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1 APRESENTAÇÃO
As diretrizes para a Política de Saneamento Básico no Brasil estão
definidas na Lei Federal nº 11.445/2007, a partir do estabelecimento de nova
forma de organização para a gestão municipal do saneamento básico,
compreendida

pelo

planejamento,

prestação

de

serviços,

regulação,

fiscalização, participação e controle social. A Lei também estabeleceu a
obrigatoriedade de os municípios elaborarem suas políticas e planos municipais
de saneamento básico, instrumentos centrais da gestão dos serviços. Sendo
assim, o Município de Rio Largo assume sua responsabilidade de elaborar seu
Plano Municipal de Saneamento Básico.
Neste contexto, o Plano Municipal de Saneamento Básico se configura
como ferramenta estratégica de planejamento e gestão, com vistas a alcançar
melhorias nas condições sanitárias e ambientais, com reflexos diretos na
melhoria da qualidade de vida da população.
Este processo deve abranger todo o território (urbano e rural) do Município
de Rio Largo/AL, e contemplar os quatro componentes do saneamento básico,
que compreende o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações
operacionais dos serviços de saneamento relativos ao abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
como também, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Em atendimento as atividades contratuais previstas nos Termos de
Referência da FUNASA e do Ministério das Cidades, cujo objeto é a
elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município de Rio Largo, Estado
de Alagoas, a FUNDEPES apesenta neste trabalho o Produto E, contendo o
Prospectiva e Planejamento Estratégico, tendo como área de abrangência
todo o território do município, contemplando a sede urbana e área rural.
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2 INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB é o principal
instrumento de planejamento e estruturação da política pública de saneamento
básico de Rio Largo. O desenvolvimento do Plano, segue como base
fundamental a Lei Federal nº 11.445/2007 e o Plano Nacional de Saneamento
Básico – PLANSAB.
A partir do Diagnóstico e Prognóstico de Alternativas foram verificadas as
demandas e necessidades de melhoria dos quatro eixos do saneamento do
município e estabelecidos os objetivos e metas de acordo com os prazos
previstos para este plano:
a. Imediatos ou emergenciais – até 3 anos;
b. Curto prazo – entre 4 a 8 anos;
c. Médio prazo – entre 9 a 12 anos;
d. Longo prazo – entre 13 a 20 anos.
Baseado no diagnóstico e no prognóstico de alternativas, foram
formuladas ações, estruturantes e estruturais para os diferentes eixos do
saneamento, visando ao atendimento das metas estabelecidas, dentro dos
prazos propostos.
Os Programas, Projetos e Ações têm como objetivo:
•

Promover o direito à cidade;

•

Promover a saúde e a qualidade de vida;

•

Promover a sustentabilidade ambiental;

•

Melhorar o gerenciamento da prestação dos serviços de saneamento.

Além disso, foram estabelecidas regras e mecanismos de contingência no
atendimento e funcionamento dos serviços públicos de saneamento básico em
situações críticas e em situações de demandas temporárias, foram propostas
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ainda as diretrizes para a articulação deste Plano com os Planos Locais de Risco
e as diretrizes para a formulação dos Planos de Segurança da Água.
Sendo assim, em resposta direta as demandas quantificadas e
qualificadas na etapa de Diagnóstico e seguindo a estrutura de organização
proposta no contrato de prestação de serviços para elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, este produto apresenta os Programas,
Projetos e Ações para Emergência e Contingência, organizado nos seguintes
tópicos: Diretrizes Gerais Adotadas; Metodologia de Gestão do Plano;
Programas de Ações Imediatas; Programas das Ações do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Rio Largo; Ações para Emergência e Contingência;
Possíveis Fontes de Recursos Financeiros.
3 DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS
De acordo com as diretrizes do Ministério das Cidades, as quais orientam
o presente plano, o prognóstico é a base para a definição de objetivos, diretrizes
e metas e para o detalhamento de seus programas, projetos e ações.
Os programas, projetos e ações apresentados a seguir abrangem todo o
território do município, tanto a Zona Urbana como a Zona Rural, tomando como
base os 04 (quatro) setores definidos em seu Plano de Mobilização Social
(Figura 1).
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Figura 1 - Setorização do Município de Rio Largo

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Metas do Plano
Conforme mencionado, as metas estabelecidas neste plano vão ao
encontro da proposta de minuta executada pelo Ministério das Cidades para o
Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, sendo em alguns casos
mais otimistas que o PLANSAB, haja vista que algumas metas já foram
alcançadas e/ou superadas e também foi levada em consideração as
características do município, que se mostra mais desenvolvido que os demais
da sua região.
As metas sugeridas pelo PLANSAB para o Brasil estão explicitas nas
Tabelas a seguir.
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Tabela 1 - Metas PLANSAB para o Abastecimento de Água

Indicador

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

A1. % de domicílios urbanos e
rurais abastecidos por rede de
distribuição e por poço ou
nascente com canalização
interna
A2. % de domicílios urbanos
abastecidos por rede de
distribuição e por poço ou
nascente com canalização
interna
A3. % de domicílios rurais
abastecidos por rede de
distribuição e por poço ou
nascente com canalização
interna

2010

90

71

79

96

98

94

2018

93

79

85

98

99

96

2013

95

84

89

99

99

98

2033

99

94

97

100

100

100

2010

95

82

91

97

98

96

2018

99

96

98

99

100

99

2013

100

100

100

100

100

100

2033

100

100

100

100

100

100

2010

61

38

42

85

94

79

2018

67

43

53

91

96

88

2013

71

46

60

95

98

93

2033

80

52

74

100

100

100

2010
A4. % de análises de
coliformes totais na água
distribuída em desacordo com
o padrão de potabilidade

2018

(1)

2013
2033
2010

31

100

85

23

9

8

2018

29

86

73

20

8

8

2013

27

77

65

18

8

7

2033

25

60

50

14

7

6

2010

39

51

51

34

35

34

A6. % do índice de perdas na 2018
distribuição de água
2013

36

45

44

33

33

32

34

41

41

32

32

31

2033

31

33

33

29

29

29

2010

94

85

90

95

99

96

2018

96

92

95

99

100

99

2013

98

95

97

100

100

100

A5. % de economias ativas
atingidas por paralisações e
interrupções sistemáticas no
abastecimento de água

A7. % de serviços de
abastecimento de água que
cobram tarifa

2033 100
100
100
100
100
100
Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores em desconformidade com a
Portaria nº 2.914/11, do MS, em 15%, 25% e 60% nos anos 2018, 2013 e 2033,
respectivamente.
(1)

Fonte: PLANSAB.
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Tabela 2 - Metas PLANSAB para Esgotamento Sanitário

Indicador

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

E1. % de domicílios urbanos e
rurais servidos por rede
coletora ou fossa séptica para
os excretas ou esgotos
sanitários

2010

67

33

45

87

72

52

2018

76

52

59

90

81

63

2013

81

63

68

92

87

70

2033

92

87

85

96

99

84

2010
E2. % de domicílios urbanos 2018
servidos por rede coletora ou
fossa séptica para os excretas 2013
ou esgotos sanitários
2033

75

41

57

91

78

56

82

56

66

94

84

69

85

68

73

95

88

77

93

89

86

98

96

92

2010
E3. % de domicílios rurais
2018
servidos por rede coletora ou
fossa séptica para os excretas 2013
ou esgotos sanitários
2033

17

8

11

27

31

13

35

24

28

49

46

40

46

34

39

64

55

53

69

55

61

93

75

74

2008

53

62

66

46

59

90

2018

69

75

77

63

73

92

2013

77

81

82

72

80

93

2033

93

94

93

90

94

96

2010

89

70

81

98

97

97

2018

93

82

89

99

98

98

2013

96

89

93

99

99

99

2033

100

100

100

100

100

100

2008

49

48

31

53

51

86

2018

65

62

51

70

69

90

2013

73

70

61

78

77

92

2033

90

84

81

95

95

96

E4. % de tratamento de
esgoto coletado
E5. % de domicílios urbanos e
rurais com renda até três
salários mínimos mensais que
possuem unidades
hidrossanitárias
E6. % de serviços de
esgotamento sanitário que
cobram tarifa
Fonte: PLANSAB.
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Tabela 3 - Metas PLANSAB para Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

Indicador
R1. % de domicílios urbanos
atendidos por coleta direta de
resíduos sólidos(1)

R2. % de domicílios rurais
atendidos por coleta direta e
indireta de resíduos sólidos

R3. % de municípios com
presença de lixão/vazadouro
de resíduos sólidos

R4. % de municípios com
coleta seletiva de RSD

E5. % de municípios que
cobram taxa de resíduos
sólidos

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

2010

90

84

80

93

96

92

2018

94

90

88

99

99

95

2013

97

94

93

100

100

97

2033

100

100

100

100

100

100

2010

27

14

19

41

46

19

2018

42

28

33

58

62

37

2013

51

37

42

69

71

49

2033

70

55

60

92

91

72

2008

51

86

89

19

16

73

2018

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

2033

0

0

0

0

0

0

2008

18

5

5

25

38

7

2018

28

12

14

36

48

15

2013

33

15

18

42

53

19

2033

43

22

28

53

63

27

2008

11

9

5

15

15

12

2018

39

30

26

49

49

34

2013

52

40

36

66

66

45

2033
80
61
56
100
100
67
Para as metas, assume-se a coleta na área urbana (R1) com frequência mínima de
três vezes por semana.
(1)

Fonte: PLANSAB.
Tabela 4 - Metas PLANSAB para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

Indicador

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

2008
41
33
36
51
43
26
D1. % de municípios com
------inundações e/ou alagamentos 2018
ocorridos na área urbana, nos 2013
------últimos cinco anos(2)
2033
11
6
5
15
17
5
(2)
O indicador D1 adotado é o único em que se dispõe de série histórica capaz de orientar
a projeção de metas. Na avaliação, monitoramento e revisões do Plano, deverão ser
progressivamente incorporados elementos do Plano Nacional de Gestão de Riscos e
Resposta a Desastres Naturais.
Fonte: PLANSAB.

As metas para o Abastecimento de Água no Município foram tratadas de
forma igual para a Zona Urbana e Zona Rural, uma vez que é o mesmo sistema
que abastece as duas regiões. Nas Tabela 5 a Tabela 8 a 8 estão apresentadas
16

as metas específicas e gerais estabelecidas para o município, que irão nortear
as ações contidas neste Plano.
Tabela 5 - Metas para o Abastecimento de Água de Rio Largo

Meta

Curto - 5
anos

Abrangência Imediato

% do índice de
cobertura

Municipal

Medição
Inicial

Índice de
Qualidade da
Água

Municipal

Medição
Inicial

Substituição da
Rede de
Abastecimento
Antiga

Municipal

Medição
Inicial

% do índice de
perdas na
distribuição

Municipal

Medição
Inicial

Incremento
necessário
para atingir
90%
Incremento
necessário
para atingir
90%, se
inferior
Incremento
necessário
para atingir
50%

Médio - 10
anos

Longo - 20
anos

Incremento necessário
para atingir 100% e
manter esse índice
Incremento de 4% ao ano
até atingir, no mínimo,
98%.

Incremento necessário
para atingir 100% e
manter esse índice

Redução de 1% ao ano
até atingir 25%

Manter o
Índice

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
Tabela 6 - Metas para o Esgotamento Sanitário de Rio Largo

Meta
% da Cobertura
do
Esgotamento
Sanitário
% do
Tratamento do
Esgotamento
Coletado
% de
atendimento
dos serviços de
esgotamento
sanitário(1)

Abrangência Imediato

Curto - 5
anos

Médio - 10
anos

Longo - 20
anos

Urbana

-

75

85

95

Urbana

-

98

100

100

Rural

-

11.9

26

95

(1)

Sendo estes serviços, assim como descrito no Produto III, a implantação de fossas sépticas
como tratamento individual em localidades de menor porte e a implantação de ETEs nas
localidades de maior porte e maior densidade populacional.
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Assim como no eixo de Abastecimento de Água, a Coleta e Manejo de
Resíduos Sólidos do Município foi analisada de forma geral, abrangendo a Zona
Urbana e Zona Rural, uma vez que as duas regiões deverão ser atendidas de
forma igual.
Tabela 7 - Metas para a Coleta e Manejo de Resíduos Sólidos

Meta

Médio - 10
anos

Longo 20 anos

Abrangência

Imediato

Curto - 5 anos

Municipal

Encerra
mento
oficial do
Lixão

Início do
processo de
recuperação
do Lixão

Manter a gestão de
recuperação do lixão

Municipal

Início da
coleta
municipa
l na
Utinga
Leão

Coleta
domiciliar em
100% dos
domicílios do
município

Manter o índice

Municipal

-

Atender 100%
da área
urbana e rural
do município
(pelo menos
uma vez ao
mês)

Manter o índice

Universalização
dos Serviços de
Limpeza Pública

Municipal

Medição
Inicial

90%

Reciclagem de
Resíduos Secos

Municipal

-

Mínimo de 5%

Recuperação da
Área do atual
Lixão

Atendimento da
coleta domiciliar
convencional

Atendimento da
coleta seletiva

Reciclagem de
Resíduos
Orgânicos

Municipal

-

Mínimo de 5%

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Incremento
necessário
até atingir
100%

Manter o
índice

Aumentar em % ao ano
até atingir 90%
Mínimo de
10%

Mínimo
de 20%
até o fim
do Plano

Tabela 8 - Metas para a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

Meta

Atendimento à
Classe de
enquadramento
do corpo hídrico
receptor

Imediato

Medição
Inicial

Curto - 5 anos

Médio - 10
anos

Longo - 20
anos

Priorizar ações
para que seja
atendido o padrão
da classe.

O padrão da
classe de
qualidade
deve estar
atendido ou
deve prever
ação incidente
no foco da
causa do não
atendimento

Manter

Eliminar 20%
das
irregularidades

Até o 20º ano
eliminar 98%
das
irregularidades

Lançamento de
esgoto no
sistema de
drenagem
pluvial urbano

Identificação dos locais com
despejos irregulares

Cobertura de
microdrenagem
pluvial urbana

A partir do 3º ano, aumentar em 5% ao ano até atingir 100% das
vias urbanas pavimentadas.

Eficiência do
Sistema de
Microdrenagem
Pluvial Urbano

A partir do 3º ano, reduzir em 10% ao ano, até atingir 5% de locais
com problemas no horizonte do plano.

Manutenção do
Sistema de
Microdrenagem
Urbano

A partir do 1º ano, aumentar em 5% ao ano até atingir 100% de
manutenção.

Sistema de
Macrodrenagem

A partir do 1º ano, atingir manutenção e limpeza de 100% da
macrodrenagem a cada 3 anos.

