo pela fiscalização e obrigatoriedade da instalação 

dos sistemas de tratamento específicos para a zona rural. 

Como meio para se concretizar a necessidade de manutenção destes sistemas, 

propõem-se a criação de legislação municipal que condicione o proprietário do imóvel rural 

a realizar a instalação do sistema de tratamento de efluente doméstico. 
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Os sistemas individuais utilizados atualmente são constituídos de fossa séptica, 

filtro anaeróbio e posterior disposição do efluente final em sumidouros, constituídos em 

concreto pré-moldado ou fibra de vidro. Este sistema funciona perfeitamente caso forem 

tomadas medidas preventivas, como por exemplo, a limpeza do sistema a cada período de 

tempo determinado.  

5.2.6. ALTERNATIVA PARA OTIMIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE EFLUENTES NA 

ZONA RURAL 

Atualmente nas áreas rurais dos municípios comumente são utilizados como 

alternativa para o tratamento dos efluentes os chamados sistemas individuais, por uma 

série de fatores tais como, a densidade demográfica e as características geográficas do 

terreno, que tornam inviáveis financeiramente a instalação de redes coletoras de efluentes, 

uma vez que as propriedades em zonas rurais localizam-se, na maioria das vezes, distantes 

umas das outras como também, se faria necessário a instalação de muitas estações de 

bombeamento de efluente pelas características geográficas do terreno, o que causaria um 

gasto energético elevado. 

Por estes e outros fatores os sistemas individuais de tratamento são largamente 

utilizados nas zonas rurais, porém estes sistemas são relativamente caros para instalação 

imediata em toda a área rural. Uma alternativa sugerida, para o tratamento dos efluentes, é 

o sistema desenvolvido pela Embrapa, que será exposto a seguir. 

A Embrapa Instrumentação Agropecuária vem trabalhando com saneamento básico 

na zona rural desde o ano de 2000, quando foram desenvolvidos sistemas específicos para 

essas áreas. O referido sistema é composto por Fossa Séptica Biodigestora e o Clorador 

Embrapa. Este sistema que será descrito a seguir, é geralmente mais barato que o 

tradicionalmente usado, podendo o município optar por qual destes sistemas implementar. 

Ressalvando que esta implementação não terá fim apenas na etapa de medidas imediatas e 

de curto prazo, ela se estende também nas etapas de médio e longo prazo atendendo a 

totalidade da zona rural do município em um horizonte de 20 anos. 

A Fossa Séptica Biodigestora é um sistema inovador no tratamento de esgoto sanitário 

composto por três caixas coletoras com 1.000 litros cada uma. Ficam enterradas no solo 

estando conectadas exclusivamente ao vaso sanitário. São interligadas entre si por tubos e 
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conexões de PVC. Este sistema recebeu a recomendação da Fundação Banco do Brasil para a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais. Por isso, a experiência integra o Banco 

de Tecnologias Sociais mantido no portal da instituição na internet 

(www.fundacaobancodobrasil.org.br). 

As Fossas Sépticas Biodigestoras podem ser usadas em casas, chácaras e povoados 

rurais que não são atendidos por sistema de esgoto sanitário e que têm à sua disposição o 

esterco a ser utilizado no processo de biodigestão. Como uma família é composta, em média 

por cinco pessoas, e ao utilizar o vazo sanitário para descarga utiliza-se aproximadamente 10 

litros de água. Isso resulta em aproximadamente 50 litros de água e resíduos por dia lançado 

nas caixas biodigestoras, totalizando 1.500 litros por mês. O material depositado nas caixas 

fermenta por aproximadamente 35 dias, período suficiente para uma completa biodigestão, 

permitindo que o efluente possa ser utilizado com um adubo orgânico em canteiros com 

plantações a um custo praticamente zero. 

A Figura 3 demonstra uma breve apresentação do sistema de Fossa Biodigestora. Já nas 

Figura 4 e 5 apresenta detalhes construtivos. 

 

 

Figura 3: Figura do Sistema de tratamento de esgoto sanitário na área rural. 

Fonte: Embrapa Instrumentação Agropecuária. 

 

Onde: 

http://www.fundacaobancodobrasil.org.br/
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1 – Válvula de retenção 

2 – Chaminé de alívio (suspiro) 

3 – Curva de 90º 

4 – “T” de inspeção 

5 e 6 – Caixas de 1.000 ml 

7 - Registro. 

Material e procedimentos para construção 

 Para poder montar a fossa séptica biodigestora são necessárias: 

 Três caixas de fibrocimento ou fibra de vidro de 1000 L conforme figura 3. 

 Seis metros de tubo PVC – 100mm- para esgoto. 

 Uma válvula de retenção de PVC- 100mm . 

 Duas peças de curva (90°) longa de PVC- 100mm 

 Três luvas de PVC- 100mm 

 Dois três de inspeção de PVC- 100mm 

 10 peças de o’ring – 100mm 

 Dois metros de tubo de PVC soldável com 25mm e um com 50mm. 

 Um metro de tubo de PVC soldável- 50mm. 

 Um registro de esfera de PVC- 50mm 

 Tubo de 300 gramas de silicone. 

 25 metros de borracha vedação 15 x 15mm. 

 Um tubo com 400 gramas de pasta lubrificante para juntas elásticas em PVC rígido. 

 Um tubo com 100g de adesivo para PVC e um litro de neutrol. 

Recomenda-se a aquisição de caixas de fibra de vidro ou de manilha de concreto, 

porque esses materiais suportam altas temperaturas e duram mais. Elas devem ser conectadas 

exclusivamente ao esgoto do vaso sanitário. Deve-se ter o máximo de cuidado, porém, com as 

tampas das caixas coletoras de fibra de vidro. Em geral, são frágeis e correm o risco de serem 

danificadas com o manuseio inadequado ou em consequência de quedas e acidentes. 

- Comprar três caixas de fibrocimento ou fibra de vidro de 1000 litro cada; 
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- A primeira caixa é conectada exclusivamente ao vaso sanitário. Unida por tubos e conexões, 

esta caixa é conectada a segunda e a uma terceira, que serve para coleta do efluente (adubo 

orgânico). Por isso, não deve-se conectar o tubo da fossa ao esgoto de pias da cozinha, dos 

banheiros, do tanque, do chuveiro e da máquina de lavar roupa.É que a água desses esgotos 

contém sabão, detergente e outras substâncias que prejudicam o processo de Biodigestão. 

- Deve-se utilizar um tubo de PVC de 100 milímetros para ligar o esgoto do sanitário à 

primeira caixa coletora. 

- As tampas dessas caixas devem ser vedadas com borracha. 

- Os tubos e conexões devem ser vedados com cola de silicone na junção com a caixa. 

- O sistema deve ficar enterrado no solo para manter o isolamento térmico. 

- Inicialmente, a primeira caixa deve ser preenchida com aproximadamente 20 L de uma 

mistura de 50% de água e 50% de esterco bovino (fresco). O objetivo desse procedimento é 

aumentar a atividade microbiana e consequentemente a eficiência da biodigestão.O processo 

deverá ser repetido a cada 30 dias com 10 litros da mistura água/esterco bovino através da 

válvula de retenção. 

- O sistema conta ainda de duas chaminés de alívio colocadas sobre as duas primeiras caixas 

para descarga do gás acumulado. 

- A coleta do efluente é feita através do registro de esfera de 50mm instalado na caixa 

coletora. 
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Figura 4: Modelo construtivo do sistema proposto pela Embrapa. 

Fonte: Embrapa Instrumentação Agropecuária. 
 

 
Figura 5: Sistema pronto 

Fonte: Embrapa Instrumentação Agropecuária. 

Caso não deseje aproveitar o efluente como adubo e utiliza-lo somente para irrigação, 

pode-se montar na terceira caixa um filtro de areia, que permitira a saída de água sem excesso 

de matéria orgânica dissolvida conforme Figura 6. Para isso é necessário obter areia fina 

lavada, pedra britada números 1 e 3 e uma tela de nylon fina, tipo mosquiteiro. 



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

55 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

 
Figura 6: Desenho do tanque utilizado para o polimento final do sistema. 

Fonte: Embrapa Instrumentação Agropecuária. 

Segundo a Embrapa, as Fossas Sépticas Biodigestoras garantem o Saneamento Básico 

na Área Rural porque permitem o tratamento das fezes e da urina oriundas do vaso sanitário 

das residências rurais. Isso é feito por meio da chamada Biodigestão. Compreende um 

processo que utiliza esterco bovino fresco ou de outro animal ruminante, a exemplo de cabras 

e ovelhas, para eliminar micróbios e bactérias dos dejetos expelidos pelo ser humano.  

Este esterco deverá ser adicionado mensalmente no primeiro tanque após o vaso 

sanitário, numa mistura de 10 litros de esterco com 10 litros de água, conforme a Figura 7. 
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Figura 7: Adição mensal de esterco no primeiro tanque após o vaso sanitário. 

No final do processo de Biodigestão, é produzido um adubo natural líquido, sem 

cheiro desagradável nem vermes nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Ele pode ser 

utilizado para fertilizar e irrigar o solo, contribuindo para melhorar a qualidade do solo e 

também a renda dos agricultores. 

Este sistema substitui o esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares, também 

chamadas fossas “negras”, que nada mais são do que buracos abertos na terra. Sem 

isolamento seguro, essas fossas permitem a infiltração de resíduos de fezes e de urina no solo. 

Assim, acabam contaminando a água do poço, que é retirada do subsolo, onde estão os lençóis 

subterrâneos de água, causando diversas doenças aos moradores da zona rural. Em casos 

extremos, pode causar até a morte. 
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5.2.7. ZONA URBANA. 

Uma das primeiras ações a serem adotadas é a confecção de um inventário das 

residênciase seus respectivos sistemas de tratamento. Para calcular o número exato de 

residências que estão com seus efluentes conectados a rede coletora, quantas possuem 

sistemas individuais de tratamento e quantas residências ainda não possuem sistemas para o 

tratamento de seus efluentes. 

De posse destes dados, deve-se estipular um cronograma de ações que se inicia pelo 

cadastro, prosseguindo pela fiscalização e obrigatoriedade na limpeza dos sistemas de 

tratamento existentes. 

O envolvimento da Prefeitura Municipal de Muçum é imprescindível no que se refere 

à obrigatoriedade da coleta do lodo biológico gerado em cada edificação. Desta forma, criar-

se-ia um mecanismo de gerenciamento deste passivo a cargo da administração pública. 

Como meio para se concretizar a necessidade de manutenção destes sistemas, 

propõem-se a criação de legislação municipal que condicione o proprietário do imóvel urbano 

a realizar a limpeza do sistema de tratamento de efluente doméstico. Nesta mesma lei, pode-se 

definir uma taxa municipal, bem como realizar convênios com empresas privadas ou estatais 

para a terceirização do serviço de coleta e tratamento do lodo. 

Sabendo-se quantas economias possuem sistemas de tratamento individuais o 

município terá que decidir a forma de tratamento que será dado aos efluentes gerados pelas 

residências que não possuem sistemas de tratamento, se o mesmo se dará através de sistemas 

individuais ou por sistemas de redes coletoras tipo separador absoluto que encaminham os 

efluentes a uma ETE. Para esta segunda alternativa deverá primeiramente ser realizado 

projeto executivo da respectiva ETE. 

5.2.8. PROGRAMA DE DOAÇÃO DE SISTEMAS INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTE 

O critério de doação será primeiramente as residências que enviam o esgoto para os 

arroios do município. Também as residências com ocupações irregulares, e sendo estes grupos 

habitacionais de baixa renda, a administração pública poderia, a título de preservação 

ambiental e da saúde dos moradores, doar sistemas individuais de tratamento de efluentes, do 

tipo modular em fibra de vidro. 
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Com isso evitaria a presença de esgoto a céu aberto, minimizando o impacto 

ambiental, além de reduzir as doenças de veiculação hídrica que afligem o ser humano, as 

quais geram elevados custos com consultas médicas, internações e medicamentos, além de 

minimizar o problema da cisticercose existente no município. 

Este programa será de prazo imediato e a medida que forem notadas residências com 

baixas renda e principalmente em lugares próximos a arroios, deverão ser realizados estudos 

para implantação do sistema nesses pontos. O custo médio por sistema foi estipulado em 

R$1.100,00. Podem ser melhor visualizados na Tabela 6. 

Algumas ações dentro deste programa podem ser: 

 Levantamento das edificações que se enquadram em condição de risco e de 

baixa renda; 

 Doação de sistemas compostos de fossa séptica e filtro anaeróbico para 

domicílios de baixo padrão (populares); 

 Remoção do lodo gerado por estes sistemas de tratamento, através de uma taxa 

social. 

Realizar o levantamento das edificações que se enquadram em condição de risco e de 

baixa renda, revelará o custo do investimento que deverá ser feito, hoje não se sabe ao certo 

quantas residências se enquadrariam nestas condições. Cabe ressaltar que este tipo de 

programa não deverá ser um incentivo a novas ocupações irregulares, mas sim melhorar as 

condições de vida dos moradores que já estão instalados e não são atendidos por sistemas de 

coleta e tratamento de efluente. 

 

5.2.9. REDES COLETORAS DE ESGOTO EM LOTEAMENTOS NA ZONA URBANA 

Com o aumento da população ocorrerá uma expansão de construções, novos 

loteamentos, e, consequentemente novos bairros surgirão. Estes serão projetados e instalados 

pelos loteadores com a respectiva rede coletora do tipo absoluta e construção de estação de 

tratamento de efluente para atender os moradores. Novas redes executadas por loteadores 

serão repassadas/doadas ao município para gerenciamento, estes passarão a ser gerenciados 

pela empresa de concessão dos serviços. Este repasse das ETEs ao município somente 
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ocorrerá após um ano de operação, monitoramento, análises laboratoriais, atendimento aos 

padrões de lançamento, legislação, licenças ambientais e condicionantes atendidas, todas as 

condições relatadas devem estar presentes em legislação a ser criada ou modificada. 

A construção da ETE será necessária quando não houver a possibilidade de ligação 

imediata na rede coletora do município (a ser instituída). Posteriormente, se a instalação do 

sistema de esgotamento sanitário municipal atingir determinado bairro ou loteamento, deve 

ser feito uma avaliação quantitativa e qualitativa do sistema empregado a fim de determinar se 

os padrões de lançamento de efluente estão sendo atingidos cabendo avaliar a operação do 

mesmo em relação aos seus custos. 

 

5.3. MEDIDAS DE CURTO PRAZO (DE 4 A 8 ANOS) 

5.3.1. REALIZAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ETE 

Todos os processos unitários que compõe uma ETE são dimensionados para funcionar 

dentro de condições específicas. O controle operacional tem como principal objetivo manter 

os processos operando dentro da faixa de valores admissíveis pré-estabelecidos para as 

principais variáveis de controle, com vistas à obtenção do rendimento esperado 

individualmente e sobre o conjunto de unidades.  

Como visto na etapa de Diagnóstico, a ETE do município necessita de obras de 

limpeza e manutenção para seu correto funcionamento, a seguir são apresentadas algumas 

questões sobre as obras de limpeza e manutenção reproduzidas da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental através do Guia de Operação e manutenção de sistemas simplificados 

de tratamento de esgotos, desenvolvido pela Rede de Capacitação e Extensão Tecnológica em 

Saneamento Ambiental – ReCESA:  

Segundo o guia, o monitoramento dos reatores biológicos pode ser dividido em três 

tipos: 

Monitoramento da eficiência: permite estabelecer o comportamento histórico da 

unidade e avaliar se o seu desempenho está de acordo com as especificações do projeto e com 

a legislação ambiental. 
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Monitoramento da estabilidade do reator anaeróbio: permite avaliar se há sinais da 

possibilidade da ocorrência de desequilíbrios na biomassa que possam comprometer o 

desempenho do reator. 

Monitoramento da quantidade e qualidade do lodo: permite avaliar a necessidade de 

descarte de lodo e a capacidade de tratamento do reator.  

A remoção periódica de lodo é de fundamental importância para o bom desempenho 

do tanque séptico. A adoção de uma frequência de descarte adequada reflete diretamente em 

uma menor perda de sólidos no efluente final e em uma melhor qualidade do efluente, em 

termos de sólidos suspensos e de DQO e DBO. 

Nos sistemas simplificados que utilizam filtros anaeróbios, como é o caso da ETE de 

Muçum, uma atenção especial deve ser desprendida ao monitoramento da quantidade de lodo 

presente no tanque séptico, uma vez que a saída de lodo junto ao efluente dessas unidades 

pode levar ao entupimento do filtro anaeróbio, comprometendo o pós-tratamento. 

Com relação ao Filtro anaeróbio,a frequência adequada de descarte de lodo é 

fundamental para minimizar os problemas de entupimento do meio suporte e para garantir a 

boa qualidade do efluente final. 