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Definição dos Planos de Ações
A proposta da minuta executada pelo Ministério das Cidades para o Plano
Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB sugere a separação dos programas
da seguinte forma:
Programa 1: Saneamento Básico Integrado – Ações Estruturais
Este será o programa organizado para o investimento em ações
estruturais, visando cobrir o déficit urbano apresentado pelos quatro
componentes do saneamento básico, em conformidade com as metas
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estabelecidas. O Programa dará ênfase para iniciativas de integralidade,
valorizando uma demanda idealizada, em que um município, com base em seu
plano municipal de saneamento básico, abrangendo os quatro componentes,
enxergue as necessidades integrais em seu território urbano, com vistas à
universalização. Solicitações por componente ou pelos prestadores de serviço
poderão ser contempladas, porém com menor grau de prioridade. O Programa
terá como princípios: a valorização do olhar da integralidade; a perspectiva a
partir do território municipal, de forma articulada com as políticas de
desenvolvimento urbano e rural; a subordinação das necessidades dos
prestadores de serviço, no caso de delegação, ao olhar do titular; a coordenação
única das intervenções, possibilitando o acompanhamento articulado da
execução do PLANSAB no território municipal.
Programa 2: Saneamento rural
O Programa visará atender, por ações de saneamento básico, a
população rural.
Suas justificativas são o significativo passivo que o País acumula no
saneamento para as áreas objeto do Programa e as especificidades desses
territórios, que requerem abordagem própria e distinta da convencionalmente
adotada nas áreas urbanas, tanto na dimensão tecnológica, quanto na da gestão
e da relação com as comunidades.
No Programa, intervenções no sentido de cobrir o déficit de infraestrutura
física necessariamente deverão vir acompanhadas de medidas estruturantes, no
campo da participação da comunidade, da educação ambiental para o
saneamento, dos mecanismos de gestão e da capacitação, entre outras. Uma
tarefa inicial na sua formulação será justamente a definição clara do conceito a
ser adotado para definir a população beneficiada. No caso da população rural,
deve se avançar conceitualmente para além da classificação orientada pela
definição político-administrativa adotada pelo IBGE e considerar aspectos
relevantes para a concepção das intervenções em saneamento, bem como
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incorporar reflexões desenvolvidas por autores que têm tratado do tema, como
a relação com a natureza, adensamento e dependência para com o urbano,
valorizando o significado da ruralidade nas sociedades contemporâneas. Da
mesma forma, será indispensável a elaboração de um modelo conceitual para o
Programa, a partir da tradição do Programa Nacional de Saneamento Rural –
PNSR, desenvolvido no final da década de 1980 e início da de 1990, incluindo a
concepção da matriz tecnológica, da participação comunitária, das ações
educacionais e dos modelos de gestão, entre outros aspectos. O Programa dará
ênfase para iniciativas de integralidade, com um olhar para o território rural e o
conjunto das necessidades nos componentes do saneamento básico. Deverá,
ainda, procurar integração com o Programa Territórios da Cidadania, com o
Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável e com a política pública
estabelecida para as populações tradicionais, visando maior racionalidade nas
intervenções.
Programa 3: Saneamento Estruturante
O foco do Programa será o apoio à gestão pública dos serviços, visando
criar condições de sustentabilidade para o adequado atendimento populacional,
incluindo a qualificação da participação social e seu controle social sobre os
serviços. Ênfase será conferida à qualificação dos investimentos públicos,
otimizando os benefícios à população advindos da aplicação dos recursos e a
maior eficiência e efetividade das medidas estruturais. O Programa pretenderá
cumprir papel estratégico na política municipal de saneamento básico.
Preverá um conjunto de medidas, distribuídas em quatro diferentes ações:
ações estruturantes de apoio à gestão; ações estruturantes de apoio à prestação
de serviços; ações estruturantes de capacitação e assistência técnica;
desenvolvimento científico e tecnológico. Uma tarefa inicial na sua formulação
será justamente tornar mais claro o elenco de medidas a serem incluídas e a
forma de apoio financeiro.
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Alinhando a metodologia sugerida pelo PLANSAB as diretrizes do
presente Plano, optou-se pela distinção dos programas e ações em dois grandes
grupos.
4 METODOLOGIA DE GESTÃO DO PLANO
O Plano Municipal de Saneamento do município de Rio Largo será
constituído de um conjunto de ações que apresentam soluções em nível de
planejamento, abrangendo medidas de controle institucionais e medidas de
intervenções estruturais e estruturantes.
As medidas institucionais são constituídas por medidas de gestão, que
servirão de subsídio para as ações futuras propostas. São ações estruturantes,
aquelas que não envolvem grande aporte de recursos, mas que são essenciais
para a organização e o planejamento das ações estruturais propostas. As
medidas de intervenção estruturais são entendidas como projetos e obras
destinadas a melhoria e ampliação dos sistemas existentes.
Buscando a consonância com os demais Planos Setoriais, tais como
Plurianual, Diretor e de Habitação, este plano está sendo desenvolvido com
representantes das diversas secretarias do município. Desta forma, procura-se
basear as ações deste plano em ações de desenvolvimento institucional, ações
de planejamento e gestão e serviços e obras.
Para que o presente Plano interaja com o PLANSAB ele está sendo
desenvolvido com a mesma metodologia e logística, isto é, estabelece os
mecanismos para que toda a complexidade técnica, econômica, ambiental e
social possam ser interligadas visando a atingir as metas propostas.
Conforme o Art. 26° do decreto 7217 da lei 11.445,
a elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico
deverão efetivar-se de forma a garantir a ampla
participação das comunidades, dos movimentos e das
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entidades da sociedade civil, por meio de procedimento
que, no mínimo, deverá prever fases de:
I - divulgação, em conjunto com os estudos que os
fundamentarem;
II - recebimento de sugestões e críticas por meio de
consulta ou audiência pública; e
III - quando previsto na legislação do titular, análise
e opinião por órgão colegiado criado nos termos do art. 47
da Lei no 11.445, de 2007.
Art. 47. O controle social dos serviços públicos de
saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos
colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito
Federal e municipais, assegurada a representação:
I - dos titulares dos serviços;
II - de órgãos governamentais relacionados ao setor
de saneamento básico;
III - dos prestadores de serviços públicos de
saneamento básico;
IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;
V - de entidades técnicas, organizações da
sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao
setor de saneamento básico.
Baseado no escopo da lei, a seguir será apresentada a proposta de
articulação dos instrumentos de gestão do Plano, que terá por atribuição
implementar os Programas e Ações que proporcionarão a universalização dos
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serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e
manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Plano
Para a continuidade do Plano Municipal de Saneamento do Município de
Rio Largo, indica-se a criação de um Comitê Municipal de Saneamento,
denominado neste plano de “Conselho Gestor”, que deverá adotar uma
denominação específica, criada por consenso entre os diversos atores deste
plano.
Este conselho deverá ser criado em consenso entre os diversos atores
envolvidos, o qual será composto por, no mínimo:
• 1 representante de cada Secretaria do município;
• Representante da concessionária responsável pela operação de Água
e Esgoto (atualmente CASAL);
• 2 representantes das Organizações não governamentais ligadas
diretamente à qualidade de vida do município (saúde, educação e meio
ambiente);
• 2 representantes da sociedade (sugere-se delegados eleitos durante a
mobilização social do PMSB);
• 1 representante das Instituições de Pesquisa e Ensino Superior, com
atuação em Rio Largo.
Por se tratar de um plano que abrange saneamento com vistas a melhoria
da saúde e ao desenvolvimento social, sugere-se que este conselho seja o mais
multidisciplinar possível.
Sugere-se ainda que haja a participação de um percentual de funcionários
de carreira como membros deste comitê, como forma de assegurar a
continuidade dos trabalhos realizados durante e após a elaboração deste plano
nos momentos de transição entre um período de administração e outro.
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O suporte administrativo, assim como a estrutura física para guarda de
materiais referentes a tal conselho e ao Plano Municipal de Saneamento Básico,
sugere-se que seja realizado pela Secretaria de Município de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.
As funções mínimas que deverão ser exercidas pelo conselho são as
seguintes:
• Revisar a legislação vigente, que possa afetar a implementação do
Plano, com a finalidade de compatibilização das mesmas, e/ou
introduzir as modificações necessárias;
• Promover e supervisionar a execução de projetos e obras no marco do
Plano pelos órgãos competentes; Gestão técnica, econômica,
institucional e legal do Plano;
• Definir conjuntamente com o(s) órgão(s) de Regulação a forma de
monitoramento e fiscalização das ações do Plano;
• Efetuar o monitoramento dos mecanismos e procedimentos para a
avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do
PMSB, preparando a informação necessária para proporcionar à
população o acesso ao Plano;
• Elaborar Relatório Anual contendo os resultados de evolução dos
indicadores e o cumprimento ou não das metas, devidamente
justificados;
• Disponibilizar, via site da Prefeitura Municipal, os indicadores de
melhoria do Saneamento Básico no município;
• Promover, a cada dois anos, seminário público, com participação social
mínima a ser definida, para apresentação dos resultados do Plano de
Saneamento e discussão sobre possíveis melhorias;
• Responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento a cada
4 anos e do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, também
neste período;
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O “Comitê Gestor” deverá ter como meta e objetivo os preceitos
estabelecidos no presente Plano.
A criação deste Conselho, com a participação da sociedade garante a
representação da sociedade no processo de implementação, acompanhamento
e monitoramento do Plano.
Este plano deverá ser revisto a cada 4 anos, conforme especifica a lei nº
11.445/2007.
Regulação e Fiscalização dos Serviços
A regulação dos serviços representa a intermediação da relação entre a
sociedade (consumidores), o Estado (poder concedente) e o prestador de
serviços. Especialmente na área de saneamento, este é um serviço importante
por se tratar de uma atividade que constitui monopólios naturais.
A separação entre as atividades de planejamento, regulação e prestação
do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário vem sendo
buscada desde a década passada e somente com a promulgação da Lei Federal
11.445, de janeiro de 2007, esta situação começa a ser materializada.
A Lei Federal 11.445/07 estabelece os princípios de regulação e a
obrigação de sua criação e existência. Em seu capítulo V, define os princípios e
objetivos da regulação.
“Artigo 21: O exercício da função de regulação
atenderá aos seguintes princípios:
I – independência decisória, incluindo autonomia
administrativa, orçamentária e financeira da entidade
reguladora;
II

–

transparência,

objetividade das decisões.
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tecnicidade,

celeridade

e

Artigo 22: São objetivos da regulação:
I – estabelecer padrões e normas para a adequada
prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários;
II – garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas;
III – prevenir e reprimir o abuso do poder econômico,
ressalvada a competência dos órgãos integrantes do
sistema nacional de defesa da concorrência;
IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio
econômico

e

financeiro

dos

contratos,

quanto

a

modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam
a eficiência dos serviços e que permitam a apropriação
social dos ganhos de produtividade”.
Finalmente, o artigo 26 dispõe sobre a transparência no exercício da
função regulatória.
“Artigo 26: Deverá ser assegurada publicidade aos
relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes
que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços,
bem como aos direitos e deveres dos usuários e
prestadores, deles podendo ter acesso qualquer do povo,
independentemente da existência de interesse direto.
§1º
documentos

Excluem-se

do

considerados

disposto
sigilosos

no

caput

os

em

razão

de

interesse público relevante mediante prévia e motivada
decisão.
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§2º A publicidade a que se refere o caput deverá
se efetivar, preferencialmente, por meio de sítio mantido
na rede mundial de computadores – Internet”.
Definida a necessidade de criação de uma entidade responsável pela
regulação da prestação de serviços de saneamento, a decisão sobre a sua
criação a nível municipal ou a sua delegação a uma agência reguladora é da
Prefeitura Municipal.
5 PROGRAMAS DE AÇÕES IMEDIATAS
Ações imediatas são aquelas que devem ser implantadas no marco zero
do Plano, isto é, ações que serão executadas no primeiro ano de vigência do
plano. As ações imediatas são aquelas que têm como objetivo corrigir os
problemas mais urgentes. Além disso, estas ações devem ser implementadas
no primeiro ano deste plano, tendo em vista que as ações futuras dependem
destas para ser executadas. Ainda, as ações que já estão em andamento,
verificadas no diagnóstico deste plano, são consideradas imediatas.
Os Programas que contemplam as ações necessárias para alcançar as
metas definidas para o município e a sua execução foi programada para ocorrer
ao longo do horizonte do PMSB: em curto, médio e longo prazos. As ações
imediatas também são parte dos Programas descritos no próximo tópico, mas
dada a necessidade de priorizá-las, as mesmas ganham destaque no presente
item.
Abastecimento de Água
Tendo em vista as alternativas estabelecidas no Volume III - Prognóstico
de Alternativas - foram elencadas as ações consideradas mais urgentes para o
sistema de abastecimento de água de Rio Largo, as quais serão expostas a
seguir.
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5.1.1 Ações Estruturantes
Programa de redução de perdas no sistema
Deverá ser elaborado um programa de redução de perdas visando
diminuir os custos associados de tratamento de água não utilizada e a diminuição
do consumo per capita diminuindo a necessidade de reservação excedente.
Elaboração de plano de substituição/aferição de hidrômetros com
mais de 5 anos de uso e instalação de novos hidrômetros
Visando ao cumprimento da NBR NM 212/1999 e tendo em vista que a
hidrometração é um dos fatores que auxiliam na redução de perdas, deverá ser
elaborado um plano de substituição dos hidrômetros com mais de 5 anos e
instalação de novos hidrômetros. Este plano deverá contemplar o período de 20
anos.
Programas de Educação Ambiental
Tendo em vista que o sucesso da execução das ações depende da
participação de todos os atores envolvidos, é importante um programa
permanente de Educação Ambiental destinada a toda a população.
Criação do programa "Poço Monitorado"
Este programa visa garantir a qualidade da água para a população dos
pequenos centros urbanos e rurais, que ainda utilizam esse tipo de
abastecimento como fonte alternativa, mesmo em locais onde existe o
abastecimento público de água, e não tem garantia de que a água consumida
atenda aos padrões de potabilidade.
Cadastramento de rede com sistema georreferenciado e Plano de
Substituição
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Esta ação consiste em cadastrar a rede de água existente em um Sistema
de Informação Geográfica (SIG) para que se tenha um controle mais eficiente
das redes existentes e o planejamento de substituição destas redes.
Cadastro dos poços de captação individual de água
Para a execução do programa de poços monitorados é necessário que
sejam cadastrados 100% dos poços individuais e coletivos, existentes no
município, no VIGIÁGUA.
5.1.2 Ações Estruturais
Aumento da Capacidade de Reservação
Atualmente Rio Largo não possui reservatórios em sua zona rural. Sendo
assim, de acordo com a projeção realizada para reservação de água nesse setor,
será necessário um total de 265 m³ para os próximos 20 anos, segundo a
projeção populacional no horizonte de tempo do Plano.
Obras de ampliação da capacidade de tratamento das ETAs
Atualmente a capacidade de tratamento das Estações de Tratamento de
Água - ETAs que abastecem o município estão de acordo com as necessidades,
entretanto, ao longo do horizonte do Plano será necessária uma ampliação
dessa capacidade para que o atendimento à população seja mantido de acordo
com as metas propostas neste Plano.
Estudo concepção de ampliação e substituição da Rede de
abastecimento de Água
Conforme o diagnóstico existe a necessidade de ampliação da rede de
abastecimento para atendimento à população e a substituição da rede antiga
que sofre constantes rompimentos, aumentando assim a perda de água tratada
e provocando a descontinuidade do abastecimento.
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Esgotamento Sanitário
Tendo em vista as alternativas estabelecidas no Volume 3 - Prognóstico
de Alternativas - foram elencadas as ações consideradas urgentes para o
sistema de esgotamento sanitário de Rio Largo, as quais serão expostas a
seguir.
5.2.1 Ações Estruturantes
Elaboração de lei municipal a qual regulamente as sanções para as
economias não ligadas a rede de esgoto
Esta medida é necessária para que existam instrumentos legais para
obrigar as economias a se ligarem às redes existentes, com previsão de
sanções, e com isso atingir as metas estabelecidas garantindo a qualidade
ambiental e sanitária. Esta lei deverá ser complementada por um programa de
incentivo técnico e financeiro quanto à ligação das famílias de baixa renda à
rede.
Programa de Pró-Ligação
Para complementação e executabilidade da lei de obrigatoriedade de
ligação de domicílios à rede de abastecimento e de coleta de esgoto, em
logradouros que disponham deste, torna-se necessário um programa de
incentivo técnico e financeiro à ligação das famílias de baixa renda à rede, tendo
em vista que os principais motivos destas não executarem a ligação são os
custos para realizar a ligação e a cobrança por estes serviços.
Programas de Educação Ambiental
Tendo em vista que o sucesso da execução das ações depende da
participação de todos os atores envolvidos, é importante um programa
permanente de Educação Ambiental para toda população.
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Criação do Programa "Fossa Monitorada"
A criação de um programa chamado "Fossa Monitorada" visa ao
atendimento das regiões com menor densidade populacional, área rural,
pequenos centros urbanos e as áreas urbanas que não dispõe de rede coletora
de esgotos.
Neste programa é previsto o auxílio técnico e econômico para instalação
de fossas sépticas dentro dos padrões previamente estabelecidos e a limpeza
periódica destas fossas, sendo o lodo das fossas tratado em uma Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE específica, a qual deverá ser licenciada para este
fim. A limpeza das fossas deverá ser feita pela própria concessionária dos
serviços de esgotamento sanitário ou por empresa subcontratada.
A proposição deste programa leva em conta que as fossas sépticas
existentes no município, na maior parte dos casos, não são corretamente
dimensionadas e/ou operadas, além de não apresentar a eficiência adequada à
manutenção da qualidade ambiental, bem como o fato da universalização da
cobertura do sistema de esgotamento sanitário nas áreas urbanas de Rio Largo
estar prevista para o longo prazo.
Cadastramento de rede com sistema georreferenciado
Esta ação consiste em cadastrar a rede de coleta de esgoto existente em
um Sistema de Informação Geográfica para que se tenha um controle mais
eficiente das redes.
5.2.2 Ações Estruturais
Estudo para criação de um padrão de fossa séptica ecológica para o
município
Para a implantação do Programa "Fossa Monitorada", está previsto que
sejam realizados estudos para estabelecer um padrão de projeto e construção
de fossas para o município. Este padrão deve ser estabelecido levando em
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consideração a sustentabilidade da construção, buscando dar preferência para
materiais que não agridam o meio ambiente e/ou materiais reciclados ou
reutilizados, com isso diminuindo os custos de implantação destas fossas.
Programa de Monitoramento dos Projetos já realizados para
Esgotamento da Bacia do Mundaú
Atualmente o município de Rio Largo possue alguns sistemas de
tratamento de esgotos que lançam seus efluentes na Bacia do Rio Mundaú,
sendo assim, é de grande importância que estes projetos, sejam monitorados
para que possam ser operados de forma satisfatória.
Resíduos Sólidos Urbanos
A realização do diagnóstico e do prognóstico dos resíduos sólidos
urbanos gerados no município de Rio Largo permitiu a identificação de alguns
problemas existentes no sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos. Com base nessa identificação foi possível planejar as ações que devem
ser desenvolvidas para que o município se adapte à legislação vigente e, assim,
garanta a melhoria das condições ambientais e sanitárias.
5.3.1 Ações Estruturantes
Tendo por base o crescimento populacional previsto para o município de
Rio Largo e assim, consequentemente, a expansão de empreendimentos
imobiliários – sejam eles comerciais ou residenciais – fica evidente que a
produção

de

resíduos

da

construção

civil

também

tem

aumentado

consideravelmente. Soma-se a isso a ausência de locais adequados para
disposição final desses resíduos e a falta de controle sobre as empresas que
recolhem e transportam tais resíduos. Com base nisso, foram propostas duas
ações emergenciais que buscam minimizar os danos ao ambiente devido ao
gerenciamento inadequado desses resíduos.
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Identificação de locais passíveis de serem utilizados para disposição
final e implantação de Usina de Beneficiamento de Resíduo da Construção
Civil
Considerando que atualmente os Resíduos da Construção Civil – RCCs
são depositados em áreas de ‘bota-fora’ espalhadas pelo município e que tal
área não é licenciada para este uso, o município deve vislumbrar outras
possibilidades para gerenciar de maneira adequada os RCCs. Assim, sugere-se
como ação emergencial a identificação de áreas passíveis de utilização para a
implantação de uma Usina de Beneficiamento daqueles resíduos que possuem
características que permitem o seu reaproveitamento e também para disposição
final adequada daqueles que não podem ser beneficiados.
Para a escolha do local deve-se observar alguns fatores importantes:
• É recomendável considerar a possibilidade de utilização de áreas que
já tenham sido impactadas pela disposição irregular de resíduos, mas
que possam servir para o uso acima descrito;
• É necessário também avaliar a utilização de áreas públicas, para que
não se tenham custos com a aquisição de terrenos ou problemas com
a compra de áreas que possam ser favoráveis, mas que não estejam
disponíveis para a venda;
• É importante ainda considerar como condição para a escolha da área
a proximidade dos centros urbanos e a congruência com áreas de
expansão destes;
• Por fim, deve-se observar ainda os aspectos ambientais da área,
salientando-se a necessidade de observar a existência de áreas
legalmente protegidas.
Licenciamento e Cadastramento das Empresas Transportadoras de
Resíduos da Construção Civil
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A problemática dos RCCs pode ser observada pela existência de focos de
disposição irregular de resíduos pela cidade. Sendo assim, além da ação
anterior, faz-se urgente que as empresas responsáveis por coletar e transportar
os RCCs sejam licenciadas e cadastradas, objetivando aumentar o controle por
parte da prefeitura e diminuir as ocorrências de focos de resíduos por toda a
cidade.
Assim, as pessoas jurídicas já licenciadas para realizar atividades de
coleta e transporte de resíduos da construção civil na Prefeitura Municipal
deverão ser comunicadas sobre a necessidade de realizar cadastro no órgão
municipal competente responsável pelos serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos. No cadastro deverão constar informações como a
capacitação técnica da empresa, a relação de equipamentos a serem utilizados
e a declaração de disposição final que deverá ser preenchida a cada carga
transportada e disposta.
Podem existir empresas não licenciadas que estejam realizando o
transporte e a disposição de RCC, portanto, o Município buscará identificar essas
empresas para que as mesmas possam ser licenciadas e cadastradas. Sugerese, nesse caso, a atuação conjunta das Secretarias envolvidas no processo de
licenciamento e cadastramento. Salienta-se que o cadastro permitirá um controle
maior da quantidade de resíduos da construção civil gerados no município, bem
como o destino dos mesmos.
5.3.2 Ações Estruturais
As ações estruturais de emergência estão relacionadas, especialmente,
às disposições irregulares de resíduos no município de Rio Largo.
Identificação, limpeza e isolamento das áreas irregulares para a
disposição de resíduos
De acordo com o diagnóstico do setor de resíduos, diversas áreas são
atualmente utilizadas para o descarte de materiais diversos, incluindo RCC,
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restos de podas e mobiliário. Diante disso, sugere-se que seja feito um
levantamento dessas áreas para que seja possível realizar a limpeza das
mesmas.
Muitos focos localizam-se em terrenos baldios, todavia há outros em
locais mais específicos, como em calçadas e à margem das ruas e avenidas e
ao longo da linha de trem que corta a cidade. Dessa forma, nas áreas onde seja
possível, é interessante que seja feito o isolamento das mesmas para evitar a
reincidência da disposição irregular. Destaca-se que essas áreas poderão ser
consideradas nas análises da ação anteriormente apresentada, referente à
identificação de locais para o beneficiamento e disposição de RCC, desde que
observadas as orientações feitas para a escolha das áreas. Naqueles locais
onde o isolamento não é possível/permitido, sugere-se como alternativa a
colocação de placas alertando para a proibição da disposição de resíduos no
local.
Deve-se ainda considerar nesta ação a análise de possíveis áreas para a
implantação da usina de compostagem, tendo em vista que é recomendável para
este uso a escolha de locais já degradados por disposição de resíduos ou em
recuperação.
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
Tendo em vista as alternativas estabelecidas no Volume III - Prognóstico
de Alternativas - foram elencadas as ações consideradas mais urgentes para o
sistema de drenagem urbana de Rio Largo, as quais serão expostas a seguir.
5.4.1 Ações Estruturantes
Elaboração de Lei Municipal para estabelecer o marco legal da
drenagem urbana
Esta medida é necessária para definir claramente o prestador de serviços
(a princípio a Secretaria de Município de Infraestrutura) e o ente regulador dos
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serviços de drenagem urbana. A legislação deve prever os direitos e obrigações
de cada uma, assim como a definição de metas e custos do serviço com base
nas medidas deste Plano.
Elaboração de Lei Municipal para estabelecer a adoção de medidas
de baixo impacto como base da gestão da drenagem urbana
Pode ser editada em conjunto com a medida anterior. Há diversos
impactos produzidos a nível privado dentro dos novos empreendimentos e
transferidos

para

toda

a

bacia

a

jusante

na

macrodrenagem

(Ex:

impermeabilização, que provoca enchentes). Portanto, observa-se que os
impactos gerados a nível privado são transferidos para que sejam resolvidos pelo
poder público em nível da macrodrenagem.
Esta lei municipal tem como finalidade que o prestador dos serviços tenha
instrumentos legais para obrigar as economias em construção ou reforma a
adotar a utilização de medidas de baixo impacto na drenagem (Ex: telhados
verdes, reservatórios de detenção, etc.) como forma de atingir as metas
quantitativas e de qualidade ambiental e sanitária. Esta lei deverá ser
complementada por um programa de incentivo técnico e financeiro a adoção
destas medidas em comunidades de baixa renda.
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem
Ao órgão público responsável pelo controle de drenagem, cabe a
ponderação quanto à escolha de capacitar e aplicar medidas difusas na fonte,
melhor opção numa ótica global de médio e longo-prazo quando houver
disponibilidade de tempo, ou de empregar medidas estruturais na micro e na
macrodrenagem, quando houver urgência de remediação de problemas com
base nas diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana, que, pela sua vez é
subordinado ao Plano Municipal de Saneamento Básico.
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O Plano Diretor de Drenagem Urbana terá como finalidade analisar em
detalhe os itens mais específicos da drenagem urbana. Deverá incluir, como
mínimo, as seguintes etapas:
1) Cadastro da rede existente, em padrões compatíveis com a
modelagem hidráulica detalhada;
2) Análise do estado atual da rede de drenagem através de modelagem
hidrológica e hidráulica;
3) Proposição de soluções no nível de projeto básico para a drenagem
através dos modelos indicados acima e dentro das Diretrizes do Plano
de Saneamento Básico.
4) Estabelecer critérios de exigência de controle da geração de
escoamento pluvial (Plano Diretor de Drenagem Urbana, Plano
Diretor Participativo);
5) Estabelecer medidas de convivência com as inundações;
6) Proposta de legislação e/ou resoluções relacionadas à drenagem
urbana, caso não tenha sido implementado programa específico;
7) Definição de Estratégias para Implementação do Plano Diretor.
Programa de capacitação dos Agentes da drenagem urbana
A viabilização deste Plano depende de aceitação por parte da população
e dos técnicos, independentemente da regulamentação que venha a ser
estabelecida. Torna-se necessário que todos tenham as informações adequadas
para que a gestão seja viável. O treinamento permitirá consolidar conhecimentos
e disseminar práticas sustentáveis de drenagem urbana dentro de uma nova
perspectiva sustentável da cidade.
Programas de Educação Ambiental
Tendo em vista que o sucesso da execução das ações depende da
participação de todos os atores envolvidos, é importante um programa
permanente de Educação Ambiental destinada a toda a população.
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5.4.2 Ações Estruturais
O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos
existentes em uma área urbana, do qual também fazem parte, entre outros, as
redes de água, de esgoto sanitário, a iluminação pública e a pavimentação de
ruas. A sua função é captar e dispor racionalmente o escoamento superficial
gerado pelas chuvas, protegendo a infraestrutura existente.
Esta função, entretanto, foi por muitos anos menosprezada pelas
administrações municipais, sendo comum as cidades apresentarem sistemas de
drenagem incompletos ou simplesmente inexistentes. Esta carência de sistema
de drenagem é agravada por uma particularidade: o escoamento superficial
sempre ocorrerá, exista ou não sistema de drenagem.
O fluxo, então, buscará as partes baixas das cidades, entrando nas
tubulações de esgoto sanitário e colapsando o sistema, escoará pelas ruas sem
nenhum controle, danificará os pavimentos e outras obras de infraestrutura, ou
simplesmente, não tendo ponto de saída, ocasionará uma inundação.
A concepção da drenagem deve obedecer a um planejamento integrado
de todos os fatores intervenientes, composto por dois tipos de sistemas bem
diferenciados

em

sua

concepção:

sistemas

de

drenagem

inicial

ou

microdrenagem, e sistemas de macrodrenagem.
Do sistema de microdrenagem fazem parte as galerias de pequena
dimensão e canais de pequena envergadura, assim como as bocas de lobo,
sarjetas e o pavimento das ruas. O período de retorno do evento chuvoso para
dimensionamento de estruturas utilizado nestes casos varia entre 2 e 5 anos e
devem utilizar-se preferentemente estruturas compensatórias.
Ampliação e readequação da rede existente de macrodrenagem
pluvial urbana
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Consiste na readequação das redes de drenagem maiores, com diâmetro
superior ou igual (equivalente) a 1,50m. A análise deve levar obrigatoriamente
em consideração estruturas compensatórias (Ex: reservatórios de detenção).
Limpeza e Manutenção das Redes Existentes
Esta ação deve ser constante e é necessária para que a capacidade de
condução das redes e a qualidade de água conduzida sejam garantidas.
Cadastramento de Rede com Sistema Georreferenciado
Esta medida se encontra incluída dentro do Plano Diretor de Drenagem
Urbana, no entanto, pela sua importância para a elaboração de medidas
estruturais, caso não seja realizado o Plano de forma imediata, deve ser
realizada pelo menos esta medida em forma emergencial.
Esta ação consiste em cadastrar a rede de drenagem existente em um
Sistema de Informação Geográfica (SIG) para que se tenha um controle mais
eficiente das redes existentes e o planejamento de substituição destas redes.
6 PROGRAMAS DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO
Conforme descrito na definição das ações plano, estas foram divididas em
ações estruturantes e estruturais, visando o atendimento tanto da população
urbana quanto da rural. Com isso, as ações e programas a serem desenvolvidas
ao longo do plano estão relacionadas a seguir, de forma sucinta.
Os investimentos necessários para implementação destes programas e
ações foram estabelecidos a partir da estimativa de custos segundo os
parâmetros usuais do setor, obtidos de estudos, projetos e planos similares, além
de uso dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
– SNIS [SINISA], FUNASA e outras fontes. Esta metodologia de estimativa de
custo é compatível com o nível de planejamento do Plano de Saneamento,
devendo ser detalhados para as etapas de contratação dos serviços.
40