No mesmo Guia é apresentado um Protocolo operacional de remoção de lodo do 

tanque séptico, o mesmo esclarece que: 

 Antes de qualquer providência, as tampas de inspeção devem ser removidas e 

mantidas abertas por tempo suficiente para a remoção de gases tóxicos ou 

explosivos; 

 Em tanques sépticos dotados de dispositivos de descarga de lodo por pressão 

hidrostática, realizar o esgotamento do lodo por meio da manobra dos registros 

de descarga. A parte líquida mais clarificada pode permanecer no reator; 

 Quando não há dispositivos de descarga do lodo, esgotar o lodo 

mecanicamente (bombeamento, sucção ou sifonamento), atingindo o fundo do 

reator em vários pontos e, considerando uma área de abrangência em torno de 

1,5 m
2
 por ponto, cobrindo toda a superfície do fundo. 
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 Não raspar ou lavar o reator na operação de retirada do lodo. O lodo 

remanescente aderido às paredes ou presente em pequenas quantidades junto 

ao fundo do tanque acelera o desenvolvimento da nova população microbiana. 

 Após a operação, proceder à limpeza do local, anotar a data para a próxima 

operação e o volume a ser esgotado.  

 A abertura individualizada de cada registro (um por vez) correspondente a cada 

ponto de descarte de lodo é fundamental, pois, caso contrário, o descarte de 

lodo não será uniforme no interior do reator. 

 Uma vez definidos os volumes de lodo a descartar de cada ponto (superior e 

inferior), conforme cálculos e simulações que devem ser efetuados com 

antecedência, a medição pode ser feita automaticamente, por meio de 

medidores de vazão, ou avaliando-se a altura da lâmina de lodo e o volume 

correspondente no leito de secagem. 

Segundo o trabalho de Orientações Básicas para Operação de Estações de Tratamento 

de Esgoto –ETEs, o qual é um complemento didático do seminário Operacionalidade nas 

Estações de Tratamento de Esgoto –ETEs, licenciadas no estado de Minas Gerais, promovido 

pela Divisão de Saneamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. Apresenta-

nos algumas situações sobre a rotina de operação de uma ETE, que se adequam a realidade do 

município. 

• Manter, na entrada, placa de identificação do empreendimento; 

• Atualizar a vacinação dos funcionários contra tétano. hepatite A e B e manter 

cópia dos cartões de vacinação na ETE (prefeitura ou departamento de saneamento); 

• Fazer uso rigoroso de EPIs - máscaras, luvas, botas e uniformes, de modo a 

minimizar a possibilidade de contaminação e garantir boa qualidade de trabalho; 

• Capinar a área para manutenção da limpeza e paisagismo; 

• Limpar e desobstruir as canaletas de drenagem de água de chuva; 

• Realizar a manutenção da cerca do entorno da estação, evitando o acesso de 

pessoas não autorizadas e animais; 

• Limpar as vias de acesso ao corpo receptor e do local de lançamento; 

• Proteger as tubulações e o ponto de lançamento do efluente tratado; 
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• Lavar as ferramentas - pás, enxadas, picaretas, rastelos, etc – em água limpa, 

não podendo ser guardadas ou utilizadas, mesmo em caráter de urgência, antes desse 

procedimento; 

• Realizar as análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente, 

corpo receptor e do lençol freático, conforme definido durante o processo de 

licenciamento da unidade; 

• Medir a vazão de entrada e saída. O operador deverá fazer leituras e anotar os 

valores na Ficha de Controle Operacional. 

5.3.2. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES 

DA ZONA URBANA. 

As atividades econômicas do município de Muçum são diversificadas, porém o setor 

primário representa importante fatia na economia do município, onde predomina o cultivo do 

milho, soja e fumo. 

A deterioração dos recursos naturais, principalmente solo e água em função da falta de 

saneamento básico podem acarretar na redução da produtividade agrícola comprometendo a 

economia local. 

A poluição dos recursos naturais pode ser minimizada de forma significativa com a 

implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgoto. 

Este projeto tem o objetivo de analisar e apresentar sugestões corretivas para as áreas 

deterioradas na região em virtude da falta de saneamento com vistas ao desenvolvimento 

sustentado da região. 

Os aspectos de projeto e de operação serão analisados e recomendados de acordo que 

atendam os objetivos primordiais do saneamento, da saúde pública e da proteção ambiental. 

•  

5.4. MEDIDAS DE MÉDIO PRAZO (DE 9 A 15 ANOS) 

5.4.1. REGULARIZAÇÃO DA ETE 

Recomenda-se realizar a regularização da estação de tratamento de esgotos - ETE do 

município, após conseguir concretizar a limpeza e manutenção da ETE, ficando a mesma 
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operando dentro de suas condições projetadas, se torna mais simplificado adquirir a licença. A 

seguir é apresentada uma explicação do que significa a licença de operação e regularização 

ambiental. 

Licença de Operação é a licença que autoriza o início do funcionamento do 

empreendimento. É concedida depois de observadas as condições e restrições da Licença de 

Instalação. Após a implantação do empreendimento, é feito o processo de LO, protocolado 

junto ao respectivo órgão, o qual fará uma vistoria técnica ao local sendo a licença ambiental 

emitida quando o órgão entender que o empreendimento atende as exigências ambientais. 

A Licença de Operação contém exigências de monitoramento – há a necessidade de 

envio periódico de planilhas, laudos, relatórios e outros documentos. Estas exigências são 

estabelecidas em virtude do porte da empresa e do potencial poluidor da atividade industrial. 

A Licença tem validade determinada e precisa ser renovada com antecedência. 

A Licença de Operação de Regularização é um processo onde não existem a Licença 

Prévia ou Licença de Instalação e a exigência de documentos é maior. 

Pela legislação vigente, a empresa que se implantou sem as três etapas de 

licenciamento pode ser autuada, conforme Resolução CONAMA 237/1997. 

Conforme a legislação vigente, toda a atividade com potencial para causar alterações 

ao meio ambiente, deve buscar licença perante o órgão fiscalizador, seja ele municipal, 

estadual ou federal. A Legislação vigente estabelece que sejam necessárias as seguintes etapas 

de licenciamento: 

 Licença Prévia – licença para um empreendimento que não foi implantado; 

 Licença de Instalação– licença para um empreendimento que já possui uma 

Licença Prévia ou que está em fase de implantação; 

 Licença de Operação– para um empreendimento que possui Licença de 

Instalação e pretende iniciar a operação;  

 Licença de Operação de Regularização– para um empreendimento que está 

operando sem licença ambiental.  
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Quando estas etapas preliminares não são executadas, o empreendimento precisa pedir 

sua regularização, que consiste de encaminhar ao órgão ambiental local as informações da 

atividade para adequação ambiental. 

5.4.2. INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PRELIMINARES DE TRATAMENTO 

Os sistemas preliminares de tratamento são dispositivos usados na chegada do esgoto 

(bruto) para barrar e possibilitar a remoção dos sólidos grosseiros e da areia. Para a separação 

dos sólidos grosseiros são, geralmente, utilizadas grades que retêm o material cujo tamanho é 

maior do que o espaçamento entre as suas barras. 

Retiram-se os sólidos grosseiros, principalmente para proteger os dispositivos de 

transporte dos esgotos bombas e tubulações e as unidades de tratamento sub sequentes. 

A remoção da areia é realizada nos desarenadores, por meio de sedimentação. Há 

processos manuais e mecanizados para a retirada e o transporte da areia sedimentada e 

acumulada nessas unidades. Tal remoção é necessária para: 

 Evitar desgaste nos equipamentos e tubulações; 

 Evitar o assoreamento da unidade que pode comprometer sua vida útil; 

 Eliminar ou reduzir a possibilidade de entupimentos em tubulações, tanques e 

orifícios; 

 Facilitar o transporte líquido. 

Normalmente inclui-se, também, uma unidade para a medição de vazão, usualmente 

constituída por uma calha de dimensões padronizadas calha Parshall, ou vertedores, que 

permitem a correlação entre o nível do líquido e a vazão de esgotos que chegam à ETE. 

Como mostrado na etapa de Diagnóstico associados à falta de manutenção, muitos 

problemas ocorrem na ETE devido à falta de sistemas preliminares de tratamento, a seguir é 

apresentada a rotina de operação de sistemas de gradeamento e desarenador. 

A rotina operacional deve permitir a frequência adequada de limpeza das grades e 

caixas de areia para assegurar uma efetiva remoção dos sólidos grosseiros e da areia presentes 

no esgoto. A seguir, destacamos alguns aspectos de importância relacionados à operação do 

tratamento preliminar. 
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 A operação de limpeza das grades deve ser no mínimo diária.  

 A remoção da areia nas caixas deve ter frequência de uma vez a cada uma ou 

duas semanas, dependendo da quantidade de areia no esgoto afluente. 

 A remoção de quaisquer entupimentos que possam prejudicar a distribuição 

uniforme do afluente no sistema de tratamento é fundamental para o sucesso do 

tratamento.  

São apresentados a seguir de forma simplificada, alguns exemplos de protocolos 

operacionais para essas unidades, também fornecidos pelo Guia de Operação e manutenção de 

sistemas simplificados de tratamento de esgotos. 

Grade de limpeza manual:  

 As ferramentas necessárias são: rastelo, pá, carrinho de mão, balde, mangueira, 

saco plástico, arame e formulários de controle; 

 Remover o material retido usando o rastelo, com o devido cuidado, de forma a 

evitar a entrada de sólidos grosseiros no sistema e o contato direto com o material 

removido; 

 Depositar o material removido em vasilhame devidamente protegido e que 

permita a medição do volume depositado, posteriormente, limpar a grade com jato de 

água; 

 Ao fim do turno, medir o volume do material retirado e anotá-lo em formulário 

apropriado, em seguida, ensacar o material para ser encaminhado ao aterro sanitário. 

Desarenador de limpeza manual  

 As ferramentas necessárias são: pá, enxada, carrinho de mão, vassoura, 

mangueira, balde, saco plástico, arame e formulários de controle; 

 Colocar a comporta (stop-log) para impedir a entrada de esgoto na caixa, 

verificando se ficou bem vedada; 

 Utilizando balde, retirar o líquido que ficou na caixa, o qual deve ser 

encaminhado para a entrada da caixa de areia em operação; 

 Retirar o material depositado com a pá e a enxada, colocando-o no carrinho de 

mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento; 
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 Limpar a caixa de areia com jato de água, esfregando as paredes internas com 

vassoura, e retirar a água de lavagem; 

 Ao fim do turno, medir o volume do material removido e anotar em formulário 

adequado. 

O referido guia também apresenta um conjunto de informações que podem auxiliar a 

detecção e correção de problemas na operação do tratamento preliminar, o mesmo é 

apresentado na Tabela 8: 

  



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

67 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

Tabela 8: Problemas operacionais com o esgoto bruto e com o tratamento preliminar e 

possíveis soluções 

Observação Causa Provável Verificar Solução 

Vazão sempre menor 

que a esperada 

População ou 

contribuição per capita 

menor que a projetada 

Dispositivo de medição 

de vazão 

Aumentar população 

beneficiada 

Vazão repentinamente 

menor que a esperada 

Entupimento na rede de 

esgoto 

Extravasamento na área 

de contribuição 

Desentupir a rede de 

esgotos 

Vazão sempre maior 

que a esperada 

População ou 

contribuição per capita 

maior que a projetada 

Dispositivo de medição 

de vazão 

Aumentar capacidade de 

tratamento 

Picos diários maiores 

que os esperados 

Equalização menor que 

esperada 

Dispositivo de medição 

de vazão 

Utilizar tanque de 

equalização 

Picos repentinos 

irregulares 

Ligação da rede de águas 

pluviais 
Coincidência comchuvas 

Desfazer ligação 

clandestina 

Vazão ocasionalmente 

maior que a esperada 

Infiltração grande de 

água subterrânea 

Coincidência com 

chuvas 

Descobrir pontos de 

Infiltração 

pH anormal Despejo industrial 
Existência de fontes 

clandestinas 

Localizar e atuar sobre as 

fontes, no sentido de 

corrigir o problema. 

Temperatura anormal Despejo industrial 
Existência de fontes 

clandestinas 

Localizar e atuar sobre as 

fontes, no sentido de 

corrigir o problema. 

Sólidos sedimentáveis 

maiores que o normal 

Despejo clandestino de 

lixo doméstico ou 

industrial na rede 

Natureza dos sólidos 

sedimentáveis 

Localizar e atuar sobre as 

fontes, no sentido de 

corrigir o problema. 

Odor ou insetos na 

barra 

Intervalo longo entre 

limpezas 
Intervalo de limpeza 

Aumentar a frequência 

de limpeza 

Aumento repentino da 

massa de sólidos 

grosseiros retidos 

Descarga clandestina de 

resíduos sólidos 

Existência de fontes 

clandestinas 

Localizar e atuar sobre as 

fontes, no sentido de 

corrigir o problema. 

Diminuição repentina 

da massa de sólidos 

grosseiros retidos 

Falha de retenção na 

grade 
Condição da grade Consertar a grade 

Aumento repentino da 

massa de areia retida 

Descarga de águas 

pluviais na rede 
Vazão de esgoto 

Desfazer ligação de 

águas pluviais 

Diminuição repentina 

da massa de areia 

retida 

Arraste de areia na caixa Velocidade da água Reduzir a velocidade 

Odor de ovo podre na 

caixa de areia 

Sedimentação de 

material orgânico 
Velocidade da água 

Aumentar a velocidade 

da água 

Areia retida é cinza, 

tem odor e contém 

graxa. 

Sedimentação de 

material orgânico 
Velocidade da água 

Aumentar a velocidade 

da água 

Corrosão de metal e 

concreto nas unidades 

de pré-tratamento 

Ventilação insuficiente Ventilação Melhorar a ventilação 

Fonte: Guia do profissional em treinamento – ReCESA, 2013. 

5.4.3. REALIZAR LEVANTAMENTO DOS POÇOS DESATIVADOS E IRREGULARES NO 

MUNICÍPIO 

Realizar o levantamento georeferênciado de todos os poços antigos, desativados e 

irregularmente perfurados existentes no município, pois segundo relatos da população, 
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levantados na audiência pública de diagnóstico, existem algumas residências que possuem 

poços profundos perfurados e possivelmente estejam desativados para o consumo, mas que 

possam estar recebendo os efluentes sanitários sem o devido tratamento destas residências, 

servindo como uma espécie de sumidouro. Outro problema relatado é a possível existência de 

economias que utilizam água de poços perfurados sem autorização ou licença ambiental, 

podendo no futuro comprometer o abastecimento de água municipal. 

Cabe a prefeitura realizar este levantamento, não obtendo o apoio da população para a 

desativação ou adequação, modificar legislação para poder coibir este problema, uma vez que 

o município possui seu sistema de abastecimento de água na zona urbana através de captação 

de água por poços profundos, podendo estas residências estarem contaminando o lençol 

freático pondo em risco a saúde de grande parte da população. 

5.5. MEDIDAS DE LONGO PRAZO (DE 16 A 20 ANOS) 

5.5.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  EXECUTIVO DE REDE COLETORA DE 

ESGOTO  E ETE PARA A ZONA URBANA 

A rede coletora de efluentes domésticos deverá ser construída para atender toda a 

comunidade da zona urbana do município, podendo serestendidas para áreas rurais próximas e 

que apresentem aglomerações populacionais.Esta rede deverá ser do tipo separador absoluto, 

ou seja, não poderá transportar águas pluviais. 

Com o aumento da população ocorrerá uma expansão de construções, novos 

loteamentos, e, consequentemente novos bairros surgirão. Estes serão projetados e instalados 

pelos loteadores com a respectiva rede coletora do tipo absoluta e construção de estação de 

tratamento de efluente para atender os moradores. Novas redes executadas por loteadores 

serão repassadas/doadas ao município para gerenciamento, estes passarão a ser gerenciados 

pela empresa de concessão dos serviços. Este repasse das ETEs ao município somente 

ocorrerá após um ano de operação, monitoramento, análises laboratoriais, atendimento aos 

padrões de lançamento, legislação licenças ambientais e condicionantes atendidas, todas as 

condições relatadas devem estar presentes em legislação a ser criada ou modificada. 

A construção da ETE será necessária quando não houver a possibilidade de ligação 

imediata na rede coletora do município (a ser instituída). Posteriormente, se a instalação do 

sistema deesgotamento sanitário municipal atingir determinado bairro ou loteamento, deve ser 
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feito uma avaliação quantitativa e qualitativa do sistema empregado a fim de determinar se os 

padrões de lançamento de efluentes estão sendo atingidos cabendo avaliar a operação 

domesmo em relação aos seus custos. 

Com tantos pontos negativos associados, a implantação da rede coletora de esgoto 

nem sempre é bem-vinda. A incomodação durante a obra, o resultado dos reparos de 

calçamento ou pavimentação e a cobrança de mais uma taxa fazem o cidadão ver com certa 

rejeição investimentos em saneamento básico. 

Por outro lado, todos os habitantes também não gostam dos problemas associados à 

falta de obras de saneamento, em se tratando de esgotamento sanitário, especialmente os 

problemas ambientais, de mau cheiro e as doenças como as diarreias por exemplo. Portanto 

soluções para os problemas ainda existentes são necessárias, a sugestão indicada é a 

instalação de rede coletora do tipo separador absoluto. 

A companhia de saneamento e/ou as secretarias municipais devem manter um diálogo, 

com o intuito de combinar ações de instalações de redes coletoras antes dos trabalhos de 

pavimentações de ruas e calçadas, evitando a remoção do mesmo para instalação de redes. 

A prefeitura deverá prever a fiscalização das obras concluídas e as em andamento, 

sejam elas de instalação ou de manutenção de redes coletoras de efluente. O prazo de atuação 

do PMSB de Muçum é de 20 anos, sendo assim a totalidade da população deve ser atendida, 

considerando o crescimento populacional. 

Caberá a empresa que tiver concessão do sistema concretizar meios de obrigatoriedade 

da ligação de edificações residências nas redes coletoras de esgoto do tipo separador absoluto 

ligado a ETE. 

A instalação e/ou manutenção destas redes coletoras geralmente provocam 

reclamações por parte da comunidade, uma vez que normalmente são instaladas sob as faixas 

de rodagem, necessitando a interrupção do trânsito de veículos e pedestres. Agrava- se a este 

fato que geralmente o conserto da pavimentação não ocorre de forma satisfatória. 

A ligação das residências nos troncos coletores de efluentes também deverá ser 

monitorada frequentemente. A legislação municipal deverá ser observada e modificada 
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quando couber, sempre visando à adequação e as melhorias nas condições de vida, mais 

especificamente na saúde e bem estar dos moradores. 

Cabe a administração pública modificar a visão da população com relação ao 

esgotamento sanitário. Divulgar em meios de comunicações de forma clara e direta os 

sistemas adotados para o tratamento do efluente coletado proporcionarão os esclarecimentos 

econsequentemente o envolvimento da população, promovendo assim um número maior de 

ligação das edificações já existentes nas redes coletoras instaladas. 

Primeiramente deve ser feito um projeto para a concepção da rede para saber dentre 

outros aspectos os principais parâmetros que comparecem no dimensionamento hidráulico das 

redes coletoras de esgoto sanitário, como por exemplo: 

 População: Que é o principal parâmetro para o cálculo das vazões de esgoto; 

 Coeficiente de Retorno: É a relação média entre os volumes de esgoto 

produzido e a água efetivamente consumida; 

 Taxa per capita: É o produto do coeficiente de retorno pela taxa per capita de 

consumo de água descontada da parcela relativa a perdas. 

 Coeficientes de Variação de Vazão (k1, k2): O escoamento da parcela de 

esgoto doméstico que compõe o esgoto sanitário, não se comporta de forma 

regular, pois, como a água de consumo doméstico está sob comando direto do 

usuário variando a vazão conforme as demandas sazonal, mensal diária e 

horária, são influenciadas por diversos fatores, como o clima, jornada de 

trabalho, hábitos da população, etc. 

Posterior ao projeto e a realização da instalação das redes os trabalhos de manutenção 

e limpeza tornam-se os principais serviços a serem realizados pelos gestores do sistema. 

É importante a existência de um cadastro que permita conhecer a posição de qualquer 

parte do sistema, a posição da canalização, localização de órgãos acessórios e a situação em 

planta e elevação das outras canalizações subterrâneas. 

A Inspeção varia muito com as frequências. A falta de compreensão, em relação a 

necessidade e utilidade das operações de conservação e manutenção dos sistemas de esgoto, a 

deficiência de pessoal habilitado e ausência de um plano metódico, conduzem a errônea 
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prática de se inspecionar a canalização somente quando surgem distúrbios no escoamento e, 

mesmo assim, a inspeção é feita só nos trechos onde as falhas aparecem. 

5.6. EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PARA REDESCOLETORAS 

DE EFLUENTE 

Nenhum sistema de coleta de efluente ou mesmo de distribuição de água está livre de 

sofrer danos, como por exemplo, em condições climáticas adversas, sejam por baixas 

temperaturas ou elevados índices pluviométricos. Outro fator de constantes manutenções de 

redes de coleta de efluente é decorrente do desgaste natural do material utilizado na confecção 

de canalizações e nas bombas de recalque de efluente. Pode-se atribuir ao próprio efluente 

uma grande parcela neste desgaste, causado pela corrosão e formação de gases ácidos 

liberados pelo efluente. 

No caso de interrupção da coleta do efluente por motivo de obstrução ou ruptura, 

cabea realização de manutenção preventiva e periódica em toda a extensão da rede coletora, 

através de equipamentos mecânicos/hidráulicos ou robóticos pelos responsáveis da concessão 

de gerenciamento do sistema de esgotamento sanitário. Mecanismos de controle de refluxo 

deverão ser instalados na rede coletora de efluentes para atuar em situações que provoque o 

retorno do efluente pela canalização. Para determinar o número e o local de instalação destas 

válvulas de refluxo, deverão ser observadas as áreas de inundação já identificadas 

historicamente no município. Em casos de inundações e enxurradas bruscas que 

comprometam o funcionamento de unidades operacionais localizadas em áreas de fundo vale: 

 Diagnóstico de risco; 

 Proteção de motores e instalações elétricas; 

 Adequação de equipamentos de proteção individual; 

 Treinamento de pessoal; 

 Divulgação adequada 

Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer o funcionamento de 

unidades operacionais: 

 Diagnóstico prévio de riscos; 

 Treinamento de pessoal para tomada de decisão; 
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 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos de limpeza e 

dragagem; 

 Divulgação adequada do problema. 

 

Em casos de rompimentos emissários e coletores de esgoto: 

 Disponibilidade de equipe treinada para orientar cidadão; 

 Diagnóstico do problema; 

 Comunicação adequada dos riscos e cuidados. 

5.6.1. CONSIDERAÇÕES 

O efluente tratado terá um corpo receptor, fazendo-se necessário o constante 

monitoramento do referido corpo receptor, principalmente em épocas de estiagem, onde o 

volume de água é menor e, por consequência, menor também é o potencial de diluição da 

carga orgânica e dos nutrientes. 

Caso sejam detectadas anormalidades, intervenções deverão ocorrer na operação da(s) 

ETE(s). O monitoramento não deverá se restringir somente a qualidade do corpo hídrico 

receptor e da eficiência do tratamento na ETE. É necessário que se crie uma rede de 

monitoramento de odor no entorno da(s) área(s) da(s) ETE(s), capacitando moradores para 

que em eventual geração de incomodo olfativo, os responsáveis pela gestão e operação da 

ETE sejam comunicados e adotem as medidas necessárias para sanar a causa deste impacto 

ambiental. 

Através do levantamento realizado em etapas anteriores se saberá quais as áreas 

urbanas a serem atendidas pela ETE central, deverá ser revista a lei que obriga a instalação de 

ETEs em novos loteamentos. Além disto, as ETEs deverão ser modulares.  

Na  

Tabela 9 é apresentada a projeção da população bem como a vazão de esgoto (retorno), 

estimada para o crescimento populacional para os próximos 20 anos. 
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Tabela 9: Vazão estimada de retorno para população de Muçum em um horizonte de 

vinte anos. 

Ano 
População 

Urbana 
Tx cresc. 

População Urbana 

Vazão urbana 
estimada de 

consumo 
(m³/dia) 

Vazão urbana 
estimada de 

esgoto 
(m³/dia) 

2012 4.118 - 700 560 

2013 4.155 1,0090 706 565 

2014 4.192 1,0089 712 570 

2015 4.229 1,0088 718 575 

2016 4.265 1,0087 725 580 

2017 4.302 1,0087 731 585 

2018 4.339 1,0086 737 590 

2019 4.376 1,0085 743 595 

2020 4.413 1,0084 750 600 

2021 4.450 1,0084 756 605 

2022 4.487 1,0083 762 610 

2023 4.524 1,0082 769 615 

2024 4.561 1,0082 775 620 

2025 4.598 1,0081 781 625 

2026 4.634 1,0080 787 630 

2027 4.671 1,0080 794 635 

2028 4.708 1,0079 800 640 

2029 4.745 1,0078 806 645 

2030 4.782 1,0078 812 650 

2031 4.819 1,0077 819 655 

2032 4.856 1,0077 825 660 

2033 4.893 1,0076 831 665 

Fonte: Felipe A. Martini, 2013. 

5.6.2. EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PARA A ESTAÇÃODE 

TRATAMENTO DE EFLUENTE – ETE 

Elaboração de documento juntamente com projeto da ETE, o qual deverá constar 

equipamentos reserva, planos de emergência e contingência, garantias de eficiência do 

tratamento de efluentes dentro dos parâmetros exigidos pela resolução CONAMA 

n°357/2005. Caso ocorra a interrupção de energia elétrica a ETE deverá estar dotada de 

gerador autônomo que possibilite a continuidade da operação (Caso a mesma venha a utilizar 

equipamentos elétricos). 
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Quando da manutenção dos reatores, a mesma deverá ser realizada no período 

noturno, devido à baixa geração de efluentes durante a noite. 

Entupimento de redes utilização caminhão de hidro jateamento ou equipamentos 

comumente utilizados pelo município para realizar tal desentupimento. O entupimento das 

redes pode estar relacionado com uma grande quantidade de gordura passar pela rede uma vez 

que não há o acessório instalado nas residências ou o mesmo não é frequentemente limpo. 

Outro fator que gera entupimento acontece quando a rede é mista e materiais 

grosseiros entram no sistema. 

Manutenção periódica da rede – devem ser verificados periodicamente os pontos onde 

ocorrem constantes entupimentos, e, realizados estudos técnicos a fim de sanar os problemas 

que persistem. 

Retirada de lodo – cada ETE conta com um tipo de tratamento diferente, e vazões 

diferentes. Devem ser realizadas limpezas mensais ou trimestrais, dependendo da quantidade 

de lodo que é gerada no sistema, para que haja melhor funcionamento e tratamento na estação. 

CORPO RECEPTOR 

As condições dos corpos hídricos receptores dos descartes de efluentes devem ser 

monitoradas de forma constante pela empresa responsável pela concessão do sistema de 

esgotamento e fiscalizadas pelo departamento de saneamento. 

Desta forma, faz-se necessário o monitoramento dos pontos de lançamentos nos 

corpos hídricos, localizados tanto na zona urbana como na rural. As condições destes 

mananciais são de fundamental importância tanto para a manutenção da vida aquática como 

para a saúde dos moradores das imediações. 

Os parâmetros imprescindíveis para a mínima qualidade dos corpos hídricos estão 

estabelecidos em legislação própria nos níveis federais (CONAMA n° 357/2005) e estaduais 

(CONSEMA n° 128/2006), os quais deverão ser amostrados conforme exigidos pelo órgão 

fiscalizador (podendo ser quinzenal, mensal, trimestral), uma vez que pessoas utilizam os 

mananciais para dessedentação animal, irrigação de lavouras, lazer e fonte de água para 

consumo humano após tratamento adequado. 
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Após a obtenção de dados de monitoramento, os mesmo deverão ser disponibilizados 

à população de forma simples e objetiva, para fácil entendimento e tomada de consciência 

sobre a qualidade dos rios, sangas e arroios existentes nas imediações de suas residências. 

Algumas ações para garantir a qualidade dos corpos hídricos: 

 Monitorar constantemente os corpos hídricos receptores de efluentes tratados; 

 Criar um mecanismo de avaliação e informação para a comunidade dos índices 

de qualidade dos corpos hídricos na área urbana e rural; 

 Caso existam não conformidades com as resoluções do CONAMA n° 357 e 

CONSEMA n°128, deverão ser avaliadas situações pelos técnicos responsáveis 

pelo tratamento a fim de verificar a melhor forma de resolver determinado 

problema de qualidade de emissão ao corpo receptor do efluente tratado. 

5.7. ESTIMATIVAS DE CUSTOS DOS CENÁRIOS IMEDIATO, CURTO,MÉDIO E 

LONGO PRAZO 

As estimativas de custos foram realizadas conforme a experiência técnica da equipe de 

elaboração do plano municipal de saneamento básico, aliado a informações contidas em 

editais de empresas de serviço de abastecimento. Para tanto, serve apenas como orientação 

inicial de custos. No futuro, projetos detalhados devem definir com maior grau de precisão os 

valores do prognóstico. A Tabela 10 apresenta sucintamente os valores estimados que possam 

ser empregados no cenário imediato, curto prazo, médio prazo e longo prazo. 
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Tabela 10: Estimativa simplificada dos custos dos cenários para o esgotamento sanitário. 

Item / Cenário 

Custo de 

Implantação 

(R$) 

Custo de 

O&M
(1)

 

(R$/mês) 

Fonte 

Medidas Imediatas (até 3 anos)       

Documentação 5.000,00 - Estimativa Sul Magna 

Programa de Educação Ambiental (1) - Estimativa Sul Magna 

Fundo de Gestão Compartilhada - - - 

DMS - - - 

Otimização e Melhoria dos Sistemas Individuais de 

Tratamento de Efluentes na Zona Urbana e Rural 

(1) -  

Alternativa para Otimização do Tratamento de Efluentes 

na Zona Rural 

1.000,00 
(2)

 - Estimativa Sul Magna 

Zona Urbana (1) -  - 

Programa de Doação de Sistemas Individuais de 

Tratamento de Efluentes 
   

Redes Coletoras de Esgoto em Loteamentos na Zona 

Urbana 
   

Subtotal 5.000,00    

       

Medidas de Curto Prazo (4 a 8 anos)      

Realizar Limpeza e Manutenção da ETE 5.500,00 1.650,00 Estimativa Sul Magna 

Realizar Elaboração de Projeto Executivo para Rede 

Coletora de Esgoto e ETE para Zona Urbana 

(1)   

Subtotal 5.500,00 1.650,00   

      

Medidas de Médio Prazo (9 a 15 anos)     

Regularização da ETE 900,00 - Fepam 

Instalação de Sistemas Preliminares de Tratamento 8.000,00 2.400,00 Sinapi (Dezembro de 2013) 

Subtotal 8.900,00 2.400,00   

      

Medidas de Longo Prazo (16 a 20 anos)     

Implementação do Projeto Executivo de Rede Coletora de 

Esgoto e ETE para a Zona Urbana 

(1) - Estimativa Sul Magna 

Subtotal - -   

      

Total Estimado do PMSB-Muçum 38.800,00 4.050,00   

(1) – Medidas que necessitam de projetos, estudos 

ou levantamentos anteriores para projeção de 

seus respectivos custos. 

(2) – Valor Unitário 

   

Fonte: Felipe A. Martini, 2013.  
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Estimar os Custos tem como objetivo desenvolver uma estimativa dos valores dos 

recursos necessários para executar as atividades do projeto.Custo é a remuneração dos 

fatores de produção (mão-de-obra, capital, máquinas, instalações, materiais e serviços) 

utilizados na preparação e execução de um processo produtivo. 

Vale ressaltar que na estimativa realizada não foi possível calcular valores de alguns 

itens como, por exemplo, o custo da Otimização e Melhoria dos Sistemas Individuais de 

Tratamento de Efluentes na Zona Urbana e Rural, se torna complexo a estimativa de valores 

para serviços desta magnitude, que necessitam de um pré-levantamento de informações. 

Assim como a criação do departamento municipal de saneamento e o setor de educação 

ambiental, que são metas que estão diretamente ligadas com o orçamento municipal, podendo 

cada município destinar quantias diferentes para a criação de cada meta, dependendo da 

necessidade de cada um, não existindo um valor exato a ser empregado para a concepção de 

cada meta. 