Em função dos prazos de implantação e metas anteriormente definidas,
elaborou-se o cronograma de implementação das ações e a matriz de
investimentos para o PMSB de Rio Largo, apresentado ao final da abordagem
de cada setor.
Programas, Projetos e Ações – Abastecimento de Água
Com base no prognóstico de alternativas, foram desenvolvidas as ações
que serão desenvolvidas a curto, médio e longo prazos. Cabe salientar que os
investimentos aqui propostos são estimados para termos de planejamento.
Custos mais precisos serão apresentados a partir de estudos e projetos e
poderão ser reavaliados nas revisões deste plano, que deverão ocorrer a cada
4 anos.
6.1.1 Programa de Redução de Perdas no Sistema
Justificativa: Rio Largo hoje perde 70% da sua água tratada, o que é
considerado altíssimo. Sendo assim, faz-se necessária uma ação
gerencial para redução das perdas e, consequentemente, dos gastos.
Estas reduções estão diretamente vinculadas à execução de ações
estruturais.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: Dependente dos gastos com obras
estruturais.
Instituição Responsável: Concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto
Resultados Esperados: Diminuição das perdas de água e dos custos.
6.1.2 Elaboração de Plano de substituição/aferição de hidrômetros com
mais de 5 anos de uso e instalação de novos hidrômetros
Justificativa: Visando o cumprimento da NBR NM 212/1999, e tendo em
vista que a hidrometação é um dos fatores de redução de perdas, deverá
ser elaborado um plano de substituição dos hidrômetros com mais de 5
anos e instalação de novos hidrômetros.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: R$ 1.479.000,00
Instituição Responsável: Concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto
Resultados Esperados: Diminuir as perdas comerciais.
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6.1.3 Programa de Educação Ambiental
Justificativa: Tendo em vista que o sucesso da execução das ações
depende da participação de todos os atores envolvidos, é importante um
programa permanente de Educação Ambiental destinado a toda a
população de Rio Largo.
Prazo: Curto-Médio-Longo
Estimativa de Investimento: R$ 9.179.850,00
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal; Secretaria de Meio
Ambiente; Secretaria de Saúde; Secretaria de Educação, outros
Resultados Esperados: Aumentar a eficiência das Ações previstas neste
Plano.
6.1.4 Programa Poço Monitorado
Justificativa: Este programa visa garantir a qualidade da água para a
população da Zona Urbana e Zona Rural, tendo em vista que muitas
residências ainda usam este tipo de abastecimento mesmo sendo
abastecida pelo abastecimento público, e não tem a garantia de que a
água consumida atenda aos padrões de potabilidade.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: R$ 220.000,00
Instituição Responsável: Secretaria Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Prefeitura Municipal; Secretaria de Meio Ambiente;
Secretaria de Saúde
Resultados Esperados: Dar garantias à população quanto à qualidade
da água para consumo humano.
6.1.5 Cadastramento da rede com Sistema Georreferenciado e Plano de
Substituição
Justificativa: Estação consistem em cadastrar a rede de água e esgoto
existente em um Sistema de Informação Geográfica - SIG para que se
tenha um controle mais eficiente das redes existentes e permita o
planejamento de substituição destas redes.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimentos: R$ 1.954.050,00
Instituição Responsável: Concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto
Resultados Esperados: Um cadastro de redes eficiente, o qual facilite a
tomada de decisão e planejamento.
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6.1.6 Cadastramento dos Poços de Captação de água
Justificativa: O cadastramento permite saber a quantidade de poços no
município e o volume por eles captado, além disso, esta medida que
fornece informações para outros projetos como o “Poço Monitorado”.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: R$ 150.080,00
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal de Rio Largo
6.1.7 Aumento da capacidade de reservação
Justificativa: A zona rural do município de Rio Largo atualmente não
possui reservatórios, sendo necessária a implantação de forma imediata.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: R$ 90.100,00
Instituição Responsável: Concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto.
Resultados Esperados: Atender as demandas futuras por água potável
com qualidade.
6.1.8 Estudo de concepção de ampliação e substituição da Rede de
Abastecimento de Água
Justificativa: Depois de elaborado o cadastramento da rede e o
planejamento da substituição das redes antigas e/ou com problemas de
vazamentos, a execução da substituição deverá ser implementada ao
longo do Plano, contribuindo para o alcance das metas previstas.
Prazo: Curto-Médio-Longo
Estimativa de Investimento: A ser definido após o planejamento
Instituição Responsável: Concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto
Resultados Esperados: Diminuir as perdas físicas no sistema de
abastecimento, reduzir custos operacionais e reduzir falhas de
atendimento.
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Tabela 9 - Cronograma e Matriz de investimentos do Sistema de Abastecimento de Água

Ações Estruturantes

Programas/ Projetos

Ano
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

Investimento
Total
Imediato

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

Elaboração de plano
de
Programa de
substituição/aferição
Redução de
de hidrômetro com
perdas no
mais de 5 anos de
sistema
uso e instalação de
novos
**

Cadastramento da
Cadastramento
Total
rede com sistema de
dos poços de
investimento
georreferenciamento
captação de
ações
e plano de
água
estruturantes
substituição

Programa de
educação
ambiental

Programa
poço
monitorado

1.479.000,00

9.179.850,00

220.000,00

1.954.050,00

1.500.080,00

14.332.980,00

79.000,00
700.000,00
700.000,00

395.995,00
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16

220.000,00

488.512,50
977.025,00
488.512,50

375.020,00
750.040,00
374.020,00

1338.527,50
3109.373,16
2024.840,66
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
462.308,16
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Ações Estruturais

Programas/ Projetos

Ano
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
** Depende de ações anteriores
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Investimento Total

Aumento da capacidade
de reservação

Ampliação e
substituição da rede
abastecimento de água

90.100,00

**

Imediato

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo
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Total investimento
ações estruturais

90.100,00
-

Tabela 10 - Investimentos totais – Sistema de Abastecimento de Água

Total
Total
Total
investimento investimento
(Estruturantes
ações
ações
+ Estruturais)
estruturantes estruturais
90.100,00
Ano
14.332.980,00
14.423.080,00
2018
1.338.527,5
1.338.527,5
2019
Imediato
3.109.373,16
3.109.373,16
2020
2.024.840,66
2024.840,66
2021
462.308,16
462.308,16
2022
462.308,16
462.308,16
2023 Curto prazo
462.308,16
462.308,16
2024
462.308,16
462.308,16
2025
462.308,16
462.308,16
2026
462.308,16
462.308,16
2027
462.308,16
462.308,16
Médio prazo
2028
462.308,16
462.308,16
2029
462.308,16
462.308,16
2030
462.308,16
462.308,16
2031
462.308,16
462.308,16
2032
462.308,16
462.308,16
2033
462.308,16
462.308,16
Longo prazo
2034
462.308,16
462.308,16
2035
462.308,16
462.308,16
2036
462.308,16
462.308,16
2037
462.308,16
462.308,16
Programas/
Projetos

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Programas, Projetos e Ações - Esgotamento Sanitário
Com base no prognóstico de alternativas, foram desenvolvidas as ações
que serão desenvolvidas a curto, médio e longo prazos para alcançar as metas
de atendimento por esgotamento sanitário e de melhorias na qualidade dos
serviços. Como já referido, os custos das ações aqui propostas foram estimados
a partir de índices referenciais, compatíveis com o nível de planejamento. O
detalhamento dos custos deverá ser realizado quando da realização dos estudos
e projetos específicos. Tais custos deverão ser incorporados às revisões deste
plano, que ocorrerão a cada 4 anos.
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6.2.1 Elaboração de Lei Municipal para obrigatoriedade de ligação de água
e esgoto.
Justificativa: Esta medida é necessária para que a concessionária tenha
instrumentos legais para obrigar as economias a se ligarem às redes
existentes e com isso atender as metas estabelecidas garantindo a
qualidade ambiental e sanitária do município.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: Sem custo
Resultados Esperados: Garantir que os investimentos em esgotamento
sanitário tenham o efeito desejado.
Obs.: Esta lei deverá ser complementada por um programa de incentivo técnico
e financeiro quanto à ligação das famílias de baixa renda à rede.
6.2.2 Programa Pró-ligação
Justificativa: Para complementação e maior efetividade na aplicação da
lei de obrigatoriedade de ligações, torna-se necessário um programa de
incentivo técnico e financeiro à ligação das famílias de baixa renda à rede,
tendo em vista que o principal motivo que leva estas famílias a não
executarem a ligação são os custos e a cobrança por estes serviços.
Prazo: Curto
Estimativa de investimento: R$ 2.140.000,00
Resultados Esperados: Garantir que os investimentos em esgotamento
sanitário tenham o efeito desejado na melhora da qualidade ambiental e
saúde.
6.2.3 Programa de Educação Ambiental
Justificativa: Tendo em vista que o sucesso da execução das ações
depende da participação de todos os atores envolvidos, é importante um
programa permanente de Educação Ambiental destinado tanto às
crianças quanto aos adultos.
Prazo: Curto – Médio – Longo
Estimativa de Investimento: Valor já previsto no Serviço de
Abastecimento de Água
Resultados Esperados: Aumentar a eficiência das ações neste plano.
6.2.4 Programa “Fossa Monitorada”
Justificativa: Tendo em vista que a maioria das fossas utilizadas no
Município são fossas negras e que as fossas sépticas existentes, maior
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parte dos casos, não são corretamente dimensionadas e não possuem
eficiência adequada e que sistemas de esgotamento sanitário com
atendimento com redes coletoras e tratamento em ETE requerem grandes
investimentos foi previsto a criação de um programa chamado “Fossa
Monitorada” visando o atendimento das regiões com menores densidade
populacional, área rural, pequenos centros urbanos, os quais não serão
atendidos por rede coletora de esgotos. Neste programa é previsto o
auxílio técnico e econômico para instalação de Fossas Sépticas dentro
dos padrões previamente estabelecidos e a limpeza periódica destas
fossas sendo o lodo tratado em uma ETE específica a qual deverá ser
licenciada para este fim, tratamento de lodo de fossas sépticas. A limpeza
das fossas deverá ser feita pela própria concessionária ou por empresa
subcontratada.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: R$ 150.000,00
Instituição Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Companhia
de Saneamento de Alagoas – CASAL.
Resultados Esperados: Aumentar a eficiência das ações previstas neste
plano.
Obs.: Este programa deverá contemplar o auxílio na instalação de Fossas
Sépticas dentro dos padrões previamente estabelecidos e a sua devida limpeza
periódica e tratamento do “lodo da fossa” em ETE da concessionária.
6.2.5 Cadastramento da rede coletora com sistema georreferenciado
Justificativa: Esta ação consiste em cadastrar a rede de esgoto existente
em um Sistema de Informação Geográfica - SIG para que se tenha um
controle mais eficiente das redes existentes e favoreça o planejamento de
manutenção destas redes.
Prazo: Imediato e sempre que a rede for instalada ou ampliada
Estimativa de Investimento: Já previsto no Serviço de Abastecimento
de Água, necessitando a revisão uma vez que a rede de esgotamento
sanitário ainda está em fase de implantação e continuará por um longo
período.
Instituição Responsável: Concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto
Resultados Esperados: Um cadastro de redes eficiente, o qual facilite a
tomada de decisão e planejamento.
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6.2.6 Estudo para criação de um padrão de fossa séptica ecológica para o
Município
Justificativa: para a implantação do Programa "Fossa Monitorada", está
prevista a realização de estudos para estabelecer um padrão de projeto e
construção de fossas sépticas adequadas às particularidades do meio
físico do Município. Este padrão deve ser estabelecido levando em
consideração a sustentabilidade da construção, dando preferência para
materiais que não agridam o meio ambiente e materiais reciclados ou
reutilizados, com isso diminuindo os custos de implantação destas fossas.
Prazo: Imediato
Estimativa de Investimento: R$ 500.000,00
Instituição Responsável: Concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto, Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, outros.
Resultados Esperados: Garantir o tratamento dos esgotos das zonas
onde não haverá rede coletora.
6.2.7 Programa de Monitoramento dos Projetos já realizados para
Esgotamento da Bacia do Rio Mundaú
Justificativa: Como observado no Diagnóstico do Município, Rio Largo
possui sistema de tratamento de esgotos que lançam seus efluentes no
rio Mundaú. Desta forma, faz-se necessário o monitoramento para que a
operação destes equipamentos ocorra de forma adequada.
Prazo: Imediato e ao longo da implantação
Estimativa de Investimento: 700.000,00
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal, secretaria de meio
ambiente, secretaria de obras.
Resultados Esperados: Garantir a operação desses sistemas de forma
satisfatória e eficiente.
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Tabela 11 - Cronograma e Matriz de investimentos do Sistema de Esgotamento Sanitário

Ano

Programas/
Projetos

Elaboração de Lei
Municipal a qual regulariza
as sanções para as
economias não ligadas à
Rede de Esgoto

Investimento

*

Programa
pró-ligação

Programas
de
Educação
Ambiental

Programa
"Fossa
Monitorada"

Cadastramento da
rede com sistema de
georreferenciamento

Estudo para criação
de um padrão de
fossa séptica
ecológica para o
município

Progama de monitoramento
dos projetos já realizados
para esgotamento sanitário
da Bacia do Rio Mundaú

Total
investimento
ações
estruturantes

2.140.000,00

**

150.000,00

**

500.000,00

700.000,00***

3.490.000,00

2018
2019

150.000,00

500.000,00

650.000,00

535.000,00

535.000,00

2020

535.000,00

535.000,00

2021

535.000,00

535.000,00

2022

535.000,00

535.000,00

2023

Imediato

Curto prazo

2024
2025
2026
2027
2028

Médio prazo
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Longo prazo
2035
2036
2037