Outra meta não estimada em valores é a de elaboração de Projeto Executivo para 

Rede Coletora de Esgoto e ETE para Zona Urbana e sua respectiva execução posteriormente, 

um projeto deste porte necessita inicialmente realizar estudo de concepção para todo o 

território municipal de Muçum, onde serão delimitadas as sub-bacias de contribuição e 

analisadas as alternativas de coleta e tratamento dos esgotos para cada localidade. Este estudo 

fornecerá um panorama da situação que norteará a definição e execução dos futuros projetos 

de esgotamento sanitário. Os custos irão variar também da empresa que será contratada para 

realizar a elaboração e posterior execução, como também da fonte dos recursos para a 

execução do projeto. 
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6. PROGNÓSTICO DA DRENAGEM PLUVIAL 

Este Capítulo contempla o prognóstico da drenagem pluvial no município de Muçum - 

RS. Está sub-dividido em 5 (cinco) itens, sendo eles: 

 Medidas Mitigadoras e Compensatórias; 

 Proposta e Planos de Ações; 

 Objetivos e Metas; 

 Programas e Ações Emergenciais; 

 Mecanismos para Acompanhamento das Ações; 

6.1. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

O presente item tem o objetivo de sugerir alternativas a fim de mitigar e compensar os 

problemas e fragilidades identificados anteriormente. 

Os alagamentos que se manifestam no município de Muçum ocorrem através da 

insuficiência de bueiros, e devido ao efeito de remanso que sofre o Rio Guaporé, por não 

conseguir entrar no leito do Rio Taquari. Neste sentido, as propostas mitigadoras e 

compensatórias para tais fatores serão comentadas conjuntamente. 

Como alternativas para mitigar, ou seja, diminuir os impactos decorrentes dos 

problemas por saturação do sistema existente sugere-se: 

 inspeção periódica dos sistemas e dispositivos em operação; 

 limpeza dos dispositivos de drenagem antecedente ao período chuvoso; 

 limpeza periódica das sarjetas das vias; 

 controle da produção do escoamento através do incentivo à construção de 

reservatórios domiciliares e telhados armazenadores; 

 controle da produção do escoamento através da construção de valas e valetas 

de detenção, trincheiras e poços de infiltração e, pavimentos porosos; 

 implantação de canais desaguadouros, nas estradas da zona rural. 
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Por sua vez, as intervenções estruturais consistem em obras que devem 

preferencialmente privilegiar a redução, o retardamento e o amortecimento do escoamento das 

águas pluviais. 

Estas intervenções incluem: 

 adequação de canais para a redução da velocidade de escoamento sistemas de 

drenagem por infiltração; 

 implantação de parques lineares, recuperação de várzeas e arenaturalização de 

cursos de água; 

 estudo para implantação de válvula de retenção no bueiro que extravasa, 

devido a pressão exercida pelo Rio Taquari. 

Obras convencionais de galerias de águas pluviais e de canalização, que aceleram o 

escoamento, serão admitidas somente nos casos onde as soluções preferenciais se mostrarem 

inviáveis, quando for comprovado que os impactos gerados pela intervenção são de baixa 

magnitude e serão mitigados. 

6.2. PROPOSTAS E PLANOS DE AÇÕES 

Neste Capítulo serão definidos propostas e planos de ação, baseados no diagnóstico 

realizado, uma vez que o desenvolvimento e expansão territorial têm ocorrido de forma tão 

expressiva que acabam por dificultar o planejamento urbano, repercutindo diretamente sobre 

o sistema governamental.  

A análise prospectiva abordará os diferentes problemas, de variadas tipologias, a partir 

da formulação de estratégias para alcançar objetivos, diretrizes e metas definidas para o 

PMSB num horizonte de 20 anos. 

O processo de urbanização colabora com a impermeabilização de uma gama de áreas, 

o que se reflete no agravamento de fatores relacionados com as águas pluviais. 

Botelho (1998) cita o aumento das vazões superficiais de escoamento das águas da 

chuva, como um dos reflexos devido à minimização do percentual destas, que anteriormente 

infiltravam no solo, por onde, Tucci (2002) complementa que a vazão máxima de uma bacia 

urbana aumenta com as áreas impermeáveis e com a canalização do escoamento. 



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

80 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

A drenagem pluvial é auxiliada em grande medida pela topografia do município. A 

falta de bacias de amortecimento e outros elementos de drenagem urbana, no entanto, faz com 

que as áreas naturalmente mais baixas sirvam como amortecimento dos picos.  

A ocupação de algumas dessas áreas, atreladas ao mencionado acima assim como a 

densificação da ocupação existente aumenta o impacto rapidamente, nas áreas urbanas em 

especial. 

6.3. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 

A gestão e prestação dos serviços de drenagem encontram-se sob responsabilidade da 

secretaria de obras e viação, não possuindo um departamento somente para assuntos 

relacionados a drenagem urbana. 

Considerando que a prestação dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais 

está sob responsabilidade do município, este, não possui lei de cobrança de taxas ou tarifação 

sobre estes serviços. 

A administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa 

do Órgão público Municipal. Todavia, evidenciam-se 3 (três) principais fatores quanto à atual 

fragilidade do setor: 

 o conhecimento do sistema de drenagem já construído, ou seja, do patrimônio 

municipal em estruturas de drenagem, de seu estado de conservação e de suas condições 

operacionais. Em decorrência, faltam políticas de recuperação e manutenção preventivas e a 

previsão de recursos orçamentários, meios materiais e humanos para desempenhá-las. A 

maior parte das ações de manutenção dos sistemas é realizada em caráter emergencial.  

 precário conhecimento sobre os processos hidrológicos e o funcionamento hidráulico 

dos sistemas implantados. Constata-se a insuficiência de monitoramento hidrológico 

impedindo o desenvolvimento de metodologias de dimensionamento de novos sistemas, a 

adequada concepção e dimensionamento de soluções para esses problemas, a avaliação de 

impactos ambientais decorrentes de intervenções no sistema existente ou do desenvolvimento 

urbano (novos sistemas) sobre os meios receptores, a análise de efetividade das medidas de 

controle adotadas, entre outros. 
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 inadequação das equipes técnicas e gerenciais responsáveis pelos serviços de 

drenagem pluvial. Existe tanto em número de profissionais dedicados ao problema quanto em 

qualificação e atualização técnica para o exercício da função. A fragilidade das equipes 

técnicas responsáveis pela drenagem urbana apresenta reflexos óbvios na eficiência da 

operação dos sistemas, na medida que conduzem a dificuldades para a introdução de 

inovações tecnológicas, em termos de planejamento, projeto e gestão integrada do sistema. 

Conforme mencionado, ainda não existe regulação dos serviços de drenagem urbana 

no município de Muçum, bem como não existem banco de dados e modelos de indicadores 

para avaliação dos mesmos. O município, porém, apresenta potencial capacidade própria para 

implementação das medidas necessárias visando à correta gestão do sistema de drenagem, 

principalmente pelo fato do município estar em um momento de crescimento urbano, podendo 

assim planejar as próximas ações, para que mais a frente não precise investir em correções no 

sistema já implantado. 

Com esse cenário atual, faz-se necessário reorganizar a estrutura administrativa para 

que a drenagem urbana e o manejo das águas pluviais adquiram um enfoque maior. Destaca-

se ainda a importância em implementar e organizar ferramentas para o planejamento e gestão 

dos serviços, que atualmente está deficitário. 

É necessário, ainda, a articulação e integração técnica e gerencial dos diversos 

componentes que constituem os serviços de drenagem, visando a obtenção de racionalidade e 

otimização, visto que a forma setorial com que está organizada é fator que tem limitado a 

eficácia da gestão. 

6.3.1. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL 

O município de Muçum, apresenta potencial capacidade própria para implementação 

das medidas necessárias visando à correta gestão do sistema de drenagem, sendo a opção por 

administração direta a alternativa mais viável. 

Cabe, ainda, aos responsáveis incluírem item específico de drenagem pluvial na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, a fim de viabilizar a execução das metas propostas neste Plano. 
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6.4. OBJETIVOS E METAS 

O presente Capítulo estabelece preliminarmente alguns objetivos e metas básicas 

baseados na análise do diagnóstico de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

Tendo como objetivo principal a universalização do serviço público de saneamento 

básico com qualidade e continuidade, o PMSB foi elaborado com base nas diretrizes da Lei 

Federal no 11.445/2007, marco regulatório do Saneamento, que define a obrigatoriedade na 

elaboração do diagnóstico e do plano de programas e ações em saneamento de imediato, 

curto, médio e longo prazo, abrangendo o horizonte de 20 anos. 

A Figura 8 demonstra o período anual a que remete cada categoria de prazos a que 

remetem as propostas deste item. 

 

Figura 8: Período Anual dos Prazos Estabelecidos 

Fonte: Sul Magna, 2013. 
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6.5. PROGRAMAS E AÇÕES EMERGENCIAIS 

Este Capítulo compreende uma proposta de programas, projetos e ações imediatas, de 

curto, médio e longo prazo, de modo compatível com os demais planos governamentais, 

identificando possíveis fontes de financiamento para a universalização dos serviços de 

saneamento básico e as metas associadas a cada programa e, um cronograma sucinto quanto 

da implantação destas. 

A universalização do acesso ao saneamento básico com qualidade, igualdade, 

continuidade e controle social é um desafio que o poder público municipal, como titular 

destes serviços, deve assumir como um dos mais significativos para promover a inclusão 

social dos munícipes. 

É importante observar o que estabelece a Lei 11.445/07, no seu Capítulo IV, quanto à 

necessidade dos programas, projetos e ações propostos estarem compatíveis com os demais 

planos governamentais e da necessidade da revisão periódica do PMSB, visando o 

estabelecimento continuado das metas para atingir e depois manter o acesso aos serviços de 

saneamento básico, ou seja, a universalização dos setores pertinentes a área.  

As definições referentes aos programas e projetos estão detalhadas na sequência, 

sendo complementares à legislação municipal, e todas as ações desenvolvidas neste setor 

deverão ser executadas em parceria com as equipes técnicas das diversas secretarias 

envolvidas no processo. 

Os programas e projetos propostos são complementares as ações previstas nos demais 

planos governamentais, de modo a fornecer diretrizes no sentido de definir os serviços de 

maneira integrada e inter-setorial, enfatizando a educação ambiental, controle e inclusão 

social.  
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6.5.1. METAS IMEDIATAS (ATÉ 3  ANOS) 

6.5.1.1. REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

O trabalho de educação ambiental e mobilização social visa incentivar a participação 

da população na gestão e conservação do sistema como um todo, neste sentido, cita-se 

algumas atividades importantes neste processo de conscientização e participação: 

 Promover palestras, seminários e campanhas educativas junto a comunidade; 

 Realizar vistorias e campanhas de conscientização sobre a importância da manutenção 

de áreas verdes nos terrenos urbanos; 

 Realizar o reflorestamento de áreas degradadas, produtoras de sedimentos em 

potencial; 

 Envolver a população local nas atividades de recomposição da vegetação das áreas 

degradadas; 

 Realizar campanhas educativas sobre a importância em manter as sarjetas e bocas-de-

lobo limpas; 

 Vistorias e conscientização quanto à importância na exigência de locais para correta 

disposição dos resíduos da varrição urbana, assim como a orientação aos prestadores deste 

serviço, visando evitar a varrição para dentro das bocas de lobo; 

 Definição de estratégias de continuidade dos trabalhos. 

6.5.1.2. ALAVANCAR A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL 

DOS DIVERSOS COMPONENTES QUE CONSTITUEM OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, 

COM VISTAS A EVITAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BASEADA SOMENTE EM 

AÇÕES CORRETIVAS 

Articular e integrar técnica e gerencialmente os diversos componentes que constituem 

os serviços de drenagem, visando à obtenção de racionalidade e otimização, visto que a forma 

setorial com que está organizada é fator que tem limitado a eficácia da gestão. 

Delinear equipes técnicas municipais para realizar o planejamento e execução dos 

serviços de drenagem urbana de forma mais efetiva e, capacitação e formação desses recursos 

humanos para atuação na ampliação, manutenção e controle do sistema de drenagem. 
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Fomentar formação dos recursos humanos para atuação na fiscalização das edificações 

existentes e novas construções com relação aos limites de impermeabilização do solo. 

6.5.1.3. ELABORAR E ATUALIZAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

Atualizar e revisar as leis, incluindo tópicos de drenagem e respectivos instrumentos 

normativos que visem a redução de sobrecarga no sistema de drenagem, através de 

alternativas para diminuição quanto da impermeabilização do solo ou alternativas para 

armazenamento de água pluvial e recarga dos lençóis freáticos e prevendo a pavimentação da 

via. 

6.5.1.4. REALIZAR LEVANTAMENTO DA REDE DE DRENAGEM URBANA 

Realizar levantamento de toda a rede de drenagem urbana com localização das redes, 

diâmetros, profundidade e declividades. 

Sugere-se o seguinte procedimento: 

 Realização de levantamento planialtimétrico das vias e logradouros públicos; 

 Retirada dos tampões das bocas coletoras e poços de visita para identificação 

dos diâmetros das tubulações e medição da profundidade da tubulação;  

 Com os dados da profundidade da tubulação, diâmetro e cota altimétrica da via 

no referido ponto, obtêm-se as variáveis para o cálculo quanto das declividades 

das tubulações (dado de grande importância para o cálculo de suporte de 

vazões dos condutos e velocidade de escoamento dos fluidos). 

6.5.1.5. IMPLANTAR ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 

Implantar estação pluviométrica para monitoramento e criação de banco de dados das 

precipitações que ocorrem no município. 

6.5.1.6. REALIZAR MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MARGENS DOS CANAIS E 

REDES DE DRENAGEM 

Articular a manutenção e limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais com as 

atividades dos setores de limpeza pública. 
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Programar junto ao gerenciamento dos resíduos sólidos um diagnóstico com 

quantificação e análise do material que é disposto na rede de drenagem. 

Execução de programa nos arroios e córregos da cidade, de caráter preventivo, visando 

à manutenção e conservação dos mesmos. 

Programar e realizar limpezas periódicas nos elementos de drenagem e o 

desassoreamento dos canais de drenagem da sede. A programação das limpezas deve ser 

intensificada no período de chuvas quando da ocorrência de aumento do escoamento nestes 

canais, permitindo desta forma que as águas pluviais escoem com mais facilidade, reduzindo 

o pico de cheias e consequentemente os alagamentos e inundações. 

6.5.1.7. ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE RETENÇÃO DA 

AGUA DO TAQUARI QUE RETORNA PELO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA 

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 

Existem alternativas para evitar o retorno de água do Rio Taquari pelo sistema de 

drenagem, sugere-se o estudo de instalação de uma válvula de retenção, que nesse caso faria 

com que a água fosse somente no sentido do rio, e não retornasse pela tubulação de drenagem. 

6.5.2. CURTO PRAZO (4 A 8 ANOS) 

6.5.2.1. REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O trabalho de educação ambiental e mobilização social visa incentivar a participação 

da população na gestão e conservação do sistema como um todo, neste sentido, cita-se 

algumas atividades importantes neste processo de conscientização e participação: 

 Promover palestras, seminários e campanhas educativas junto a comunidade; 

 Realizar vistorias e campanhas de conscientização sobre a importância da manutenção 

de áreas verdes nos terrenos urbanos; 

 Realizar o reflorestamento de áreas degradadas, produtoras de sedimentos em 

potencial; 

 Envolver a população local nas atividades de recomposição da vegetação das áreas 

degradadas; 
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 Realizar campanhas educativas sobre a importância em manter as sarjetas e bocas-de-

lobo limpas; 

 Realizar campanhas educativas sobre a importância em não jogar resíduos sólidos nas 

canalizações e bocas-de-lobo; 

 Vistorias e conscientização quanto à importância na exigência de locais para correta 

disposição dos resíduos da varrição urbana, assim como a orientação aos prestadores deste 

serviço, visando evitar a varrição para dentro das bocas de lobo; 

 Definição de estratégias de continuidade dos trabalhos. 

6.5.2.2. REALIZAR ESTUDO DETALHADO DE QUALIDADE E POTENCIALIDADE 

HÍDRICA DOS ARROIOS E SANGAS DO MUNICÍPIO DE MUÇUM 

Elaborar plano de despoluição dos arroios e sangas, incluindo estudos e zoneamentos 

para delimitação da respectiva área de proteção ambiental. 

Elaborar estudos hidrológicos a fim de caracterizar a bacia hidrográfica, unidade 

básica da gestão dos recursos hídricos. Essa caracterização hidrológica deverá ser realizada 

por meio de diversas informações e estudos, principalmente, em relação à definição da série 

de vazões médias mensais, bem como das vazões máximas e mínimas médias diárias em 

diversos pontos pré-determinados. 

Ainda, elaborar um plano de monitoramento pluviométrico e fluviométrico, 

monitoramento qualitativo e sedimentológico. 

Mapear as áreas de preservação permanente e elaborar plano para preservação das 

mesmas. 

6.5.2.3. REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico de acordo com planos plurianuais 

da União, e demais planos que o município venha a possuir . 
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6.5.3. MÉDIO PRAZO (9 A 15 ANOS) 

6.5.3.1. AVALIAR A EVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ANÁLISE DE 

INDICADORES 

Acompanhar os resultados obtidos e efetividade das mudanças administrativas 

implantadas em prazo imediato.  

Manipular e atualizar o sistema de indicadores para avaliação dos serviços de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

6.5.3.2. REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O trabalho de educação ambiental e mobilização social visa incentivar a participação 

da população na gestão e conservação do sistema como um todo, neste sentido, cita-se 

algumas atividades importantes neste processo de conscientização e participação: 

 Promover palestras, seminários e campanhas educativas junto a comunidade; 

 Realizar vistorias e campanhas de conscientização sobre a importância da manutenção 

de áreas verdes nos terrenos urbanos; 

 Realizar o reflorestamento de áreas degradadas, produtoras de sedimentos em 

potencial; 

 Envolver a população local nas atividades de recomposição da vegetação das áreas 

degradadas; 

 Realizar campanhas educativas sobre a importância em manter as sarjetas e bocas-de-

lobo limpas; 

 Vistorias e conscientização quanto à importância na exigência de locais para correta 

disposição dos resíduos da varrição urbana, assim como a orientação aos prestadores deste 

serviço, visando evitar a varrição para dentro das bocas de lobo; 

 Definição de estratégias de continuidade dos trabalhos. 

6.5.3.3. REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico de acordo com planos plurianuais 

da União, e demais planos que o município venha a possuir. 
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6.5.4. LONGO PRAZO (16 A 20 ANOS) 

6.5.4.1. REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O trabalho de educação ambiental e mobilização social, visa incentivar a participação 

da população na gestão e conservação do sistema como um todo, neste sentido, cita-se 

algumas atividades importantes neste processo de conscientização e participação: 

 Promover palestras, seminários e campanhas educativas junto a comunidade; 

 Realizar vistorias e campanhas de conscientização sobre a importância da manutenção 

de áreas verdes nos terrenos urbanos; 

 Realizar o reflorestamento de áreas degradadas, produtoras de sedimentos em 

potencial; 

 Envolver a população local nas atividades de recomposição da vegetação das áreas 

degradadas; 

 Realizar campanhas educativas sobre a importância em manter as sarjetas e bocas-de-

lobo limpas; 

 Vistorias e conscientização quanto à importância na exigência de locais para correta 

disposição dos resíduos da varrição urbana, assim como a orientação aos prestadores deste 

serviço, visando evitar a varrição para dentro das bocas de lobo; 

 Definição de estratégias de continuidade dos trabalhos. 

6.5.4.2. AVALIAR A EVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ANÁLISE DE 

INDICADORES 

Acompanhar os resultados obtidos e efetividade das mudanças administrativas 

implantadas.  

Manipular e atualizar o sistema de indicadores para avaliação dos serviços de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

6.5.4.3. REVISAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico de acordo com planos plurianuais 

da União, e demais planos que o município venha a possuir. 
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7. PROGNÓSTICO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O prognóstico visa estabelecer estimativas para a situação de resíduos para diferentes 

horizontes futuros. Com base na avaliação dos cenários atuais obtidos através do diagnóstico, 

foram elaboradas as projeções quanto à demografia e para as diferentes tipologias de resíduos 

sólidos como: resíduos sólidos domiciliares urbanos (RSDU), resíduos de serviços de saúde 

(RSS) e resíduos da construção civil (RCC). Para os demais tipos de resíduos (especiais e 

industriais) não foi possível estabelecer cenários prognosticados tendo em vista a escassez de 

informações concisas disponíveis no município, porém, assim como para as demais 

tipologias, foram sugeridas ações para o aprimoramento da gestão destes materiais.  

7.1. CRESCIMENTO POPULACIONAL 

A metodologia adotada para a projeção populacional foi através da prospectiva linear 

com base na interpolação dos dados censitários de Muçum dos anos de, 1990, 2000 e 2010. 

Com o auxílio de planilha eletrônica, grafica-se o ano eixo dos "x" e população no eixo dos 

"y", testando a curva que oferece o melhor resultado de R² (quanto mais próximo de 1 melhor, 

pois menor é o erro de interpolação), as curvas de tendência que podem ser testadas são a 

linear, logarítmica, polinomial, potência, exponencial e média móvel. Como a linear é um 

equacionamento de primeiro grau que retornou um R²= 0,9899 para a população urbana, esta 

foi à escolhida. Em seguida utiliza-se a equação da curva escolhida para determinar as 

estimativas ano a ano que podem ser visualizadas na Tabela 11.  

  



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

91 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

Tabela 11: Crescimento Populacional de Muçum. 

Ano Total 
População 

Urbana 
Rural 

Tx cresc. 
População 

Total 

2013 4.829 4.155 655 - 

2014 4.835 4.192 625 1,00141 

2015 4.842 4.229 594 1,00141 

2016 4.849 4.265 563 1,00141 

2017 4.856 4.302 533 1,00141 

2018 4.863 4.339 502 1,00141 

2019 4.869 4.376 472 1,00140 

2020 4.876 4.413 441 1,00140 

2021 4.883 4.450 410 1,00140 

2022 4.890 4.487 380 1,00140 

2023 4.897 4.524 349 1,00140 

2024 4.904 4.561 319 1,00139 

2025 4.910 4.598 288 1,00139 

2026 4.917 4.634 257 1,00139 

2027 4.924 4.671 227 1,00139 

2028 4.931 4.708 196 1,00139 

2029 4.938 4.745 166 1,00138 

2030 4.945 4.782 135 1,00138 

2031 4.951 4.819 104 1,00138 

2032 4.958 4.856 74 1,00138 

2033 4.965 4.893 43 1,00138 

Fonte: Sul Magna, 2013. 

7.2. TAXAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

O crescimento populacional é a base para os estudos prognósticos, pois se relacionam 

com fatores como o ambiente urbano e o crescimento econômico. A taxa de geração per 

capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos hábitos de consumo e estes de 

outros fatores, como a densidade urbana e a renda média da população. 

Para a estimativa da quantidade de resíduos domiciliares a ser gerada nos próximos 

anos, dentro do horizonte do plano, se considerou a projeção populacional estimada para o 

município de Muçum e a geração per capita de resíduos, entendendo que a geração per capita 

é a quantidade média de resíduos gerados por habitante/dia. Tal metodologia está baseada 

segundo o (Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólido Urbano, 2001). 
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O cálculo de estimativa da demanda futura foi realizado em função do aumento da 

população (urbana) do município num horizonte de 20 anos e a quantidade de resíduo gerada 

no município. A Tabela 12 mostra a geração de resíduos sólidos de Muçum. 
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Tabela 12: Taxas de Geração de Resíduos Sólidos de Muçum. 

Ano 
População 

Total  

 Geração per 

capita 

(Kg/hab/dia)  

Geração 

total     

(ton/dia) 

Geração 

total     

(ton/ano) 

2009 4.795 0,42 2,01 735 

2010 4.791 0,42 2,01 734 

2011 4.789 0,42 2,01 734 

2012 4.854 0,42 2,04 744 

2013 4.823 0,42 2,03 739 

2014 4.829 0,42 2,03 740 

2015 4.835 0,42 2,03 741 

2016 4.841 0,42 2,03 742 

2017 4.847 0,42 2,04 743 

2018 4.854 0,42 2,04 744 

2019 4.860 0,42 2,04 745 

2020 4.866 0,42 2,04 746 

2021 4.872 0,42 2,05 747 

2022 4.878 0,42 2,05 748 

2023 4.884 0,42 2,05 749 

2024 4.891 0,42 2,05 750 

2025 4.897 0,42 2,06 751 

2026 4.903 0,42 2,06 752 

2027 4.909 0,42 2,06 753 

2028 4.915 0,42 2,06 753 

2029 4.921 0,42 2,07 754 

2030 4.928 0,42 2,07 755 

2031 4.934 0,42 2,07 756 

2032 4.940 0,42 2,07 757 

2033 4.946 0,42 2,08 758 

Fonte: Sul Magna, 2013. 
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Considerando a geração de resíduos projetada, sem nenhuma ação que altere este 

cenário, o município terá um aumento pouco significativo na geração de resíduos sólidos 

domiciliares. 

Com a atual geração e considerando ainda o crescimento projetado, o município 

necessitará a curto prazo buscar solução para aumentar o reaproveitamento do material 

reciclável, uma vez que, o resíduo mal selecionado acarreta em custos de transporte e 

disposição final em aterro. Bem como, trabalhos de educação ambiental para incentivar a 

compostagem domiciliar, diminuir o consumo de produtos que geram embalagens 

desnecessariamente e para a separação adequada dos resíduos. 

A longo prazo, buscar a nível de consórcio, a viabilidade de uma aterro sanitário para 

rejeitos mais próximo do município, diminuindo assim os custos com transporte.  

7.3. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE 

Os Resíduos de Serviços de Saúde tem um elevado potencial de contaminação, dessa 

forma necessitam de atenção especial. Não foi possível quantificar o volume de Resíduos de 

Saúde que são gerados no município, visto que não são disponibilizados relatórios das 

quantidades destinadas para o tratamento. Como não existe uma base de dados concreta, não é 

possível estimar a geração de RSS no horizonte dos próximos 20 anos. Mas o fato de não 

haver uma estimativa de geração futura, não impede que os Resíduos de Serviços de Saúde, 

tenham metas a serem executadas. 

7.4. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A Construção Civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social, e, por outro lado, comporta-se, ainda, como grande 

geradora de resíduos sólidos.  

A estimativa da geração de resíduos da construção civil para os cenários futuros teve 

como base o índice de 35% sobre o total de resíduos sólidos urbanos. Neste caso, projetou-se 

a geração de RCC de forma constante, nos diferentes cenários futuros, considerando a 

projeção populacional do município. Ou seja, desconsideraram-se as eventuais oscilações que 

poderão ocorrer no mercado da construção civil, entre outros vide Tabela 13.  
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Tabela 13: Geração de Resíduos de Construção Civil 

Ano 
População 

Total  

 Geração per 
capita 

(Kg/hab/dia)  

Geração 
total     

(ton/dia) 

Geração 
total     

(ton/ano) 

Construção 
civil (%) 

RCC 
(ton/dia) 

RCC 
(ton/ano) 

2009 4.795 0,42 2,01 735 35 0,7 257,3 

2010 4.791 0,42 2,01 734 35 0,7 257,1 

2011 4.789 0,42 2,01 734 35 0,7 257,0 

2012 4.854 0,42 2,04 744 35 0,7 260,4 

2013 4.823 0,42 2,03 739 35 0,7 258,8 

2014 4.829 0,42 2,03 740 35 0,7 259,1 

2015 4.835 0,42 2,03 741 35 0,7 259,4 

2016 4.841 0,42 2,03 742 35 0,7 259,7 

2017 4.847 0,42 2,04 743 35 0,7 260,1 

2018 4.854 0,42 2,04 744 35 0,7 260,4 

2019 4.860 0,42 2,04 745 35 0,7 260,8 

2020 4.866 0,42 2,04 746 35 0,7 261,1 

2021 4.872 0,42 2,05 747 35 0,7 261,4 

2022 4.878 0,42 2,05 748 35 0,7 261,7 

2023 4.884 0,42 2,05 749 35 0,7 262,1 

2024 4.891 0,42 2,05 750 35 0,7 262,4 

2025 4.897 0,42 2,06 751 35 0,7 262,7 

2026 4.903 0,42 2,06 752 35 0,7 263,1 

2027 4.909 0,42 2,06 753 35 0,7 263,4 

2028 4.915 0,42 2,06 753 35 0,7 263,7 

2029 4.921 0,42 2,07 754 35 0,7 264,0 

2030 4.928 0,42 2,07 755 35 0,7 264,4 

2031 4.934 0,42 2,07 756 35 0,7 264,7 

2032 4.940 0,42 2,07 757 35 0,7 265,1 

2033 4.946 0,42 2,08 758 35 0,7 265,4 

Fonte: Sul Magna, 2013. 

Atualmente o município não dispõe de um planejamento para este tipo de resíduo, 

porém exige dos empreendimentos licenciados os planos de gerenciamento de RCC. A 

elaboração do Plano Municipal de Gestão dos RCC daria as diretrizes norteadoras para o 

gerenciamento. Também, alternativas consorciadas poderiam contribuir para que o problema 

de disposições irregulares deste resíduo fosse sanado. 

Grande parte do material de RCC pode ser reaproveitada e, a sugestão é qualificar a 

mão de obra para trabalhar com este tipo de resíduo, diminuindo a geração. 
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7.5. RESÍDUOS ESPECIAIS 

A proposta para a implementação de um sistema de gestão destes resíduos deve iniciar 

por meio de metas que incluam acirradas campanhas de Educação Ambiental. Somente a 

partir desta realidade, da população ciente dos problemas, das responsabilidade e das 

competências, é que se poderá avanças na gestão compartilhada e na logística reversa 

propostas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A Lei Federal nº 12.305/2010, dará o suporte para a implementação da logística 

reversa dos resíduos especiais. São recomendadas ações de Educação Ambiental e 

fiscalização para que os resíduos não sejam descartados de forma inadequada.  

7.6. METAS DO EIXO DE RESIDUOS SOLIDOS DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

A partir do diagnóstico da situação atual do manejo de resíduos sólidos urbanos do 

município de Muçum, passa-se a fase de hierarquização e definição das metas e objetivos de 

imediato, curto, médio e longo prazo visando a universalização dos serviços, admitindo 

soluções graduais e progressivas, em compatibilidade com os demais planos setoriais, plano 

plurianual e outros planos governamentais correlatos. 

As metas representam um conjunto de instruções e indicações necessárias para o 

desenvolvimento dos programas. Consistem em ações futuras e condições para a sua 

execução.  

O plano obedece às diretrizes gerais do planejamento, em conformidade com a Lei 

Federal 12.305/2010. 

7.6.1. METAS DE IMEDIATO (ATÉ 3 ANOS) 

7.6.1.1. IMPLEMENTAR PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivos: 

 Estimular e incentivar a participação da população na Gestão dos Resíduos Sólidos; 

 Promover a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, com vistas a reduzir a 

quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados; 

 Incentivar consumo consciente e as práticas sustentáveis;  
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 Esclarecer a importância da preservação os recursos naturais; 

 Criar multiplicadores que auxiliam no despertar da responsabilidade ambiental de cada 

pessoa. 

Ações: 

 Realizar projetos e eventos que estimulem a participação da comunidade e das escolas 

na gestão dos resíduos sólidos, incluindo a produção e a distribuição de material didático 

específico, vídeos; 

 Realizar palestras, exposições interativas, outros, que incentivem práticas sustentáveis; 

 Poderão ser firmadas parcerias com instituições públicas ou privadas, habilitadas à 

criação e à aplicação de cursos de educação ambiental, para diferentes públicos-alvo. 

 Capacitar servidores para desenvolver os programas de educação ambiental; 

 Formar grupos de servidores para disseminar a idéia no município; 

 Realizar eventos que informem a população das legislações ambientais vigentes, 

importância da separação dos resíduos e da destinação final adequada; 

 Realizar campanhas e ações que incentivem as práticas de reutilização e reciclagem 

dos RSU inorgânicos; 

 Incentivar o setor industrial a implantar práticas sustentáveis na produção e prestação 

de serviços; 

 Incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental nas empresas, 

indústrias e comércios; 

 Elaborar e pôr em prática programas que incentivem a prática da compostagem dos 

resíduos sólidos orgânicos nas áreas rurais dos municípios, visando a redução dos gastos com 

coleta, destinação/disposição final dos resíduos. 

 Fomentar programas e campanhas de educação ambiental, em parceria com o setor 

empresarial, que sensibilizem o consumidor quanto à importância da devolução após o uso, 

aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens contempladas na Logística 

Reversa; 

7.6.1.2. ELABORAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

Objetivo: 

 Conhecer a situação real do município, em números, da geração de RCC; 
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 Evitar a disposição inadequada de RCC em áreas município; 

 Estabelecer o regramento municipal para a gestão dos RCC; 

 Criar suporte para a fiscalização municipal. 

Ações: 

 Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil. 

 Buscar ações consorciadas ou regionalizadas para a gestão dos RCC. 

 Exigir nos procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 Liberar Habite-se somente após comprovação da destinação dos RCC. 

7.6.1.3. EXIGIR RELATÓRIO COM A QUANTIDADE DE RESÍDUO DOMICILIAR 

RECOLHIDO NO MUNICÍPIO 

Objetivo: 

 Ter conhecimento da quantidade de resíduo gerada no município; 

 Criar banco de dados; 

 Facilitar o planejamento futuro. 

Ações: 

 Exigir os relatórios das quantidades de resíduos recolhidos; 

 Escolher datas aleatórias e acompanhar a destinação final dos resíduos, fazendo a 

conferência das pesagens; 

 Criação de um departamento de saneamento para centralizar todos os dados em um 

mesmo local. 