* Sem Custos Adicionais
** Custos já previstos nos Serviços de Abastecimento de Água
*** Custo a ser dividido no período de implantação dos referidos sistemas.
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Programas, Projetos e Ações - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos
Os programas e ações para o setor de Manejo de Resíduos Sólidos e
Limpeza Urbana foram elaborados tendo por base os estudos, desenvolvidos até
o momento, integrantes do Plano Municipal de Saneamento Básico, bem como
a legislação vigente a ser atendida.
Para o setor foram elaborados alguns programas, projetos e ações,
conforme a descrição apresentada a seguir.
Salienta-se que os programas foram organizados com base nas ações
propostas no Prognóstico, objetivando propiciar o desenvolvimento de todas
elas. É importante citar que as ações foram construídas para atender e sanar os
problemas existentes no município em relação aos resíduos sólidos, portanto,
determinadas atividades de gerenciamento não são contempladas nos
programas, pois já vem sendo desenvolvidas de forma satisfatória no cenário
atual e deverão ser mantidas da mesma forma.
6.3.1 Programa “Rio Largo Tem Coleta Seletiva Solidária”
Criar um Grupo de Trabalho sobre a Política Municipal de Reciclagem,
integrado por representantes das Secretarias de Município de Controle e
Serviços Urbanos; Secretaria de Município do Meio Ambiente, Secretaria de
Município de Assistência Social, Secretaria de Município de Desenvolvimento,
Inovação, Emprego e Renda e Gabinete do Executivo e outros.
Este grupo, no âmbito de suas atribuições, deverá criar o Programa
Municipal de Coleta Seletiva denominado “Rio Largo tem Coleta Seletiva
Solidária”.
Justificativa: O município de Rio Largo conta com uma Associação de
Catadores. Para execução dessa atividade a Prefeitura Municipal fornece um
pequeno suporte de infraestrutura. Todavia, a quantidade de resíduos recolhidos
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pela coleta seletiva representa uma pequena parcela do total de resíduos que é
gerado todos os dias no município. O material coletado gera emprego e renda
para algumas famílias.
Diante desse cenário, apresenta-se a necessidade de ampliação da coleta
de materiais recicláveis, bem como o incentivo à Associação, o que propiciará a
geração de renda para os catadores, além de reduzir a quantidade de resíduos
reutilizáveis enviados para o futuro aterro sanitário.
Descrição do Programa: O programa “Rio Largo tem Coleta Seletiva
Solidária” foi dividido em subprogramas, conforme segue.
- Subprograma: Institucional
Público alvo: instituições ligadas ao Poder Público, à Iniciativa
Privada (estabelecimentos comerciais, indústrias, empresas prestadoras de
serviço) e ao terceiro setor (Associações de Bairros, Entidades de Classe,
Instituições Religiosas etc.).
Atividades a serem desenvolvidas:
a) Promover e desenvolver espaços de diálogo e de ações continuadas
em educação ambiental e cursos de capacitação profissional junto às instituições
públicas e privadas. Pretende-se, nesses espaços, desenvolver a cultura da
separação correta e efetiva dos resíduos sólidos gerados, de forma que haja o
destino correto dos materiais recicláveis, os quais serão enviados às
associações e cooperativas de catadores cadastradas no Programa.
b) Efetivar acordos setoriais (conforme a PNRS) e estabelecer parcerias
interinstitucionais para o planejamento e a execução de obras de infraestrutura,
instalação de Postos de Entrega Voluntária - PEVs, colaboração para o
desenvolvimento de um sistema empresarial de Logística Reversa, impressão e
distribuição de materiais educativos, veiculação de mídia para divulgação do
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programa e sensibilização da comunidade local e de seu público-alvo por meio
de palestras, seminários, reuniões, etc.
c) Institucionalizar o Programa “Rio Largo tem Coleta Seletiva Solidária”
por meio de criação de legislação própria no município sobre coleta seletiva, bem
como a criação de incentivos aos estabelecimentos e instituições participantes.
- Subprogramas: Mais Educação
Público Alvo: alunos e comunidade escolar em geral (pais,
professores, funcionários) das escolas municipais e trabalhadores das
cooperativas e associações de catadores, além de catadores independentes.
Atividades a serem realizadas:
O programa prevê atividades educativas para despertar a reflexão e a
ação dos munícipes no que se relaciona à gestão compartilhada dos resíduos
sólidos urbanos, em especial os reutilizáveis e/ou recicláveis. Dessa forma,
prevê-se neste subprograma o seguinte:
a) Realizar atividades contínuas de Educação Ambiental junto a alunos
das Escolas Municipais, de forma transversal, interdisciplinar e de acordo com o
planejamento de cada escola contemplada. Pretende-se atingir um nível de
mobilização social em torno do sistema de coleta seletiva de forma que as
escolas

se

tornem

polos

irradiadores

da

conscientização

ambiental,

sensibilizando toda a comunidade.
b) Desenvolver processos de Educação Ambiental não-formal junto aos
trabalhadores vinculados às Associações, Cooperativas de Catadores e
catadores independentes de material reciclável, para formar multiplicadores do
processo de promoção da cultura da separação dos resíduos gerados e da
valorização dos catadores. Parte-se do princípio que os sujeitos sociais mais
diretamente envolvidos na cadeia produtiva da reciclagem possuem grande
capacidade de sensibilização da sociedade quanto ao tema.
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c) Buscar promover a cultura da separação correta dos resíduos
recicláveis, bem como a ampliação do sistema de Coleta Seletiva em todas as
instituições de ensino do município;
d) Preparar instituições de ensino municipais para tornarem-se Pontos de
Entrega Voluntária - PEVs, de forma que a comunidade do entorno escolar
identifique a escola contemplada no Programa como um local adequado para o
recebimento dos seus resíduos recicláveis.
- Subprograma: Condomínios e Comunidades
Público Alvo: Prioritariamente os moradores de condomínios
horizontais e verticais e de outros locais onda há uma maior densidade
populacional e maior geração de resíduos recicláveis.
Atividades a serem realizadas:
a) Iniciar a expansão da coleta seletiva pelos locais onde há maior
geração de resíduos, como é o caso dos condomínios e estender,
gradativamente, o sistema de Coleta Seletiva do município.
b) Instalar Postos de Entrega Voluntária - PEVs em pontos estratégicos
da cidade. Considerada a importância dessa atividade na ampliação da coleta
de recicláveis esta ação constitui um programa específico denominado
“Implantação dos Ecopontos”, conforme descrito a seguir, no item 6.3.2, que
serão pontos para coleta de materiais recicláveis e outros julgados de interesse
pela comunidade e o poder público.
c) Estender, gradativamente, o sistema de Coleta Seletiva “porta-a-porta”
a todos os bairros da cidade de Rio Largo.
A realização desse subprograma prevê nos condomínios a divulgação da
existência da coleta seletiva, por intermédio da distribuição de materiais gráficos,
como folders, para que a população desses locais tenha informação sobre a
coleta e contribua com a segregação na fonte. Sugere-se ainda a distribuição de
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cartazes/adesivos para serem afixados no local de disposição de resíduos do
condomínio, indicando onde devem ser depositados os resíduos da coleta
comum e da coleta seletiva.
Portanto, para a realização desta ação, é necessário que os condomínios
possuam um local adequado de disposição de resíduos, onde seja possível a
separação entre aqueles da coleta comum e da seletiva. Todavia, sabe-se que
nem todos os condomínios possuem este local adequado, portanto, sugere-se
que seja incluída na revisão do Plano Diretor do Município, a indicação da
necessidade de disponibilização de uma área para o armazenamento temporário
dos resíduos, com a separação necessária para os dois tipos de coleta. Com
isso, haverá uma base legal para que o município possa cobrar dos condomínios
esta ação.
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal, Secretarias envolvidas,
Associações/Cooperativas, Sindicato dos Lojistas, comercio e restaurantes,
outros.
Prazo
Subprograma Institucional – Curto
Subprograma Mais Educação – Curto
Subprograma Condomínios e Comunidades – Curto
Estimativa de Investimento
Subprograma Institucional – R$ 538.226,78
Subprograma Mais Educação – R$ 795.628,21
Subprograma Condomínios e Comunidades – R$ 156.394,33
Resultados Esperados: O desenvolvimento do Programa “Rio Largo tem
Coleta Seletiva” pretende, conforme o andamento das atividades previstas,
atingir os seguintes resultados:
− Expansão da Coleta Seletiva a todos os bairros do município, com
qualidade e regularidade;
− Estabelecimento da cultura da responsabilidade compartilhada e
melhoria da relação entre o Poder Público e as cooperativas/associações de
catadores de materiais recicláveis;
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− Estabelecimento de espaços de diálogo e ações continuadas em
Educação Ambiental que estimulam o consumo consciente, a postura cidadã
frente a geração de resíduos e a valorização do trabalho dos catadores e da
cadeia produtiva da reciclagem.
6.3.2 Ampliação da Coleta de Recicláveis
Este programa está subdividido em dois subprogramas e se baseia no
desenvolvimento de ações voltadas à ampliação da coleta de materiais
recicláveis, assim como o programa anterior, que também objetiva ampliar a
coleta desses resíduos. Cabe ressaltar que estes programas estão diretamente
relacionados e que deverão ser executados de forma conjunta. O programa
anterior está voltado a ações específicas, com um público-alvo mais direcionado,
enquanto o presente programa engloba a sociedade arapiraquense de maneira
geral.
Ressalta-se que o objetivo principal é a coleta de resíduos recicláveis, no
entanto, outros resíduos poderão ser incluídos, conforme será descrito a seguir.
É importante mencionar que, a princípio não se prevê, nesses programas, a
coleta desses outros resíduos, mas os mesmos poderão integrar os programas
se for solicitado pela população local e se a prefeitura entender a solicitação
como pertinente. Nesse ponto há que se destacar que os resíduos integrantes
da logística reversa, conforme o Artigo 33 da Lei Federal n° 12.305/2010, não
são previstos para integrar os subprogramas a seguir descritos, tendo em vista
que seu recolhimento e adequada destinação final são de responsabilidade dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, não cabendo à
prefeitura realizar tal atividade.
Justificativa: O município possui muitos focos de resíduos espalhados
pelas ruas os quais, muitas vezes, são depositados em terrenos baldios, ao
longo de calçadas e da linha do trem (conforme já apresentado no relatório de
diagnóstico do serviço). Sendo assim, se houver um incremento de unidades de
recepção de resíduos em pontos estratégicos da cidade, estes focos tenderão a
diminuir.
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Além disso, a ampliação da coleta dos recicláveis faz aumentar a renda
dos trabalhadores das cooperativas e associações, além de diminuir a
quantidade de resíduos enviados ao aterro sanitário, o que, por sua vez,
aumenta a vida útil do aterro e diminui os custos do município com a destinação
final.
Descrição do Programa: Os programas para ampliação da coleta de
materiais de recicláveis será implantado considerando as atividades dos
seguintes subprogramas:
− Subprograma: Implantação de Ecopontos
Atividades a serem realizadas:
A prefeitura poderá reunir os líderes das comunidades/distritos para
apresentar a proposta de construção de um ecoponto no local, além de definir
quais os tipos de resíduos poderão ser recebidos neste ponto.
Uma nova etapa seria a chamada dos moradores do local para participar
da elaboração do projeto do ecoponto. Esta participação seria em nível de
caracterização e identificação visual do equipamento urbano a ser instalado, de
acordo com a cultura, os costumes, a tradição daquele bairro/distrito, ou seja,
os ecopontos deverão representar as ideias e o perfil daquela região.
Esta discussão poderá ser feita de forma semelhante como foram feitas
as audiências públicas, nas sedes de lideranças comunitárias, igrejas, escolas,
etc. A estrutura e dimensões do equipamento deverão ser padronizadas pela
prefeitura e licenciadas. O que será diferente de um para outro equipamento é a
identificação visual, a qual será criada pela comunidade que vai acolher o
equipamento, conforme descrito. A operação do equipamento deverá ser de
competência do Poder Público.
Inicialmente será elaborado o projeto padrão do ecoponto pelos
servidores (engenheiros, arquitetos e/ou outros profissionais da prefeitura
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municipal), o que deverá ser realizado no período de 2 (dois) meses. No Anexo
1 está apresentado um modelo padrão da estrutura do ecoponto, o que poderá
servir de base para a criação do ecoponto a ser implantado em Rio Largo.
A próxima etapa, que deverá ser desenvolvida em um período de 4
(quatro) meses, compreenderá a apresentação do projeto padrão nas
comunidades/distritos contempladas pelo projeto, o acolhimento de alternativas
e do formato visual que será dado a cada uma delas. Além disso, nesses
encontros será escolhido um representante para acompanhamento de todo o
processo de elaboração do projeto final (projeto padrão + identificação visual).
Nesta etapa será criado um grupo que vai fazer a divulgação e a preparação
daquela região para receber o novo equipamento. Este grupo poderá ter
representantes da liderança comunitária, além de contar com a parceria das
escolas e postos de saúde estabelecidos naquela região.
A prefeitura deverá fazer cartazes em formato A3 contendo o desenho do
projeto final e dos resíduos que serão coletados naquele local. Estes cartazes
poderão ser fixados nas escolas, padarias, igrejas e locais de grande circulação.
Esta etapa de divulgação deverá ser realizada de forma paralela aos
procedimentos administrativos de aprovação e licenciamento ambiental do
projeto na prefeitura para que neste período a população possa ser esclarecida
de forma integral e efetiva, além de não haver perda de tempo para a execução
do projeto, já que todas estas etapas são importantes e imprescindíveis ao
sucesso da utilização do ecoponto.
Como sugestão para o subprograma, recomenda-se que a Prefeitura
Municipal avalie a ideia de exigir dos novos empreendimentos (condomínios
residenciais, shoppings, etc.), como contrapartida pelos impactos trazidos ao
município, a implantação de um ecoponto, visando melhorias para o local.
− Subprograma: Dia do Mutirão da Coleta de Recicláveis
Atividades a serem realizadas:
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Este subprograma se constituirá em uma “força-tarefa” para coletar
resíduos recicláveis em um nível acima do usual. É frequente, no comércio,
prefeitura, escolas, etc., ocorrer o acúmulo de materiais inservíveis que por
motivos específicos do funcionamento de cada local, não são descartados pela
coleta seletiva. Este mutirão vai proporcionar o aumento da coleta destes
resíduos que irão para as cooperativas e associações.
Para a sua efetivação, poderão ser determinadas datas específicas
durante o ano para a execução do mutirão, as quais devem ser amplamente
divulgadas para garantir participação efetiva da população. A prefeitura poderá
fazer uma parceria com empresas de áreas específicas para receber outros tipos
de resíduos, tais como eletroeletrônicos (FIERGS), móveis (revendedores,
‘briks’), madeiras (empresas que utilizam madeira para fornos), entre outros.
Instituição Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de
Infraestrutura, Secretaria de Educação, outras.
Prazo
Subprograma: Implantação de Ecopontos: Curto
Subprograma: Dia do Mutirão da Coleta de Recicláveis: Curto
Estimativa de Investimentos
Subprograma: Implantação de Ecopontos: R$ 2.325.220,87 (foi
considerada a implantação em área pública, não tendo sido computados
os valores referentes à aquisição do terreno)
Subprograma: Dia do Mutirão da Coleta de Recicláveis: R$ 530.673,87
Resultados Esperados: No caso do Ecoponto, espera-se que, com a
dinâmica de participação na elaboração da identidade visual do ponto de
entrega, o equipamento seja melhor “acolhido” pelos usuários e que este local
possa ser cuidado pelos moradores da região. Espera-se também que a gestão
possa ser compartilhada, de modo informal, por voluntários que cuidarão para
que o ponto seja bem utilizado. Assim, acredita-se que na região de abrangência
destes equipamentos vai ocorrer a diminuição cada vez maior da disposição de
resíduos de forma inadequada nas vias urbanas.
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Quando se trata do mutirão de coleta, deseja-se, além do aumento da
coleta de recicláveis, a divulgação da ideia da diminuição do acúmulo desses
materiais em locais públicos ou privados de maior circulação.
Sugestões para a criação do Ecoponto
a) Concurso promovido pela prefeitura para o Ecoponto mais cuidado e
organizado;
b) Transversalidade com o projeto “Saber mais para fazer melhor” por
intermédio de palestras sobre o ciclo dos materiais recicláveis na cidade. Além
de perpetuar o projeto anterior, promove a melhoria na seleção e segregação
dos materiais recicláveis e aumenta a eficiência da coleta, melhorando o
resultado final nas associações e cooperativas.
c) Concurso promovido pela prefeitura para avaliação do Ecoponto que
receber maior quantidade de recicláveis. O Ecoponto e/ou a região/bairro
vencedor poderá receber prioridade nos atendimentos da prefeitura (o
levantamento das necessidades deverá ser feito no início do concurso); ou
poderá receber o valor equivalente arrecadado com a venda dos resíduos
revertido em melhorias para os bairros abrangidos pelo Ecoponto vencedor ou,
por melhorias no próprio Ecoponto.
d) Realizar parcerias com os catadores para atendimento de coleta nestes
pontos. Deverá ser feita uma distribuição de atendimento de acordo com a
quantidade de catadores ou de associações e cooperativas estabelecidas na
cidade.
6.3.3 Saber mais para fazer melhor
O programa “Saber mais para fazer melhor” está voltado para a
capacitação de todos aqueles que estão, direta ou indiretamente, envolvidos na
gestão dos resíduos sólidos, seja em atividades administrativas ou operacionais.
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Justificativa: Os resíduos chegam frequentemente indisponíveis para
triagem e segregação, pois muitas vezes estão misturados com resíduos
orgânicos ou outros diversos. Na maioria das vezes os segmentos envolvidos no
processo não têm conhecimento do trabalho de cada um deles e do ambiente no
qual é realizado o trabalho de cada um.
O resultado disso é a desconexão de informações, prejudicando o
resultado final, o que pode ser observado pela mistura de materiais que chegam
às unidades de catadores.
Descrição do Programa:
− Subprograma: Administrativo
Público Alvo: servidores da prefeitura municipal que ocupam cargos
administrativos e que, de alguma forma, desempenham funções relacionadas ao
sistema de gestão dos resíduos sólidos.
− Subprograma: Operacional
Público Alvo: Este programa é direcionado aos servidores que atuam na
limpeza urbana, objetivando orientá-los para que realizem de maneira adequada
o serviço de coleta e limpeza urbana. Inclui-se nesse subprograma uma parceria
com a secretaria de educação, objetivando atingir as escolas, e as associações
e cooperativas de catadores.
Atividades a serem realizadas
Deverá ser realizado um workshop de apresentação das atividades
realizadas pelos diferentes segmentos que atuam na limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos. O objetivo é alinhar o conhecimento do tipo de atividade que
cada um exerce e o papel importante que cada um desempenha na gestão dos
resíduos de maneira geral.
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Pretende-se unir os segmentos “ensino” (escolas), “operacional”
(trabalhadores da coleta) e “tratamento final” (cooperativas e associações). O
foco é para os resíduos recicláveis, porém não serão excluídas aqui as
informações sobre aqueles resíduos incluídos na logística reversa e aqueles
destinados ao aterro, para que os envolvidos tenham uma visão mais ampla do
sistema de gestão.
Deverá ser elaborado um cronograma de encontros variando-se o local,
utilizando-se para isto as escolas e sedes de associações. Às atividades do
workshop poderão ser agregadas outras ações visando o aperfeiçoamento da
equipe, como por exemplo, a realização de visitas a cidades onde existem
sistemas que operam de maneira adequada, objetivando melhorar a gestão dos
resíduos no município de Rio Largo.
Salienta-se que esta ação poderá ser realizada conforme as Secretarias
que desenvolvem o programa entenderem necessário para o bom andamento
dos serviços no município.
Instituição Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, outras.
Prazo
Subprograma Administrativo: Curto
Subprograma Operacional: Curto
Estimativa de Investimento
Subprograma Administrativo: R$ 100.000,00
Subprograma Operacional: R$ 1000.000,00
Resultados Esperados: Com a realização das atividades acima
descritas espera-se melhorar a qualidade do serviço de coleta, o que se refletirá
diretamente no trabalho realizado nas cooperativas e associações de catadores
de materiais recicláveis.
Como produto final do programa, sugere-se a elaboração de uma cartilha
com regras básicas para que a coleta seletiva seja efetivada de forma correta e
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eficiente, mostrando os tipos diferentes de resíduos, como os diferentes tipos de
plásticos e os símbolos utilizados para indicar isto, e todos os demais resíduos
que estão incluídos neste programa. Sugere-se a criação de um grupo de
trabalho com representantes de cada segmento para avaliação e monitoramento
do programa através da elaboração de índices, registros fotográficos, etc. O
grupo de trabalho poderá organizar atividade para distribuição da cartilha, sendo
que os alunos das escolas participantes podem ser incluídos nessa ação. Esta
ação poderá contar também com a presença de representantes dos catadores.
6.3.4 Gerenciamento de Resíduos Diferenciados
Neste programa serão abordadas questões referentes aos resíduos
diferenciados, cujas atividades de gerenciamento não são de competência do
poder público, no entanto, cabe à municipalidade fiscalizar os responsáveis pela
execução do gerenciamento.
Justificativa: De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Lei Federal n° 12.305/2010, o gerenciamento de alguns resíduos não é de
competência do Poder Público e possuem diretrizes específicas para tal
atividade.
No Artigo 20 da Política Nacional estão relacionados os sujeitos à
elaboração de plano de gerenciamento, quais sejam: os geradores de resíduos
dos serviços públicos de saneamento básico, de resíduos industriais, dos
serviços de saúde e de mineração; os estabelecimentos que geram resíduos
perigosos e os não perigosos em grande volume; as empresas de construção
civil; os responsáveis pelos resíduos de serviços de transportes; e os
responsáveis por atividades agrossilvopastoris (se exigido pelo órgão
competente).
De acordo com o Artigo 33 da mencionada Política, os resíduos sujeitos
a elaboração de sistemas de logística reversa, a qual deve ser implementada
considerando o princípio da responsabilidade compartilhada, são os seguintes:
agrotóxicos e suas embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes,
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seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Para
estes resíduos a responsabilidade é compartilhada pelos fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores.
Diante do exposto, para os resíduos mencionados acima, não cabe ao
município fazer a coleta e a destinação dos mesmos. Todavia, o poder público
pode orientar e, dependendo do caso, exigir que determinadas ações sejam
desenvolvidas