7.6.1.4. LICENCIAR ÁREA PARA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E 

PODA 

Objetivos: 

 Ter área licenciada pelo órgão ambiental para o acondicionamento correto dos 

resíduos citados; 

 Evitar a existência de “bota foras” irregulares. 
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Ações: 

 Localizar área no município passível de licenciamento ambiental para os devido fins 

citados; 

 Elaboração do projeto técnico conforme a legislação ambiental. 

7.6.1.5. APLICAR A LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS ESPECIAIS NO 

MUNICÍPIO 

Objetivo: 

 Acompanhar, fiscalizar e monitorar a implantação da lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), no âmbito das ações municipais; 

 Sensibilizar a população e promover o correto destino dos resíduos previstos na 

logística reversa. 

 É dever de todos comerciantes de produtos previstos na logística reversa, e 

medicamentos, cosméticos...implantar a logística reversa na forma da lei. 

Ações: 

 Privilegiar as soluções consorciadas ou compartilhadas, de maneira a possibilitar a 

gestão integrada dos resíduos sólidos; 

 Realizar campanhas junto à comunidade informando e orientando quanto à 

obrigatoriedade de implementação da logística reversa; 

 Planejar e incentivar soluções consorciadas ou compartilhadas, entre o setor público e 

o setor empresarial, a estruturação e implementação de sistemas de logística reversa por parte 

dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

 agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;  

 pilhas e baterias;  

 pneus;  

 óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 Incentivar e orientar quanto à logística reversa de medicamentos vencidos; 

 Fiscalizar o processo e o andamento das ações de Logística Reversa;  
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 Exigir nos procedimentos de licenciamento ambiental, quando couber, a 

responsabilidade do fabricante, distribuir ou comerciante, de implantar a logística reversa dos 

resíduos previstos em lei; 

 Fiscalizar se os comerciantes e distribuidores efetuam a devolução aos fabricantes ou 

aos importadores os produtos e/ou embalagens, bem como se os fabricantes e os importadores 

encaminham à destinação final ambientalmente adequada dos referidos resíduos; 

 Exigir que todos os participantes dos sistemas de logística reversa disponibilizem ao 

órgão municipal informações completas e periódicas sobre a realização das ações de Logística 

Reversa; 

7.6.1.6. ESTUDO DE REVISÃO DO MODELO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO 

Objetivo:  

 Buscar o equilíbrio da relação receita/despesa no gerenciamento dos RSDU. 

Ações: 

 Avaliar, junto a Secretaria Municipal da Fazenda, o atual modelo de cobrança de taxa 

de lixo; 

 Verificar as soluções possíveis para equilibrar a relação receita/despesa no 

gerenciamento dos RSDU, considerando o Decreto Federal 7.217/2010, art. 14 e capítulo VI). 

7.6.1.7. ESTUDO PARA APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA NA ÁREA URBANA 

Objetivos:  

 Estudo para implantação da coleta seletiva em toda área urbana do município; 

 Estimar o volume de lixo orgânico produzido para determinar à frequência de coleta.  

Ações: 

 Setorizar a área urbana para otimizar a coleta seletiva; 

 Realizar ações para que os habitantes se disciplinem para separar o lixo; 

 Desenvolver material didático para divulgar os locais e dias de coleta;  

 Apoiar os catadores, fornecendo um depósito e uma estação de triagem. 
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7.6.1.8. IMPLEMENTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DO 

SANEAMENTO BÁSICO 

Sistema de Informações Municipais de Saneamento – SIMS 

Objetivos: 

 Assegurar a população o direito de acesso às informações municipais de Saneamento 

Básico e de Gerenciamento dos RSU; 

 Dar publicidade às ações de Saneamento Básico e divulgar as informações de interesse 

público; 

 Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;  

 Desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Ações: 

 Implementar ferramenta ou sistema de acesso às informações de Saneamento Básico 

no município, incluindo a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

 O Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico deve ser de forma 

compatível com o SINISA e conter mecanismos de controle social para a avaliação 

sistemática da eficiência, da efetividade, da eficácia e do impacto das ações programadas. 

 Disponibilizar serviço de ouvidoria, para recebimento de reclamações, avaliações e 

denúncias. 

7.6.1.9. ESTRUTURAR O SISTEMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Objetivos: 

 Definir a responsabilidade de cada servidor; 

 Fiscalizar o sistema de coleta/gerenciamento de resíduos; 

 Promover educação ambiental a cerca dos resíduos; 

Ações: 

 Nomear ou contratar corpo técnico para gerenciar o sistema de gerenciamento de 

RSU; 

 Dotar com infraestrutura necessária para seu funcionamento (equipamentos); 

 Capacitar o corpo técnico; 
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7.6.2. METAS DE CURTO PRAZO (4 A 8 ANOS) 

7.6.2.1. APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS/ E OU ASSOCIAÇÕES DE 

CATADORES 

Objetivo: 

 Fomentar e promover a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis (agentes 

ambientais), organizados em cooperativas ou associações regularizadas;  

 Incentivar o funcionamento das cooperativas/associações que trabalham com materiais 

recicláveis; 

 Proporcionar um trabalho com fonte de renda aos catadores e suas famílias; 

 Promover o reaproveitamento do resíduo reciclável coletado no município, através da 

reciclagem e minimizar impactos ambientais. 

Ações: 

 Realizar trabalhos de educação ambiental e orientação junto aos catadores; 

 Incentivar e orientar quanto à segregação do material reciclável, visando diminuir a 

quantidade de rejeito; 

 Incentivar, auxiliar e prover recursos para manter a infraestrutura mínima para o 

trabalho de triagem e segregação de materiais recicláveis nas cooperativas/associações; 

 Incentivar o setor empresarial a contemplar os agentes ambientais (catadores de 

materiais recicláveis) na articulação da logística reversa das embalagens. 

7.6.2.2. CRIAR E IMPLEMENTAR UM SISTEMA DIGITAL DE 

ACOMPANHAMENTO DAS PLANILHAS TRIMESTRAIS DE RESÍDUOS DAS ATIVIDADES 

LICENCIADAS NO MUNICÍPIO 

Objetivo: 

 Agilizar o acesso às informações da geração de resíduos sólidos gerados no município; 

 Acompanhar, monitorar e fiscalizar a destinação final dos resíduos sólidos gerados no 

município; 

 Facilitar a comparação de dados e volumes gerados nas diferentes atividades em 

operação; 

 Facilitar consultas rápidas pelos gestores, com a adoção de procedimentos adequados, 

quando da ocorrência de situações atípicas ou ações imprevistas que afetem a qualidade de 

vida da população e exijam intervenções imediatas da administração pública local. 
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Ações: 

 Implantar ferramenta (tipo software) para criar um banco de dados digital com o 

registro das atividades licenciadas no município, tipos de resíduos e volume gerados, e 

destinação final adotada; 

 Exigir a planilha trimestral de resíduos nos procedimentos de licenciamento ambiental; 

 Designar pessoa para operação e atualização diária do banco de dados, bem como para 

análise das informações prestadas. Em caso de desconformidade, encaminhar ao setor de 

fiscalização ambiental do município. 

 Aquisição de software de gerenciamento das licenças ambientais emitidas. 

 

7.6.2.3. CRIAR/ATUALIZAR CADASTRO DOS PEQUENOS E GRANDES 

GERADORES DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

Objetivos: 

 A administração pública ter um banco de dados dos geradores de RSS; 

 Ter conhecimento do tipo, volume e destinação dada aos RSS; 

 Fiscalizar a geração de RSS; 

 Evitar que resíduos contaminantes sejam destinados de forma inadequada no 

município; 

Ações: 

 Fazer levantamento dos alvarás concedidos para atividades que geram RSS; 

 Identificar os geradores de RSS que estejam operando sem licença ambiental; 

 Informar e exigir dos geradores de RSS que providenciem licença ambiental; 

 Exigir a planilha trimestral de resíduos no procedimento de licenciamento ambiental; 

 Implantar ferramenta (tipo software) para criar um banco de dados digital com o 

registro das atividades licenciadas no município, tipos de resíduos e volume gerados, e 

destinação final adotada.  

7.6.2.4. CRIAR/ATUALIZAR CADASTRO DOS PEQUENOS E GRANDES 

GERADORES DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

Objetivos: 

 A administração pública ter um banco de dados dos geradores de RCC; 
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 Ter conhecimento do, volume e destinação dada aos RCC; 

 Fiscalizar a geração de RCC; 

 Evitar que resíduos RCC contaminados sejam destinados de forma inadequada no 

município; 

Ações: 

 Fazer levantamento dos alvarás concedidos para atividades que geram RCC; 

 Identificar os geradores de RCC que estejam operando sem licença ambiental; 

 Informar e exigir dos geradores de RCC que providenciem licença ambiental; 

 Exigir a planilha trimestral de resíduos gerados no procedimento de licenciamento 

ambiental; 

 Implantar ferramenta (tipo software) para criar um banco de dados digital com o 

registro das atividades licenciadas no município, volumes gerados, e destinação final adotada.  

 Designar pessoa para operação e atualização diária do banco de dados, bem como 

análise das informações prestadas. Em caso de desconformidade, encaminhar ao setor de 

fiscalização ambiental do município. 

7.6.2.5. CRIAR/IMPLEMENTAR PROJETO PILOTO DE PONTOS DE ENTREGA 

VOLUNTÁRIA (PEV) DE RESÍDUOS 

Objetivo: 

 Disponibilizar a população um local alternativo de entrega voluntária de resíduos não 

recolhidos na coleta domiciliar, a citar: óleo de cozinha usado, eletrônicos, eletrodomésticos, 

pneus, pilhas e resíduos volumosos. 

 Evitar que os resíduos sejam descartados inadequadamente; 

 Diminuir a quantidade de resíduos gerados através do incentivo da reciclagem dos 

materiais. 

Ações: 

 Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao 

ciclo produtivo dos resíduos sólidos como pilhas, pneus, eletrônicos e eletrodomésticos; 

 Implementar ponto de coleta de óleo de cozinha usado, em parceria com o setor 

privado; 



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

105 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

 Implementar ponto de recebimento de resíduos volumosos, em parceria com agentes 

econômicos e sociais, visando a recuperação e reaproveitamento dos materiais; 

 Definir área estratégica para a instalação do PEV; 

 Divulgar a alternativa do PEV para a população; 

 Aportar recursos municipais, consorciados, captados junto ao governo federal ou em 

parceria público-privado, visando a implementação do projeto. 

 

7.6.3. METAS DE MEDIO PRAZO (9 A 15 ANOS) 

7.6.3.1. CRIAR/IMPLANTAR A CENTRAL MUNICIPAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Objetivos: 

 Realizar 100% da triagem dos resíduos sólidos urbanos coletados no município; 

 Dotar de infraestrutura necessária visando diminuir a quantidade de rejeitos destinado 

para aterro sanitário. 

Ações: 

 Elaborar estudo e projeto para a implantação de uma Central de Triagem de RSU; 

 Aportar recursos municipais, consorciados ou captados junto ao governo federal, 

visando à instalação da unidade de triagem, para auxílio na instrumentação de ações de 

segregação e posterior beneficiamento dos resíduos recicláveis;  

 Integrar, valorizar e dar suporte aos agentes ambientais (catadores de resíduos 

recicláveis); 

 Promover incentivo à implantação de centrais de comercialização de resíduos 

recicláveis, possibilitando a comercialização direta com a indústria;  

 Realizar campanhas de educação ambiental que visem sensibilizar a população quanto 

à importância da prática da segregação dos resíduos nas residências, informando da 

importância desta ação para a triagem posterior. 

7.6.3.2. AUMENTAR A PERIODICIDADE DE COLETA DOS RESÍDUOS NO 

INTERIOR 

Objetivo: 

 Evitar a contaminação do solo e da água; 
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 Atender a legislação ambiental. 

Ações: 

 Estudar roteiro e dias mais adequados para o caminhão realizar a coleta; 

 Divulgar na mídia o roteiro estabelecido; 

 Criar cartazes e folders para divulgação. 

7.6.3.3. CRIAR/IMPLANTAR CENTRAL DE COMPOSTAGEM MUNICIPAL 

Objetivo: 

 Diminuir a quantidade de resíduos orgânicos destinados para aterro sanitário; 

Ações: 

 Elaborar estudo de viabilidade para a criação e implantação de uma Central de 

Compostagem no município; 

 Incentivar e fomentar a triagem do resíduo orgânico nas residências e demais 

estabelecimentos (públicos e privados);  

 Buscar e prover recursos consorciados, municipais ou captados junto ao governo 

federal para a viabilização da prática da compostagem do resíduo orgânico e para a 

implantação de sistemas de captação e geração de energia proveniente destes resíduos;  

 Fomentar o uso de composto orgânico como nutriente para a agricultura;  

 Implementar ações para o gerenciamento dos resíduos verdes (podas e capina) visando 

a compostagem dos mesmos; 

 Viabilizar sistemas de compostagem dos resíduos sólidos orgânicos e articular com os 

agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido.  

 Escolher o local para implantação do sistema de compostagem, preferencialmente 

junto com a central de triagem. 

 Diagnosticar a viabilidade de recuperação energética dos resíduos gerados nas 

atividades agrosilvopastoris. 

 

7.6.4. METAS DE LONGO PRAZO (16 A 20 ANOS) 

7.6.4.1. CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS 

Objetivos: 
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 Construção e aplicação de uma ferramenta para a gestão dos resíduos 

agrosilvopastoris; 

 Dar suporte para o monitoramento das atividades e fiscalização visando a preservação 

dos recursos naturais e a correta destinação de resíduos. 

Ações: 

 Cadastramento e levantamento de informações das atividades agrosilvopastoris, como 

por exemplo, a criação animal e silvicultura; 

 Monitoramento da geração, tratamento e destinação dos resíduos sólidos gerados; 

7.6.4.2. IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

(RCC) 

Objetivos: 

 Ter local licenciado para destino correto dos resíduos de RCC 

Ações: 

 Estudo de viabilidade para implantar o aterro de RCC no município; 

 Localizar área dentro do perímetro do município passível de licenciamento ambiental; 

 Projeto técnico com custos e tempo de execução do mesmo. 

7.6.5. METAS CONSORCIADAS 

7.6.5.1. ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A 

INSTALAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO 

Objetivo: 

 Buscar de forma consorciada ou regionalizada a viabilidade de implantação de aterro 

sanitário ou outra forma de destinação ambientalmente correta de resíduos (rejeitos) cuja 

destinação atual é em aterro; 

 Discutir alternativas consorciadas para o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos; 

 Diminuir os custos de transporte e de destinação final dos resíduos; 

Ações: 

 Estudar e planejar ações consorciadas a fim de verificar a viabilidade técnico-

financeira de implantação de aterro sanitário regional; 
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 Incentivar e prover recursos consorciados, municipais ou captados junto ao governo 

federal para a viabilização de implantação do aterro com sistema de captação e geração de 

energia proveniente destes resíduos;  

 Criar comissão para elaboração de estudo e buscar viabilidade financeira; 

 Elaborar o estudo/projeto. 

7.6.5.2. CRIAR/IMPLANTAR A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

Objetivos: 

 Realizar 100% da triagem dos resíduos sólidos urbanos coletados nos municípios; 

 Dotar de infraestrutura necessária visando diminuir a quantidade de rejeitos destinado 

para aterro sanitário. 

Ações: 

 Elaborar estudo e projeto para a implantação de uma Central de Triagem de RSU; 

 Aportar recursos municipais, consorciados ou captados junto ao governo federal, 

visando a instalação da unidade de triagem, para auxílio na instrumentação de ações de 

segregação e posterior beneficiamento dos resíduos recicláveis;  

 Integrar, valorizar e dar suporte aos agentes ambientais (catadores de resíduos 

recicláveis); 

 Promover incentivo à implantação de centrais de comercialização de resíduos 

recicláveis, possibilitando a comercialização direta com a indústria;  

 Realizar campanhas de educação ambiental que visem sensibilizar a população quanto 

à importância da prática da segregação dos resíduos nas residências, informando da 

importância desta ação para a triagem posterior. 
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8. EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Atendimento ao artigo 19, inciso IV, da Lei 11.445/2007. 

Conforme Lei Federal, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve prever ações de 

emergências e contingências, podendo ser específico para cada serviço público de 

saneamento. 

Para tratar de situações eventuais que possam interromper a prestação dos serviços de 

Manejo e Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana as ações de emergências e contingências visam 

minimizar impacto até que a situação se normalize. Entende-se como emergencial o evento 

perigoso, que leva a situações críticas, incidental ou urgente. A contingência, por sua vez, é 

aquilo que pode ou não suceder, a incerteza, a eventualidade. 

 

8.1. AÇÕES CORRETIVAS PARA SITUAÇÕES EMERGENCIAIS 

As situações imprevistas que venham a alterar a gestão ou o manejo dos resíduos 

sólidos exigem ações emergenciais que devem ser aplicadas através de um conjunto de 

procedimentos corretivos. As possíveis emergências, suas origens e as ações corretivas são 

listadas a seguir.  

 

8.1.1. PARALISAÇÃO DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO PÚBLICA 

Origens possíveis: greve da empresa responsável pelo serviço ou de 

funcionários/servidores. 

Ações emergenciais: 

 Informar oficialmente a população para que ciente colabore em manter a cidade limpa;  

 Contratar em caráter de emergência a prestação do serviço. 

8.1.2. PARALISAÇÃO DO SERVIÇO DE CAPINA 

Origens possíveis: greve da empresa responsável pelo serviço ou de servidores;  

Ações emergenciais:  



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

110 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

 Informar a população para que ciente colabore até a situação normalizar;  

 Contratar em caráter de emergência a prestação do serviço. 

8.1.3. PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DOMICILIAR 

Origens possíveis: greve geral da empresa responsável pela coleta; Avaria ou Falha 

mecânica nos veículos de coleta.  

Ações emergenciais: 

No caso de greve: 

 Comunicar à população para que ciente colabore em manter a cidade limpa; 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

 No caso de avarias nos veículos:  

 Substituir os veículos danificados pelos veículos reserva; 

 Providenciar o reparo imediato dos veículos. No caso de veículos terceirizados, 

solicitar à empresa responsável para que tome as medidas cabíveis de forma imediata. 

8.1.4. PARALISAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS 

Origens possíveis: greve geral da empresa operadora do serviço; Avaria/Falha 

mecânica nos veículos de coleta/equipamentos. 

Ações emergenciais: 

 Contratar empresa especializada em caráter de emergência; 

 Exigir da empresa que presta o serviço terceirizado agilidade no reparo de veículos 

e/ou equipamentos avariados; 

 Manter os resíduos acondicionados de forma adequada até que a situação normalize. 

 

8.1.5. PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE RSS 

Origens possíveis: greve da empresa operadora do serviço ou de funcionários; Avaria 

ou falha mecânica nos veículos de coleta e/ou equipamentos.  

Ações emergenciais:  
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 Contratar empresa especializada em caráter de emergência; 

 Solicitar à empresa prestadora do serviço que substitua o veículo avariado por veículo 

reserva; 

 Exigir da empresa que presta o serviço terceirizado agilidade no reparo de veículos 

e/ou equipamentos avariados.  

 Manter os resíduos acondicionados de forma adequada até que a situação normalize. 

8.1.6. PARALISAÇÃO TOTAL DA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

Origens possíveis: greve geral; interdição ou embargo por algum órgão fiscalizador; 

esgotamento da área de disposição; encerramento/fechamento do aterro. 

Ações emergenciais:  

 Informar a população para que ciente colabore até a situação se normalizar; 

 Contratar em caráter emergencial nova empresa para a disposição final dos resíduos; 

 Em caso de encerramento definitivo, contratar nova empresa com aterro próprio para a 

destinação final dos resíduos. 

8.1.7. OBSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Origens possíveis: acidentes de trânsito; protestos e manifestações populares; obras de 

infraestrutura.  

Ações emergenciais: 

 Estudo de rotas alternativas para o fluxo dos resíduos; 

 

8.2. AÇÕES PREVENTIVAS PARA CONTINGÊNCIAS 

As possíveis situações críticas que exigem ações de contingências podem ser 

minimizadas através de um conjunto de procedimentos preventivos conforme citados a seguir. 

8.2.1. AÇÕES DE CONTROLE OPERACIONAL 

Para fim de prevenção, é fundamental: 
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 O acompanhamento do serviço de coleta por meio da fiscalização da execução dos 

serviços; 

 O acompanhamento do serviço de triagem dos resíduos sólidos urbanos por meio da 

fiscalização da execução dos serviços; 

 Registro e análise do número de reclamações, e situações que venham a ocorrer com 

frequência. 

8.2.2. AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Quanto às contratações emergenciais: 

 Manter cadastro de empresas prestadoras de serviços na gestão de resíduos para a 

contratação em caráter emergencial; 

 Manter cadastro de aterros sanitários de municípios próximos para serviços de 

contratação em caráter emergencial; 

 Manter cadastro de recicladoras ou unidades de triagem para a contratação em caráter 

emergencial. 
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9. FONTES DE FINANCIAMENTO PARA SANEAMENTO BÁSICO 

 Com base no Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), as principais fontes de 

investimento disponíveis para o setor de saneamento básico no Brasil são:  

 

 os recursos dos fundos financiadores (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS e Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT), também denominados de recursos 

onerosos;  

 recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (LOA), também 

conhecido como Orçamento Geral da União (OGU), e de orçamentos dos estados e 

municípios;  

 recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto às agências 

multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e o Banco Mundial (BIRD);  

 recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de superávits de 

arrecadação.  

 Pode-se agrupar o conjunto de programas do governo federal no campo do saneamento 

básico em cinco grupos, com ações diretas e relacionadas a esse setor. O primeiro grupo de 

programas esta direcionado para execução de ações diretas de saneamento básico, a saber: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais e resíduos 

sólidos. Em geral, o objetivo desses programas é ampliar a cobertura e a qualidade dos 

serviços de saneamento básico, com ênfase em ações estruturais – obras físicas. 

A Tabela 14 apresenta as fontes de captação de recursos, a mesma foi adaptada do Plano 

Municipal de Saneamento do município de Manoel Viana (2011). 
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Tabela 14: Fontes de Captação de Recursos 

CAMPO DE AÇÃO PROGRAMAS OBJETIVOS MINISTÉRIO RESPONSÁVEL 

PROGRAMAS ORÇAMENTÁRIOS 

ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

POTÁVEL 

Serviços 

Urbanos de 

Água e Esgoto 

Ampliar a cobertura e melhorar a 

qualidade dos serviços públicos 

urbanos de abastecimento de água. 

Ministério das Cidades 

Infraestrutura 

Hídrica 

Desenvolver obras de 

infraestrutura hídrica para o 

aumento da oferta de água de boa 

qualidade. 

Ministério da Integração Nacional 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Serviços 

Urbanos de 

Água e Esgoto 

Ampliar a cobertura e melhorar a 

qualidade dos serviços públicos 

urbanos de esgotamento sanitário. 

Ministério das Cidades 

LIMPEZA 

URBANA E 

MANEJO DE 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Resíduos 

Sólidos 

Urbanos 

Ampliar a área de cobertura e 

eficiência dos serviços públicos de 

manejo de resíduos sólidos, com 

ênfase no enceramento de lixões, 

na redução, no reaproveitamento e 

na reciclagem de materiais, por 

meio da inclusão socioeconômica 

de catadores. 

Ministério do Meio Ambiente 

DRENAGEM E 

MANEJO DAS 

ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS 

Drenagem 

Urbana e 

Controle de 

Erosão 

Marítima e 

Fluvial 

Desenvolver obras de drenagem 

urbana em consonância com as 

políticas de desenvolvimento 

urbano e de uso e ocupação do 

solo. 

Ministério da Integração Nacional 

Prevenção e 

Preparação 

para 

Emergências e 

Desastres 

Prevenir danos e prejuízos 

provocados por desastres naturais. 
Ministério da Integração Nacional 

SANEAMENTO 

RURAL 

Saneamento 

Rural 

Ampliar a cobertura e melhorar a 

qualidade dos serviços de 

saneamento ambiental em áreas 

rurais. 

Ministério da Saúde/ FUNASA 

DIVERSAS 

MODALIDADES 

EM 

SANEAMENTO 

BÁSICO 

Saneamento 

Para Todos 

Financiamento oneroso para 

empreendimentos nas modalidades: 

abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; saneamento 

integrado; manejo de águas 

pluviais; manejo de resíduos 

sólidos; manejo de resíduos da 

construção e demolição; 

preservação e recuperação de 

mananciais; e estudos e projetos. 

Ministério das Cidades 

Fontes: SIGPlan, 2010: Senado Federal, Banco de Dados do SIGA BRASIL, 2010. 
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9.1. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA 

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS 

9.1.1. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO 

 O plano contém mecanismos para acompanhamento, monitoramento e avaliação das 

ações programadas, considerando a implementação, os resultados alcançados, as modificações 

necessárias, bem como para o processo da revisão periódica, que vai ocorrer, no máximo, a 

cada quatro anos. O Saneamento Básico receberá avaliação de qualidade interna anual. A 

avaliação interna será feita pelos prestadores dos serviços quando dos serviços terceirizados 

e/ou concedidos e pela Administração Direta, quando por ela realizados, por meio de 

Relatório Anual de Qualidade dos serviços, que caracterizará a situação dos serviços e suas 

infraestruturas, relacionando-as com as condições socioeconômicas e de salubridade 

ambiental em áreas homogenias, de forma a verificar a efetividade das ações de saneamento 

na redução de riscos à saúde, na melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente para os 

diferentes estratos socioeconômicos (Plano de Saneamento de Manoel Viana, 2011). 

 Ao final dos 20 anos do horizonte do Plano, deverá ser elaborada a complementação 

das intervenções sugeridas e incluir novas demandas para a área de planejamento do PMSB. 

O sucesso do PMSB está condicionado a um processo de permanente revisão e atualização e, 

para tanto, o próprio Plano deve prever ações complementares, como o monitoramento de 

dados e estudos adicionais. Para a execução racional e organizada das ações de saneamento 

básico, uma estratégia promissora será a organização do Sistema Municipal de Saneamento 

Básico (SMSB), composto por instâncias, instrumentos básicos de gestão e um conjunto de 

agentes institucionais que, no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas 

e funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, 

definição de estratégias, execução e avaliação das ações de Saneamento Básico. 

Serão instrumentos deste Sistema o (a): 

- Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

- Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

- Plano Municipal de Saneamento Básico; 

- Fundo Municipal de Saneamento Básico; 

- Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico; 
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 Respeitada a autonomia municipal e assegurando um processo de planejamento 

participativo, considerando o desenvolvimento, a organização e a execução de serviços e 

obras de interesse comum para o saneamento básico, a partir dos resultados das propostas de 

intervenção nos diferentes cenários, buscar-se-á trabalhar através de planos de ações 

específicos, o conjunto de alternativas indicadas pelo Ministério das Cidades e Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental que orienta a compatibilização qualiquantitativa entre 

demandas e disponibilidade de serviços. Tal conjunto se caracterizará como cenários 

alternativos do PMSB. 

 

9.1.2. DEFINIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE 

DESEMPENHO E DE CRÍTICA DE RESULTADOS 

 Deve ser realizado uma avaliação sistemática dos programas, projetos e ações 

propostos no plano, baseada na elaboração de relatórios que representem a eficiência e 

eficácia ao longo do tempo. Além disso, a consolidação dos resultados obtidos com os 

indicadores permitem a utilização destes como referência para comparação e como guia para 

medição de desempenho.  

 Desta forma, a fim de potencializar os objetivos descritos neste plano, apresentam-se 

na sequência tabelas contendo indicadores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, utilizados pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento (SNIS), com finalidade de auxiliar o acompanhamento das 

atividades e serviços, permitindo a avaliação objetiva no desempenho dos serviços e a 

padronização das informações mensuradas. Importante destacar que o município pode criar 

novos indicadores, conforme sua demanda e necessidade para atingir melhor análise e 

planejamento das ações aplicadas ao saneamento básico. 
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Tabela 15: Indicadores Econômico-Financeiro e Administrativo 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO 

DEFINIÇÃO DO 

INDICADOR 
EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 

Índice de Produtividade: 

Economias Ativas por 

Pessoal Próprio 

Quantidade de Economias Ativas 

(Água + Esgoto)/ Quantidade Total 

de Empregados Próprios 

economia/ 

empregado 

Despesa Total com os 

Serviços por m³ Faturado 

Despesas Totais com os Serviços / 

Volume Total Faturado (Água + 

Esgoto) 

R$/m³ 

Tarifa Média Praticada 

Receita Operacional Direta (Água 

+ Esgoto) / Volume Total Faturado 

(Água + Esgoto) 

R$/m³ 

Tarifa Média de Água 

Receita Operacional Direta Água / 

(Volume de Água Faturado - 

Volumes de Água Exportados) 

R$/m³ 

Tarifa Média de Esgoto 
Receita Operacional Direta Esgoto 

/ Volume de Esgoto Faturado 
R$/m³ 

Incidência da Desp. de 

Pessoal e de Serv. de Terc. 

nas Despesas Totais com 

os Serviços 

(Despesas com Pessoal Próprio + 

Despesas com Serviços de 

Terceiros) / Despesas Totais com 

os Serviços 

percentual 

Despesa Média Anual por 

Empregado 

Despesas com Pessoal Próprio / 

Quantidade Total de Empregados 

Próprios 

R$/empregado 

Índice de Produtividade: 

Economias Ativas por 

Pessoal Total 

(Equivalente) 

Quantidade Total de Economias 

Ativas (Água + Esgoto) / 

Quantidade Equivalente de Pessoal 

Total 

economias/ 

empreg. 

equivalente 

Despesa de Exploração por 

m³ Faturado 

Despesas de Exploração / Volume 

Total Faturado (Água + Esgotos) 
R$/m³ 

Despesa de Exploração por 

Economia 

Despesas de Exploração / 

Quantidade de Economias Ativas 

(Água + Esgotos) 

(R$/ano)/ 

economia 

Margem da Despesa com 

Pessoal Próprio Total 

(Equivalente) 

(Despesas com Pessoal Próprio + 

Despesas com Serviços de 

Terceiros) / Receita Operacional 

Direta (Água + Esgoto + Água 

Exportada) 

percentual 

Índice de Produtividade: 

Empregados Próprios por 

Mil Ligações de Água 

Quantidade Total de Empregados 

Próprios / Quantidade de Ligações 

Ativas de Água 

empregados/ 

mil lig. 

Fonte: SNIS, 2006. 
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Tabela 16: Indicadores Operacionais de Água 

INDICADORES OPERACIONAIS DE ÁGUA 

DEFINIÇÃO DO 

INDICADOR 
EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 

Densidade de Economias 

de Água por Ligação 

Quantidade de Economias Ativas 

de Água / Quantidade de Ligações 

Ativas de Água 

economia/ 

ligação 

Índice de Hidrometração 

Quantidade de Ligações Ativas de 

Água Micromedidas / Quantidade 

de Ligações Ativas de Água 

percentual 

Índice de Micromedição 

Relativo ao Volume 

Disponibilizado 

Volume de Água Micromedido / 

(Volume de Água Disponibilizado 

para Distribuição - Volume de 

Água de Serviços) 

percentual 

Índice de Macromedição 

(Volume de Água Macromedido - 

Volume de Água Tratado 

Exportado) / Volume de Água 

Disponibilizado para Distribuição 

percentual 

Índice de Perdas de 

Faturamento 

[Volume de Água (Produzido + 

Tratado Importado - de Serviço) - 

Volume de Água Faturado] / 

[Volume de Água (Produzido + 

Tratado Importado - de Serviço)] 

percentual 

Consumo Micromedido 

por Economia 

Volume de Água Micromedido / 

Quantidade de Economias Ativas 

de Água Micromedidas 

(m³/mês)/ 

economia 

Consumo de Água 

Faturado por Economia 

(Volume de Água Faturado - 

Volume de Água Tratada 

Exportado) / Quantidade de 

Economias Ativas de Água 

(m3/mês)/ 

economia 

Consumo Médio per 

Capita de Água 

(Volume de Água Consumido - 

Volume de Água Tratada 

Exportado) / População Total 

Atendida com Abastecimento de 

Água 

L/(habitante. 

dia) 

Índice de Atendimento 

Urbano de Água 

População Urbana Atendida com 

Abastecimento de Água / 

População Urbana do(s) 

Municípios(s) Atendido(s) com 

Abastecimento de Água 

percentual 
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Volume de Água 

Disponibilizado por 

Economia 

Volume de Água Disponibilizado 

para Distribuição / Quantidade de 

Economias Ativas de Água 

(m³/mês)/ 

economia 

Índice de Faturamento de 

Água 

Volume de Água 

Faturado/[Volume de Água 

(Produzido + Tratado Importado - 

de Serviço)] 

percentual 

Índice de Perdas por 

Ligação 

[Volume de Água (Produzido + 

Tratado Importado - de Serviço) - 

Volume de Água 

Consumido]/Quantidade de 

Ligações Ativas de Água 

(L/dia)/ 

ligação 

Índice de Consumo de 

Água 

Volume de Água 

Consumido/[Volume de Água 

(Produzido + Tratado Importado - 

de Serviço)] 

percentual 

Consumo Médio de Água 

por Economia 

(Volume de Água Consumido - 

Volume de Água Tratado 

Exportado)/Quantidade de 

Economias Ativas de Água 

(m³/mês)/ 

economia 

Fonte: SNIS, 2006. 