pelos

responsáveis,

conforme

está

descrito

nos

três

subprogramas que compõem este programa.
Descrição do Programa:
− Subprograma: Elaboração do Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil (PMGRCC)
O desenvolvimento deste subprograma está baseado na Resolução
CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, a qual estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Devem-se
observar ainda as seguintes resoluções, as quais alteram artigos e incisos da
CONAMA n° 307/2002: Resolução n°448/12, Resolução n°431/11 e Resolução
n°348/04.
Atividades a serem realizadas:
Dentre os artigos a serem observados, cabe destacar o Artigo 5°(redação
dada pela Resolução 448/12) da Resolução CONAMA n° 307/2002, o qual
estabelece que o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil é
um instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção
civil e deve ser elaborado pelos municípios, em consonância com o estabelecido
no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
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Já o Artigo 6° estabelece o que deve constar neste plano, o que
exemplifica as atividades a serem desenvolvidas pela prefeitura na elaboração
do planejamento:
- Diretrizes para os pequenos geradores e para os planos de
gerenciamento que devem ser elaborados pelos grandes geradores;
- Cadastro de áreas para o recebimento, triagem e armazenamento de
pequenos volumes de RCC;
- Estabelecer processo de licenciamento para áreas de armazenamento,
beneficiamento e disposição final de RCC;
- Proibir a disposição em áreas sem licenciamento;
- Incentivar a utilização de reutilizáveis e recicláveis no ciclo produtivo;
- Definir critérios para cadastrar transportadoras;
- Ações para orientar e fiscalizar os agentes envolvidos;
- Ações de educação para reduzir a geração e permitir a separação.
Sendo assim, a Prefeitura Municipal, com base no descrito acima, deverá
elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, o qual
trará as diretrizes a serem observadas pelos geradores nas atividades de
gerenciamento dos resíduos. Com base no Plano elaborado a municipalidade
poderá fiscalizar os geradores e exigir que os mesmos cumpram as disposições
do Plano.
Com a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, que irá disciplinar a disposição dos resíduos do setor, e com a
implantação de uma unidade para beneficiamento dos mesmos (conforme
subprograma descrito em sequência), o município poderá ter um maior controle
sobre o que é gerado e destinado adequadamente.
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Dessa forma, uma das ações de responsabilidade da municipalidade é o
controle da quantidade de RCC gerado no setor, com o intuito de melhorar o
gerenciamento.
Sendo assim, a partir dos registros de controle sobre a geração das
empresas privadas e do setor público e sobre os resíduos enviados aos
ecopontos, será possível obter dados reais a respeito das quantidades de RCC
geradas no município, tendo em vista que atualmente não há números precisos,
o que dificulta o planejamento. Assim, uma das ações a ser prevista no PMGRCC
é o controle das quantidades geradas, a partir da tabulação dos dados obtidos
nos locais de recebimento e destinação, bem como nos planos dos grandes
geradores. Tais informações, quando existentes para um período considerável
de tempo, irão orientar a municipalidade no desenvolvimento de novas ações de
controle e gerenciamento.
− Subprograma: Reciclagem de Resíduos da Construção Civil
Tendo em vista que as empresas geradoras de resíduos da construção
civil - RCC são responsáveis pela adequada destinação dos mesmos e,
considerando que o município de Rio Largo vem passando por um crescimento
considerável, refletido na implantação de novos empreendimentos residenciais
e comerciais – o que tende a aumentar a produção de RCC – se faz necessário
o desenvolvimento de ações específicas para este setor. Tais ações são voltadas
para o reaproveitamento dos resíduos, o que resulta na diminuição dos volumes
destinados a aterros de inertes e/ou a locais irregulares.
Atividades a serem realizadas:
A prefeitura deverá fomentar a vinda de empresas que tenham o interesse
em receber e fazer o beneficiamento dos RCC para posterior reutilização. O
poder público municipal poderá fazer uma parceria através da disponibilização
de uma área para a instalação desta empresa e, em contrapartida, receber
materiais para utilização em pavimentação e manutenção de vias públicas. Esta
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empresa poderá vender o material processado, e separado de acordo com a
granulometria adequada, para reutilização posterior.
Outra opção é a elaboração de um projeto, por parte da prefeitura,
solicitando uma verba federal com o objetivo de adquirir os equipamentos
necessários para o beneficiamento, bem como equipamento para fabricação de
blocos ecológicos ou outros elementos julgados úteis para a aplicação em
projetos da prefeitura, como por exemplo, a construção de casas populares.
Deve-se observar que a utilização de resíduos da construção civil precisa ser
realizada de acordo com a legislação e as normas que disciplinam o setor,
conforme os padrões estabelecidos e os usos permitidos.
Diante das atividades propostas, e supondo que o município decida adotar
a segunda opção (o que não necessariamente exclui a primeira) será necessário
o envolvimento das secretarias municipais envolvidas para a realização de:
a) Elaboração do projeto/dimensionamento da área de operação;
b) Projeto arquitetônico;
c) Elaboração de curso de capacitação para operação da usina, o que
pode ser feito juntamente com a empresa que vai fazer a instalação do
equipamento ou o fabricante deste;
d) Elaboração da viabilidade econômica e ambiental do projeto,
justificando a aquisição da usina para as necessidades da cidade;
e) Elencar um grupo de pessoas (escolher áreas de interesse) que
poderão fazer o curso de capacitação e obter benefícios com o trabalho na usina.
No contexto da reciclagem dos resíduos da construção civil, vale lembrar
que dentre os geradores existem os grandes e os pequenos. Dessa forma, foi
estabelecido que aqueles que produzem até 1m³ de RCC são considerados
pequenos geradores e poderão contar com o auxílio da prefeitura para dispô-los
de forma adequada. Sendo assim, sugere-se que os ecopontos (já descritos em
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programa anterior) recebam os RCC dos pequenos geradores, de forma gratuita.
Posteriormente, a prefeitura dará a destinação adequada para estes resíduos.
Sugestão para o subprograma de Reciclagem de RCC
Como os tijolos/blocos ecológicos servem para o preenchimento de
paredes, pode-se construir um ecoponto utilizando-se quase que em sua
totalidade estes blocos. Com isso poderá ser feito a demonstração de utilização
destes materiais de forma segura e mais acessível. Pode-se incrementar este
ecoponto especial com vários materiais inservíveis demonstrando a reciclagem
na prática.
Este ecoponto deverá receber visitantes, como alunos e interessados em
replicar o projeto. Estes poderão divulgar o projeto através de palestras, debates
e workshops. Pode-se incluir no ecoponto uma mostra de fotos de construções
utilizando os materiais produzidos através da reciclagem dos RCC, bem como
fotos da fabricação dos materiais, objetivando demonstrar as possibilidades de
utilização.
− Subprograma: Destinação final adequada para Resíduos Especiais
Público Alvo: toda a população
Atividades a serem realizadas:
As atividades visam o estabelecimento de parcerias e/ou convênio com
responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos da logística reversa, objetivando
facilitar as atividades de coleta dos materiais de interesse. Salienta-se que a
Prefeitura Municipal atuará como parceira, não sendo responsável pela coleta e
destinação dos resíduos.
Desse modo, para os resíduos citados no Artigo 33 da Lei nº 12.305/2010,
sugere-se que a prefeitura Municipal estabeleça parcerias incluindo, por
exemplo, a divulgação de ações de recolhimento de resíduos por parte dos
responsáveis. A Prefeitura pode ainda, disponibilizar locais para o recebimento
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desses resíduos. Outras ações podem ser desenvolvidas no sentido de ampliar
a parcela da população que descarta esses resíduos de forma adequada, no
entanto, salienta-se que a municipalidade deverá sempre atuar como parceira
dos responsáveis, mas sem trazer para si o ônus da disposição final.
No caso dos resíduos sujeitos à Plano de Gerenciamento Específico, além
dos resíduos da construção civil, os quais já foram abordados nos subprogramas
anteriores, cabem as seguintes considerações para os demais.
Para os resíduos dos grandes geradores – aqueles que geram resíduos
perigosos ou mesmo que não perigosos não são equiparáveis aos resíduos
sólidos domiciliares por sua composição ou volume – a Prefeitura Municipal
deverá exigir a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos como
condição para emissão de licença ou alvará de funcionamento. A Prefeitura
deverá estabelecer um mecanismo de fiscalização, para identificar se as
atividades previstas estão sendo adequadamente desenvolvidas. Sugere-se, por
exemplo, a exigência, quando da renovação da licença ou alvará, de
apresentação dos comprovantes de disposição final dos resíduos em local
adequado.
A adequação dos geradores de resíduos industriais e de transporte
poderá ser feita seguindo-se a ideia apresentada para os grandes geradores. No
caso de indústrias que não sejam licenciadas pelo município, mas sim pelo IMA,
a municipalidade poderá exigir a apresentação dos Planos de Gerenciamento
para que seja possível fiscalizar o adequado desenvolvimento do mesmo.
Para os Resíduos dos Serviços de Saúde, algumas ações são de extrema
importância para que sejam adequadamente dispostos e não tragam riscos à
população. A Prefeitura deverá elaborar um cadastro de todos os geradores:
hospitais, postos e unidades de saúde, clínicas médicas e odontológicas,
ambulatórios, clínicas veterinárias e quaisquer outros estabelecimentos que
gerem resíduos de saúde. Deverá ser estabelecido um prazo para que todos os
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geradores sejam cadastrados e, posteriormente, para que apresentem seus
planos.
Os geradores cadastrados deverão ser orientados pela Prefeitura sobre a
obrigatoriedade de elaborarem seus planos de gerenciamento. Cabe destacar
que os planos deverão ser elaborados com base na Resolução da ANVISA RDC
nº 306, de 7 de dezembro de 2004, a qual dispõe sobre o Regulamento Técnico
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
De acordo a PNRS, os resíduos de serviços de saúde devem ser
gerenciados adequadamente por seus geradores, incluindo todas as atividades
necessárias até a disposição final. Todavia a PNRS, em seu artigo 27,
estabelece que as etapas do gerenciamento de responsabilidade do gerador
podem ser realizadas pelo Poder Público desde que este seja devidamente
remunerado;