Tabela 17: Indicadores Operacionais de Esgoto 

INDICADORES OPERACIONAIS DE ESGOTO 

DEFINIÇÃO DO 

INDICADOR 
EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 

Índice de Coleta de Esgoto 

Volume de Esgoto 

Coletado/(Volume de Água 

Consumido - Volume de Água 

Tratado Exportado) 

percentual 

Índice de Tratamento de 

Esgoto 

Volume de Esgoto Tratado/Volume 

de Esgoto Coletado 
percentual 

Índice de Esgoto Tratado 

Referido à Água 

Consumida 

Volume de Esgoto 

Tratado/(Volume de Água 

Consumido - Volume de Água 

Tratado Exportado) 

percentual 

Índice de Consumo de 

Energia Elétrica em 

Sistemas de Esgotamento 

Sanitário 

Consumo Total de Energia Elétrica 

em Sistema de Esgotamento 

Sanitário/Volume de Esgoto 

Coletado 

kWh/m³ 

Fonte: SNIS, 2006. 
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Tabela 18: Indicadores de Balanço 

INDICADORES DE BALANÇO 

DEFINIÇÃO DO 

INDICADOR 
EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 

Liquidez Corrente Ativo Circulante/Passivo Circulante   

Liquidez Geral 

(Ativo Circulante + Realizável a 

Longo Prazo)/(Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo) 

  

Grau de Endividamento 

(Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo + Resultado de 

Exercícios Futuros)/Ativo Total 

  

Margem Operacional 

com Depreciação 

Resultado Operacional com 

Depreciação/Receita Operacional 
percentual 

Margem Líquida com 

Depreciação 

Lucro Líquido com 

Depreciação/Receita Operacional 
percentual 

Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido 

Lucro Líquido/(Patrimônio Líquido - 

Lucro Líquido) 
percentual 

Composição de 

Exigibilidades 

Passivo Circulante/(Passivo Circulante 

+ Exigível a Longo Prazo) 
percentual 

Margem Operacional 

sem Depreciação 

Resultado Operacional sem 

Depreciação/Receita Operacional 
percentual 

Margem Líquida sem 

Depreciação 

Lucro Líquido sem 

Depreciação/Receita Operacional 
percentual 

Fonte: SNIS, 2006. 
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Tabela 19: Indicadores Sobre Qualidade 

INDICADORES SOBRE A QUALIDADE 

DEFINIÇÃO DO 

INDICADOR 
EQUAÇÃO 

EXPRESSO 

EM 

Economias Atingidas por 

Paralisações 

Quantidade de Economias Ativas 

Atingidas por Paralisações/Quantidade de 

Paralisações 

economias/ 

paralisação 

Duração Média das 

Paralisações 

Duração das Paralisações/Quantidade de 

Paralisações 

horas/ 

paralisação 

Economias Atingidas por 

Intermitências 

Quantidade de Economias Ativas 

Atingidas por Intermitências 

Prolongadas/ Quantidade de Interrupções 

Sistemáticas 

economias/ 

interrupção 

Duração Média das 

Intermitências 

Duração das Intermitências 

Prolongadas/Quantidade de Interrupções 

Sistemáticas 

horas/ 

interrupção 

Incidência das Análises 

de Cloro Residual Fora 

do Padrão 

Quantidade de Amostras para Análises de 

Cloro Residual com Resultado fora do 

Padrão/Quantidade de Amostras 

Analisadas para Aferição de Cloro 

Residual 

percentual 

Incidência das Análises 

de Turbidez Fora do 

Padrão 

Quantidade de Amostras para Análises de 

Turbidez com Resultado Fora do 

Padrão/Quantidade de Amostras 

Analisadas para Aferição de Turbidez 

percentual 

Duração Média dos 

Reparos de 

Extravasamentos de 

Esgotos 

Duração dos Extravasamentos 

Registrados/Quantidade de 

Extravasamentos de Esgotos Registrados 

horas/ 

extravasamento 

Índice de Conformidade 

da Quantidade de 

Amostras – Cloro 

Residual 

Quantidade de Amostras Analisadas para 

Aferição de Cloro Residual/ Quantidade 

Mínima de Amostras Obrigatórias para 

Análises de Cloro Residual 

percentual 

Índice de Conformidade 

da Quantidade de 

Amostras – Turbidez 

Quantidade de Amostras Analisadas para 

Aferição de Turbidez/ Quantidade 

Mínima de Amostras Obrigatórias para 

Análises de Turbidez 

percentual 

Incidência das Análises 

de Coliformes Totais 

Fora do Padrão 

Quantidade da Amostras para Análises de 

Coliformes Totais com Resultados Fora 

do Padrão/Quantidade de Amostra 

Analisadas para Aferição de Coliformes 

Totais 

percentual 

Fonte: SNIS, 2006. 

 



Prefeitura Municipal de Muçum 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

122 

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Muçum - 2013 

 Sul Magna - Engenharia e Consultoria Ambiental 

Tabela 20: Indicadores Gerais 

INDICADORES GERAIS 

DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO 
EXPRESSO 

EM 

Incidência das despesas com o 

manejo de RSU nas despesas 

correntes da prefeitura 

despesa total da prefeitura com manejo de 

RSU/despesa corrente total da Prefeitura 
percentual 

Incidência das despesas com 

empresas contratadas para execução 

de serviços de manejo RSU nas 

despesas com manejo de RSU 

despesa da prefeitura com empresas 

contratadas despesa/total da prefeitura com 

manejo de RSU 

percentual 

Auto-suficiência financeira da 

Prefeitura com o manejo de RSU 

receita arrecadada com manejo de 

RSU/despesa total da prefeitura com 

manejo de RSU 

percentual 

Despesa per capita com manejo de 

RSU em relação à população 

urbana 

despesa total da prefeitura com manejo de 

RSU/população urbana 
R$ / habitante 

Fonte: SNIS, 2008. 

 

Tabela 21: Indicadores Sobre Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e Públicos 

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 

PÚBLICOS 

DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO 
EXPRESSO 

EM 

Taxa de cobertura do serviço de 

coleta de RDO em relação à 

população urbana 

população atendida 

declarada/população urbana 
percentual 

Massa (RDO) coletada per capita 

em relação à população atendida 

com serviço de coleta 

quantidade total de RDO 

coletada/população atendida declarada 

Kg / habitante / 

dia 

Incidência do custo do serviço de 

coleta (RDO + RPU) no custo total 

do manejo de RSU 

despesa total da prefeitura com serviço 

de coleta/despesa total da prefeitura 

com manejo de RSU 

percentual 

Taxa de resíduos sólidos da 

construção civil (RCD) coletada 

pela Prefeitura em relação à 

quantidade total coletada de RDO 

+ RPU 

quant. total de res. sólidos da 

construção civil coletados pela 

Prefeitura/quantidade total coletada de 

RDO + RPU 

percentual 

Fonte: SNIS, 2008. 
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Tabela 22: Indicadores Sobre Coleta Seletiva e Triagem 

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM 

DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO EXPRESSO EM 

Massa recuperada per capita de 

materiais recicláveis (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) em 

relação à população urbana 

quant. total de materiais recicláveis 

recuperados (exceto mat. orgânica e 

rejeitos)/população urbana 

Kg/habitantes/ano 

Taxa de material recolhido pela 

coleta seletiva (exceto mat. 

orgânica) em relação à quantidade 

total coletada de resíduos sól. 

domésticos 

quantidade total de material recolhida 

pela coleta seletiva (exceto mat. 

orgânica)/quantidade total coletada de 

resíduos sólidos domésticos (RDO) 

percentual 

Incidência de papel e papelão no 

total de material recuperado 

quantidade de papel e papelão 

recuperados/quantidade total de 

materiais recicláveis recuperados 

(exceto mat. orgânica e rejeitos) 

percentual 

Incidência de plásticos no total de 

material recuperado 

quantidade de plásticos 

recuperados/quantidade total de 

materiais recicláveis recuperados 

(exceto mat. orgânica e rejeitos) 

percentual 

Incidência de outros materiais 

(exceto papel, plástico, metais e 

vidros) no total de material 

recuperado 

quantidade de outros materiais 

recuperados/quantidade total de 

materiais recicláveis recuperados 

(exceto mat. orgânica e rejeitos) 

percentual 

Fonte: SNIS, 2008. 

 

Tabela 23: Indicadores Sobre Serviços de Varrição 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 

DEFINIÇÃO DO 

INDICADOR 
EQUAÇÃO EXPRESSO EM 

Taxa de terceirização dos 

varredores 

Quantidade de varredores de empresas 

contratadas/quantidade total de varredores 
percentual 

Taxa de terceirização da 

extensão varrida 

extensão de sarjeta varrida por empresas 

contratadas/extensão total de sarjeta varrida 
percentual 

Custo unitário médio do 

serviço de varrição 

(Prefeitura + empresas 

contratadas) 

despesa total da prefeitura com serviço de 

varrição/extensão total de sarjeta varrida 
R$ / km 

Produtividade média dos 

varredores (Prefeitura + 

empresas contratadas) 

extensão total de sarjeta varrida/(quantidade 

total de varredores * quantidade de dias úteis 

por ano (= 313) 

Km/empregado 

/dia 

Taxa de varredores em 

relação à população urbana 

quantidade total de varredores/população 

urbana 

empregado / 1.000 

habitantes 

Fonte: SNIS, 2008. 
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Tabela 24: Indicadores Sobre Serviços de Capina e Roçada 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA 

DEFINIÇÃO DO 

INDICADOR 
EQUAÇÃO EXPRESSO EM 

Taxa de capinadores 

em relação à 

população urbana 

quantidade total de capinadores/população 

urbana 

empregado/ 1.000 

habitantes 

Incidência de 

capinadores no total 

empregados no 

manejo de RSU 

quantidade total de capinadores/quantidade total 

de empregados no manejo de RSU 
percentual 

Fonte: SNIS, 2008. 

 
 
 A periodicidade estipulada para avaliação do desempenho dos serviços prestados 

deverá ser no máximo anual. A prestadora dos serviços deverá elaborar relatório conclusivo 

com a explicitação dos valores obtidos para os indicadores e o atendimento ou não das metas 

estipuladas. Neste relatório deverão estar claramente especificados os seguintes aspectos:  

- Planejamento, quando são discutidos os rumos do sistema para o ano que inicia: 

estabelecimento de metas e adequação aos recursos, evolução da amostra, do conjunto de 

dados, do programa de coleta, das análises a produzir para o diagnóstico, das características 

da publicação e divulgação do mesmo;  

- Preparação da coleta, quando são realizadas atualizações cadastrais, cadastramento de novos 

participantes da amostra, correções e evoluções no programa de coleta de dados, manutenções 

no banco de dados e expedição do material;  

- Coleta de dados, estando incluídos aqui os trabalhos de confirmação do recebimento do 

material, recepção dos dados, controle do andamento do cronograma, prestação de 

esclarecimentos e retirada de dúvidas, controle e busca da qualidade das informações. É nesta 

fase, em que se procura obter dados da amostra e, em paralelo, todos os dados de cada um 

deles e com consistência, que o trabalho é mais intenso. A análise de cada arquivo recebido, a 

busca da completeza e da consistência dos dados, os contatos com os encarregados de 

fornecer as informações para completá-las, esclarecer particularidades ou corrigir erros exige 

esforço muito grande, desproporcional à dimensão da equipe permanente, exigindo acréscimo 

momentâneo de reforço;  
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- Divulgação, compreendendo a distribuição da informação para a sociedade.  

9.1.3. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, BENEFÍCIOS E AFERIÇÃO 

DE RESULTADOS 

O Plano Municipal de Saneamento Básico por ser de interesse público será integrado ao 

conjunto de políticas públicas de saneamento básico do município, assim deve-se existir um 

controle sobre sua aplicação. De acordo com Decreto No 7.217, que regulamenta a Lei Nº 

11.445, em seu Art. 23, estabelece que o titular dos serviços formulará a respectiva política 

pública de saneamento básico, devendo, para tanto:  

I - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das 

associações representativas e da ampla participação da população e de 

associações representativas de vários segmentos da sociedade, como 

previsto no art. 2º, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001; 

II - prestar diretamente os serviços ou autorizar a sua delegação;  

III - definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como 

os procedimentos de sua atuação;  

IV - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 

pública;  

V - fixar os direitos e os deveres dos usuários;  

VI - estabelecer mecanismos de participação e controle social; e 

VII - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento - SINISA.  

§ 1º O titular poderá, por indicação da entidade reguladora, intervir e 

retomar a prestação dos serviços delegados nas hipóteses previstas nas 

normas legais, regulamentares ou contratuais.  

§ 2º Inclui-se entre os parâmetros mencionados no inciso IV do caput o 

volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas 

as normas nacionais sobre a potabilidade da água.  
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§ 3º Ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de seus órgãos de direção 

e de controle social, compete participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico, por intermédio dos planos de 

saneamento básico. 

 O município fica com a atribuição de definir o setor responsável pela avaliação das 

demandas apresentadas no PMSB. 

A aferição dos resultados de acordo com as metas propostas no PMSB deverá ser 

realizada em conjunto com equipe e/ou conselho formado por técnicos da prefeitura e 

representantes da sociedade civil, Conselho do Meio Ambiente, bem como outras 

organizações existentes no município. A realização destas aferições deverão comparar as 

propostas contidas no PMSB com as condições presentes em cada setor do saneamento 

básico. Este processo tem como objetivo a identificação da melhora dos serviços de 

saneamento básico prestado e por ventura os benefícios à população. Entre os principais 

dados a serem analisados, destaca-se:  

- Índice de população atendida com sistema de abastecimento de água;  

- Índice de população atendida com sistema de esgotamento sanitário;  

- Incidência de casos compulsórios de doenças de veiculação hídrica;  

- Índice da população atendida com sistema de manejo de resíduos sólidos;  

- Índice de cobertura do sistema de drenagem urbana sobre as vias urbanas;  

 Além dos indicadores apresentados deverão ser efetuados registros de dados 

operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir a geração dos 

indicadores definidos pelo SINISA – Sistema Nacional de Informações de Saneamento, 

instituído pelo art. 53 da Lei Nº 11.445 de 2007.  

 De acordo com Decreto Nº 7.217 de 2010, Art. 66, o SINISA tem as seguintes 

competências:  

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico;  
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II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes 

para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de 

saneamento básico;  

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da 

eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico; e 

IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos 

e das ações de saneamento básico.  

§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, 

independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas 

por meio da internet.  

§ 2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada 

ao Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos - SNIRH e ao 

Sistema Nacional de Informações em Meio Ambiente - SINIMA.  

 Com a finalidade de integrar e otimizar o processo de avaliação das demandas 

apresentadas no plano, as instituições responsáveis pela prestação dos serviços, deverão 

contribuir coletar e armazenar as informações em um banco de dados e repassá-las ao órgão 

avaliador periodicamente. 

9.1.4. SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 A Lei Federal n.◦11.445/2007, em seu artigo 53, prevê que o titular dos serviços 

deverá estabelecer um sistema de informações articulado com o Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento (SINISA), que objetiva coletar e sistematizar dados relativos à 

cobertura, à qualidade e à eficiência dos serviços; e a melhoria nas condições de saúde e na 

qualidade de vida da população e do meio ambiente.  

 Para subsidiar a Política Municipal de Saneamento Básico e a implementação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (art. 9º, VI, Lei Federal nº 11.445) é importante que seja 

criado e estruturado um Sistema de Informações/Banco de Dados incluindo as condições de 

salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico.  
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 Com as informações no Sistema, o setor municipal responsável pelos serviços públicos 

de saneamento básico pode identificar problemas, planejar as ações e, posteriormente, avaliá-

las e reavaliá-las.  

 O Ministério das Cidades, disponibiliza de forma gratuita um sistema integrado de 

gestão dos serviços de água e esgotos (GSAN), com tecnologia que utiliza softwares livres, 

cuja evolução visa possibilitar a integração de todos os serviços de saneamento básico, pois o 

GSAN é um software público e está disponível no portal: www.softwarepublico.gov.br, 

mantido pelo Ministério do Planejamento. Este software é um sistema integrado de gestão de 

serviços de saneamento. O GSAN é um sistema, desenvolvido com ferramentas de software 

livre, de Gerência de Operações Comerciais e de Controle da execução de serviços internos, 

disponível gratuitamente para prestadores dos serviços de saneamento brasileiros e para 

atendimento de seus usuários. 
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