para

tanto,

devem

ser

observadas

as

definições

de

responsabilidades e as proibições estabelecidas na PNRS.
A exemplo do sugerido para a indústria e os grandes geradores, a
municipalidade poderá exigir os comprovantes de destinação, periodicamente,
com as quantidades geradas para incluir esta informação em seu cadastro de
geradores. A partir dos dados de destinação será possível obter números mais
precisos sobre a quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados no
município. A partir de uma série de dados considerável poderá ser analisada a
possibilidade de implantar um sistema de tratamento para esses resíduos no
próprio município.
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas Secretarias
envolvidas
Prazo
Subprograma Elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil: Curto
Subprograma Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: curto
Subprograma Destinação final adequada para Resíduos Especiais: Curto
– Médio
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Estimativa de Investimento
Subprograma Elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil: R$ 550.342,42
Subprograma Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: R$
4.234.132,29 (foi considerada a implantação em área pública, não tendo
sido computados os valores referentes à aquisição do terreno)
Subprograma Destinação final adequada para Resíduos Especiais: R$
1.123.060,12
Resultados Esperados: Com a implantação dos subprogramas acima
descritos, espera-se diminuir a quantidade de resíduos da construção em aterros
ou dispostos de forma irregular em terrenos baldios. No caso dos resíduos
diferenciados, espera-se aumentar a coleta e a destinação final daqueles
incluídos na logística reversa, em função do risco que estes representam para o
ambiente.
Para os demais resíduos diferenciados – aqueles de responsabilidade do
gerador e sujeitos a plano de gerenciamento específico – espera-se aumentar a
fiscalização a fim de diminuir atividades de disposição irregular.
6.3.5 Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos
Este programa foi dividido em dois subprogramas, sendo um deles voltado
para a realização de compostagem em áreas urbanas e de maior concentração
populacional, enquanto o outro objetiva promover as atividades de compostagem
nas áreas rurais e/ou em pequenos núcleos populacionais.
A compostagem constitui-se em um processo biológico de degradação e
de reciclagem da matéria orgânica existente em restos de origem animal ou
vegetal, o que origina um composto. O processo de compostagem propicia um
destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros,
além de contribuir para a melhoria da estrutura dos solos que recebem o
composto.
Deve-se salientar que, para os serviços de manejo de resíduos sólidos, o
objetivo principal da compostagem não é a produção do composto/adubo, o que
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se pretende, essencialmente, é transformar e reaproveitar o material orgânico
presente nos resíduos sólidos urbanos, diminuindo a quantidade de resíduos
enviados ao aterro. A produção do composto, que agrega matéria ao solo e
melhora suas propriedades, e a geração de renda por meio da venda do mesmo,
são benefícios adicionais trazidos pelo processo de compostagem.
Justificativa: Todos os dias toneladas de resíduos são encaminhadas
para o aterro sanitário e, dentre estas, encontra-se um grande percentual que
pode ser reaproveitado, dos quais pode-se citar aqueles popularmente
conhecidos como ‘secos’ (papel, vidro, plástico, metal, etc.) e os orgânicos
(restos de comida, cascas de frutas, borra de café, etc.). Desse modo, aterrando
resíduos que poderiam ser reaproveitados, além de aumentar as despesas com
a disposição final, provoca-se a diminuição da vida útil do aterro sanitário.
De acordo com o levantamento realizado nos resíduos sólidos urbanos
produzidos no município de Rio Largo e encaminhados para o aterro sanitário,
cerca de 49% corresponde à fração orgânica. Cabe salientar que nem todo o
material orgânico pode ser reaproveitado por meio da técnica de compostagem,
tendo em vista que alguns possuem baixa degradabilidade e não se adequariam
a esta aplicação, todavia, essa parcela quando não degradada no processo de
compostagem pode ser, posteriormente, enviada ao aterro sanitário.
Com a implantação do processo de compostagem de resíduos orgânicos,
um percentual considerável de resíduos deixará de ser encaminhado ao aterro,
além disso, a produção do composto orgânico pode ser vista como uma fonte
adicional de renda para os trabalhadores das cooperativas, os quais poderão
agregar essa atividade ao trabalho que já desenvolvem atualmente.
Descrição do Programa
− Subprograma: Áreas Urbanas – Compostagem
Este subprograma destina-se ao reaproveitamento dos resíduos
orgânicos provenientes das áreas urbanas onde há grande concentração
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populacional. Pretende-se, assim, realizar a compostagem em grande escala,
aproveitando não somente a matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos,
mas também outros resíduos que precisam de destinação adequada e podem
ser incorporados ao processo.
Os resíduos de poda e o lodo proveniente das estações de tratamento de
esgotos podem ser incorporados aos resíduos orgânicos provenientes da coleta
regular de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU para a produção do composto, o
qual será utilizado como adubo para a agricultura. Salienta-se que a utilização
de lodos provenientes de ETEs podem ser utilizados na compostagem desde
que sejam observadas as disposições constantes na Resolução CONAMA n°
375, de 29 de agosto de 2006, a qual define critérios e procedimentos, para o
uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto
sanitário e seus produtos derivados.
Sugere-se que as cooperativas de catadores atuem também nessa
atividade, em parceria com a prefeitura municipal, objetivando aumentar a
geração de renda para as famílias.
Público Alvo: Geradores e trabalhadores das cooperativas e associações
de recicláveis.
Atividades a serem realizadas:
A implantação de um processo de compostagem em grande escala em
um município requer o desenvolvimento de diversas ações conjuntas por parte
do poder público e daqueles que ficarão responsáveis por operacionalizar o
processo. Para otimizar o tempo, uma das primeiras ações a ser realizada é a
seleção de uma área para a implantação do pátio de compostagem, ação esta
que foi definida como emergencial para que seja possível realizar todos os
trâmites necessários para o uso da área, enquanto se realizam os estudos para
a implantação e início da operação.
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Para fins de facilitação da logística e diminuição dos gastos com
transporte, sugere-se que a área se localize nas proximidades da unidade de
triagem e transbordo.
Sugere-se que, concomitante com a seleção da área, seja elaborado um
estudo de caracterização dos resíduos que serão utilizados, objetivando
identificar a composição dos mesmos e determinar os percentuais de cada
resíduo a ser utilizado. Essa caracterização e definição de quantidades a serem
utilizadas na montagem das leiras pretende otimizar o processo, tendo em vista
que o processo de compostagem requer condições adequadas de aeração,
temperatura, umidade, pH e relação C:N.
Definidas a área e a composição de resíduos a serem utilizados deverá
ser elaborado um projeto para a Unidade de Compostagem, contemplando, entre
outros aspectos a definição do processo de compostagem, o que irá indicar, por
exemplo, os equipamentos que serão necessários. Esta seleção do método
depende da natureza do resíduo, da localização da unidade e dos recursos
financeiros disponíveis. Sugere-se que as Secretarias de Município envolvidas
no processo realizem uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas UFAL para o desenvolvimento dos estudos e projetos necessários.
Após a elaboração dos projetos, da obtenção de recursos e da
implantação da unidade, deve-se estabelecer quem irá operar a usina.
Recomenda-se que sejam incluídas na atividade de operação as Cooperativas
e Associações de Catadores que já atuam na segregação de recicláveis; assim,
as famílias envolvidas contarão com a venda do composto orgânico como uma
fonte de renda extra.
Salienta-se que o composto gerado deverá passar por um controle, onde
será verificada a qualidade do mesmo (relação C:N adequada, entre outras
propriedades), bem como a não existência de patógenos ou outros organismos
que possam trazer prejuízo à saúde humana e ao ambiente. É importante
destacar que o processo de compostagem, quando bem operado e controlado,
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produz um comporto de qualidade, o qual não oferece riscos, ao contrário,
agrega benefícios diversos.
− Subprograma: Áreas Rurais – Projeto Horta Comunitária
Público Alvo: Famílias residentes em áreas rurais e pequenos núcleos,
ainda que em áreas consideradas urbanas.
Atividades a serem realizadas:
Para as áreas rurais ou pequenos núcleos urbanos mais afastados
recomenda-se a prática da compostagem de maneira diferenciada. Ao invés de
coletar os resíduos orgânicos e encaminhá-los até a unidade de compostagem,
sugere-se que o processo seja desenvolvido nas próprias comunidades, o que
diminuirá gastos com coletas nestes locais e beneficiará os moradores.
Nesse contexto, a sugestão é, primeiramente, realizar um levantamento e
identificar as comunidades que farão parte do programa e, em seguida, realizar
a prospecção de locais que poderão ser adequados para a construção de uma
composteira e a implantação de uma horta comunitária em cada uma das
comunidades selecionadas. A ideia é, basicamente, divulgar o Subprograma
para os moradores e identificar aqueles que pretendem participar do projeto. Em
sequência os moradores interessados serão orientados sobre como produzir o
composto e implantar a horta. Fica como sugestão promover a interface deste
programa com o Subprograma “Agentes Ambientais” (descrito a seguir), onde os
agentes irão realizar os treinamentos com os moradores, fornecendo-lhes as
orientações necessárias.
A Prefeitura pode atuar no fornecimento de mudas para a implantação da
horta. Nesse contexto, a própria Prefeitura pode, em um primeiro momento,
selecionar em conjunto com os moradores quais as hortaliças se pretendem
cultivar no local. Após a implantação os moradores ficam responsáveis por
organizar as atividades de operação da composteira e da horta, e contarão com
o assessoramento da Secretaria para a solução de eventuais problemas. Pode75

se, inclusive, elaborar um manual/cartilha contendo informações sobre a
produção do composto, a manutenção da horta e também com normas para os
integrantes, onde poderá constar a forma de distribuição dos alimentos
cultivados pelo grupo.
Como sugestão adicional, no caso de uma grande produção de hortaliças
e, sendo de interesse dos moradores, as mesmas poderiam ser comercializadas.
Nesse contexto, a Prefeitura poderia comprar os produtos para suprir a demanda
de escolas e/ou creches municipais na elaboração de lanches para as crianças.
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas Secretarias
envolvidas
Prazo
Subprograma Áreas Urbanas – Compostagem: curto
Subprograma Áreas Rurais – Projeto Horta Comunitária: Curto
Estimativa de Investimento
Subprograma Áreas Urbanas – Compostagem: R$ 10.478.984,87 (foi
considerada a implantação em área pública, não tendo sido computados
os valores referentes à aquisição do terreno)
Subprograma Áreas Rurais – Projeto Horta Comunitária: R$ 534.612,56
Resultados

Esperados:

O

desenvolvimento

do

Programa

de

Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos deve trazer benefícios ambientais e
sociais ao município. O principal benefício ao ambiente é a diminuição da
quantidade de resíduos enviada ao aterro sanitário, o que, por consequência,
contribuirá para o aumento da vida útil do mesmo. Outro benefício que pode ser
mencionado é a melhoria das características físicas, químicas e biológicas dos
solos cultivados onde se utilizar o composto orgânico.
Quanto aos benefícios sociais, merece destaque o aumento da renda para
as famílias que trabalham com resíduos recicláveis e que terão um acréscimo
em seu ganho mensal devido à venda do composto orgânico. Cabe mencionar
ainda os moradores das pequenas comunidades que irão ser beneficiados pelas
hortaliças, por eles cultivados, nas hortas comunitárias. Por fim, menciona-se a
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contribuição que o programa pode trazer, de forma mais ampla, para a melhoria
da qualidade de vida dos envolvidos.
6.3.6 Programa de Educação Ambiental
O Programa de Educação Ambiental tem por objetivo atingir um número
considerável de habitantes do município com informações úteis e relacionadas
ao saneamento básico de forma geral e, mais especificamente, aos resíduos
sólidos. Pretende-se sensibilizar a população para as questões ambientais e
mostrar a importância de cada cidadão no processo de construção de melhorias
para o município. É fundamental que as pessoas entendam que cada um é
responsável por suas ações e que, quando estas são negativas e lesivas ao
ambiente, configuram-se cenários de degradação ambiental.
É importante salientar que a educação ambiental se caracteriza por ser
um processo contínuo, no qual os resultados aparecem ao longo do tempo,
muitas vezes, a médio ou longo prazo. Nesse processo deve-se buscar atingir a
população da forma mais ampla possível, incluindo as diferentes faixas etárias,
os diferentes níveis socioeconômicos, as áreas urbanas e rurais, entre outros.
Desse modo, as atividades do programa foram planejadas com o intuito de
atender o maior público possível, conforme os subprogramas que o integram, os
quais estão descritos a seguir.
Descrição do Programa:
− Subprograma: Agentes Ambientais
Justificativa: Os diversos programas propostos para atingir os objetivos
do Plano de Saneamento devem ser amplamente divulgados para a população,
para que a mesma possa participar e contribuir para as melhorias almejadas.
Nesse contexto, este subprograma vai permitir a constante divulgação dos
programas, projetos e ações desenvolvidos pela prefeitura na intenção de
aumentar a participação da população nestas ações de forma efetiva
melhorando a qualidade da gestão dos resíduos na cidade. Salienta-se que as
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ações dos Agentes Ambientais estão direcionadas para o esclarecimento de
questões referentes a gestão dos diversos resíduos, divulgação dos
equipamentos urbanos para disposição de resíduos diferenciados, como os
ecopontos ou outros oferecidos por empresas/comércio, bem como a divulgação
dos resultados das ações e projetos realizados na cidade no intuito de
demonstrar a importância da participação de todos.
Público Alvo: cidadãos do município que tenham interesse em atuar como
multiplicadores das ações do Plano em seu bairro/comunidade.
Atividades a serem realizadas:
Primeiramente, será feita uma divulgação do subprograma para identificar
as pessoas que possuem interesse em participar do projeto de forma voluntária.
A partir dessa seleção, serão formados diversos grupos que vão irão atuar em
diferentes regiões, buscando abranger uma parcela considerável do município.
Os grupos deverão passar por uma qualificação com o objetivo de equalizar e
padronizar as informações que serão repassadas à população, para que não
haja diferentes encaminhamentos para questões semelhantes.
Esta capacitação será de responsabilidade das secretarias e pode ser
desenvolvida por servidores da Secretaria de Meio Ambiente, com o auxílio da
Secretaria de Educação para a preparação de materiais de forma clara, objetiva
e didática. Sugere-se ainda analisar a possibilidade de parceria com a UFAL
para a elaboração e desenvolvimento das atividades de capacitação dos grupos.
Após a capacitação deverá ser elaborado um cronograma para balizar o
desenvolvimento das atividades dos agentes ambientais nos bairros. A
informação repassada aos moradores deve ser universal bem como a forma de
divulgação/apresentação destes agentes à comunidade, independente do grau
de instrução ou cultura. Com isto, a intenção é garantir que a população terá o
mesmo procedimento frente às questões relacionadas com a gestão dos
resíduos em seu município. Deverá ser elaborado um folder contendo as
informações básicas e necessárias para o correto manuseio dos resíduos.
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Deverão ser realizadas palestras e dinâmicas nos bairros/distritos,
abordando temas diversos em relação aos resíduos sólidos. Desse modo,
sugere-se nesse momento, iniciar a capacitação com a abordagem dos temas
listados abaixo:
− Diminuição da produção de resíduos sólidos urbanos, tendo por base o
princípio dos 3R’s: reduzir, reutilizar e reciclar;
− Separação adequada dos resíduos sólidos e entrega para a coleta;
− Destinação de resíduos especiais e/ou perigosos, destacando os riscos
à saúde e ao meio ambiente devido ao descarte incorreto destes;
− Relação entre a disposição inadequada de resíduos e a proliferação de
vetores.
Em relação à proliferação de vetores, destaca-se que o tema deve ser
abordado tendo em vista que a disposição irregular de resíduos – em locais
inadequados e em dias em que não há coleta – pode significar a criação de um
ambiente propício à proliferação de baratas, ratos e outros animais que atuam
como vetores de determinadas doenças. Desse modo, os moradores precisam
ser alertados em relação a estas questões para que possam contribuir de
maneira efetiva para a melhoria das condições de salubridade ambiental dos
locais onde residem.
Como recomendação, fica a ideia de realizar uma parceria com o
comércio, as indústrias e outras entidades para a confecção dos folders e do
material de divulgação, tendo em vista que alguns resíduos que serão abordados
– como os especiais – também são de responsabilidade dessas empresas.
Sugere-se ainda o estabelecimento de parceria com meios de comunicação
(como programas de rádio de maior divulgação e popularidade, jornais e
televisão) para registrar as atividades deste programa.
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Os agentes ambientais podem atuar ainda em atividades do Subprograma
Horta Comunitária, participando das ações de capacitação dos moradores que
irão operar a composteira e a horta em suas comunidades.
Estes agentes deverão também participar de projetos nas escolas do
município, desenvolvendo atividades com alunos, mostrando a importância da
contribuição de cada um e incentivando-os a se tornarem multiplicadores das
lições aprendidas. Nesse quesito, os agentes deverão atuar em consonância
com o que será desenvolvido no Subprograma Mais Educação, tendo em vista
que os programas precisam desenvolver ações em conformidade, para atingir
objetivos comuns.
− Subprograma: Doar é Melhor
Justificativa: Considerando que muitos objetos de uso doméstico tais
como móveis, equipamentos eletroeletrônicos e utensílios domésticos são,
muitas vezes, jogados fora em condições de uso. Além disso, por vezes, estes
equipamentos são descartados na coleta comum, ou ainda, dispostos
irregularmente em vias e terrenos, como foi observado no diagnóstico do
município do Rio Largo.
Dessa forma, esses objetos acabam gerando um foco de lixo, pois junto
com eles são descartados outros tipos de materiais e resíduos sólidos, que
acabam por descaracterizar os equipamentos domésticos. Estes focos de lixo
são recolhidos pela prefeitura em uma operação de limpeza e posteriormente
encaminhados para o aterro sanitário, no caso, atualmente para o lixão. Assim,
materiais que possuíam potencial para serem utilizados acabam sendo
descartados de forma definitiva, o que vai de encontro ao que é preconizado na
Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS.
Diante do exposto, propõe-se que seja implantado este subprograma,
denominado “Doar é Melhor”, o qual tem por objetivo diminuir o desperdício de
objetos que podem ainda ser utilizados, por intermédio da doação dos mesmos.
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Este subprograma integra o Programa de Educação Ambiental em razão de que
as pessoas precisam ser alertadas e orientadas para realizarem a doação, tendo
em vista que a cultura do descarte é bastante presente na sociedade atual e
apenas um processo educativo tende a modificar essa realidade de forma
considerável.
O subprograma pretende, em longo prazo, desenvolver o senso de
responsabilidade por intermédio do consumo sustentável.
Público

Alvo:

população

arapiraquense

de

maneira

geral

e,

especificamente, alunos das escolas do município.
Atividades a serem realizadas:
Este assunto, referente à doação de objetos, pode ser amplamente
discutido nas escolas na intenção de desenvolver futuros consumidores
responsáveis, os quais irão repensar suas ações na relação de consumo e
descarte dos produtos adquiridos. Os educadores poderão fazer uma análise do
ponto de vista ambiental e social a partir do resultado desta ação, mostrando-se
a quantidade de materiais que ainda em condições de uso são banalmente
encaminhados para um aterro sanitário por estarem misturados e jogados com
resíduos de outros tipos/classificações.
Além da parte de educação nas escolas – o que deverá trazer resultados
a longo prazo – são necessárias atividades mais urgentes para diminuir o
desperdício de matérias em condições de uso. Nesse sentido, a prefeitura
deverá estabelecer locais onde as pessoas possam expor seus objetos para
serem doados. A sugestão é de que seja realizado em salões paroquiais,
escolas, ginásios, praças (com restrições de tamanho). Outra sugestão é de que
os locais sejam organizados de acordo com o tipo de objeto a ser doado para
que as pessoas que têm interesse em determinado objeto se direcionem para
locais onde os mesmos estarão expostos.
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Instituição Responsável: Grupo formado por catadores, voluntários,
servidores públicos, ONGs, representantes de entidades presentes no
município.
Prazo
Subprograma Agentes Ambientais: Curto – Médio
Subprograma Doar é Melhor: Curto
Estimativa de Investimento
Subprograma Agentes Ambientais: R$ 238.535,14
Subprograma Doar é Melhor: R$ 439.647,78
Resultados Esperados: Compilar os dados sobre as atividades de troca,
a fim de realizar um levantamento de todos os objetos trocados ou doados, os
quais teriam como destino as ruas do município ou o aterro sanitário. A partir daí
criar um índice para avaliar a eficiência desta ação bem como estimar o custo
que seria necessário para o destino destes materiais no aterro sanitário.
6.3.7 Recuperação de Passivos Ambientais
Este programa para recuperação dos passivos ambientais foi elaborado
com base no que estabelece a Lei 12.305/2010 e no Termo de Referência que
orienta a elaboração deste Plano de Saneamento. No inciso XVIII do Artigo 19,
da mencionada lei, consta um dos itens do conteúdo mínimo do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme segue: identificação dos
passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras.
Justificativa: Alguns locais no município de Rio Largo são hoje
identificados como passivos ambientais por terem sido utilizados como local para
disposição de resíduos sólidos de maneira inadequada. A disposição de
resíduos sólidos diversos, em especial de resíduos sólidos urbanos, degrada as
condições naturais do ambiente, podendo causar a contaminação do solo e das
águas superficiais e subterrâneas. Em razão disso, se exige que medidas
saneadoras sejam tomadas a fim de reverter ou minimizar os danos causados.
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Diante disso, nesse momento de planejamento faz-se necessário prever
e planejar as ações necessárias para recuperação dos locais assim identificados
na fase de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico. Salienta-se
que a recuperação desses ambientes se faz necessária tanto para remediar os
danos já causados, quanto para prevenir que novos danos ocorram ou que os
mesmos tomem maiores proporções.
Os passivos que serão aqui tratados são aqueles cuja responsabilidade
de remediação é da Prefeitura Municipal.
Descrição do Programa: Este programa visa à recuperação de uma área
principal: o Lixão, o qual ainda serve de local de disposição de resíduos sólidos
urbanos.
Além dessa área principal, serão objeto desse programa outras áreas
menores que já tenham sido identificadas como passivos, ou que, por ventura,
sejam identificadas no decorrer da execução do programa.
− Subprograma Lixão Municipal
O Lixão Municipal é uma área utilizada para depósito de resíduos sólidos
sem nenhum tipo de controle, provocando a degradação do local. O lixão foi
fechado recentemente.
Em razão disso, o processo de recuperação do Lixão deverá ter seu início;
com elaboração os estudos ambientais, o estudo de concepção e o Plano de
Recuperação de Área Degradada pela disposição final de resíduos urbanos.
A definição das atividades e ações a serem elaboradas para a
recuperação do local serão conhecidas após o encerramento dos estudos
iniciais, os quais indicarão a extensão e a gravidade do dano causado.
A partir da conclusão desse estudo, a Prefeitura Municipal poderá
contratar as atividades referentes à Elaboração do Projeto Executivo da
Remediação e, posteriormente, a execução das atividades para remediar o local.
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Sendo assim, tão logo seja concluído o Estudo de Concepção e o Projeto Básico,
os demais estudos e projetos serão contratados e, tão logo quanto possível, as
atividades de remediação serão desenvolvidas, buscando a melhoria da
qualidade ambiental do local, bem como a diminuição do risco à saúde humana.
− Subprograma Outras Áreas
Além do Lixão Municipal, que é uma grande área caracterizada como
passivo ambiental, o município de Rio Largo possui outras áreas com
características potenciais para se tornarem novos passivos. Esses locais, em
geral, começam a ser utilizados para a disposição irregular de resíduos sólidos
diversos, como restos de obras, mobiliário, podas, entre outros, formando os
característicos ‘focos de lixo’, conforme identificado no diagnóstico do município.
Desse modo, para que não se tornem grandes passivos, os locais com
resíduos dispostos de maneira irregular precisam ser alvo de um programa
específico, visando intensificar as ações que já são desenvolvidas atualmente
para eliminar estes focos. Nesse sentido, sugere-se a realização de um
mapeamento, por meio de visitas a campo, das áreas mais utilizadas para a
disposição de resíduos diversos e, assim, mais suscetíveis a se tornarem
passivos. Após a identificação dos locais deverá se proceder ao recolhimento
dos resíduos e posterior encaminhamento para disposição final ambientalmente
adequada.
Considerando a grande produção de resíduos no município atualmente,
fica proposta a realização de fiscalização periódica nas áreas mapeadas, com o
intuito de verificar se as mesmas permanecem limpas ou se voltaram a ser
ocupadas por resíduos diversos de forma irregular. Como proposição para tentar
diminuir essas ocorrências, fica a orientação de realizar o isolamento das áreas
após sua limpeza, objetivando inibir a ação de disposição irregular. Salienta-se
ainda que, estas áreas poderão ser avaliadas buscando identificar seu potencial
para receber uma usina de beneficiamento de resíduos da construção civil ou
uma usina de compostagem, tendo em vista que a legislação orienta a utilização
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de áreas já degradadas ou em processo de recuperação para a implantação
dessas estruturas.
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas secretarias
envolvidas.
Prazo
Subprograma Lixão Municipal: Depende da implantação de um Aterro
Sanitário no Município
Subprograma Outras Áreas: Curto – Médio
Estimativa de Investimento
Subprograma Lixão Municipal: Definido após encerramento das
atividades e realização de estudos
Subprograma Outras Áreas: R$ 534.235,88
Resultados Esperados: As atividades de recuperação e remediação dos
passivos ambientais pretendem sanar os danos já causados ao ambiente pela
disposição irregular de resíduos no solo. As ações visando a recuperação
buscarão remediar o local a fim de reverter danos já provocados (conforme seja
possível) bem como inibir a expansão desses danos.
Espera-se remediar os locais a tal ponto que eles não configurem mais
um risco ao ambiente – ao solo e à água – e à população arapiraquense.
Salienta-se que, dependendo da forma e da extensão da contaminação, talvez
não seja possível excluir definitivamente o risco, tendo em vista que
determinadas formas de contaminação não são passíveis de recuperação total.
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Tabela 12 - Cronograma e matriz de investimentos para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Ações Estruturantes)
Ações Estruturantes

Programas/
Projetos

Investimento

Elaboração e
Elaboração
Elaboração e Implantação implantação
do
Elaboração
Elaboração e
Elaboração Elaboração e
Elaboração e implantação
do
do
subprograma
e
implantação
Implantação
Implantação
e
implantação
implantação
do
programa
subprograma
plano
implantação
do
do
do
implantação
do
Total investimento
do
subprograma
dia do
destinação
municipal de
do
subprograma
subprograma subprograma
projeto
subprograma
ações estruturantes
subprograma condomínios mutirão da
final
gestão dos
programa
mais
administrativo operacional
horta
agentes
institucional
e
coleta de
adequada
resíduos da
doar
educação
comunitária
ambientais
comunidades recicláveis para resíduos
construção
é melhor
especiais
civil

795 628.21

538 226.78

156 394.33

530 673.87 1 123 060.12

100 000.00

100 000.00

550 342.42

534 612.56

238 535.14

439 647.78

5 107 121.21

120 340.50

125 300.78

31 278.87

26 533.69

112 306.01

33 333.33

33 333.33

550 342.42

106 922.51

68 500.14

21 982.39

1 230 173.97

40 459.50

21 732.95

31 278.87

26 533.69

112 306.01

33 333.33

33 333.33

106 922.51

70 150.50

21 982.39

498 033.08

2020

40 459.50

21 732.95

31 278.87

26 533.69

112 306.01

33 333.33

33 333.33

106 922.51

16 647.42

21 982.39

444 530.00

2021

40 459.50

21 732.95

31 278.87

26 533.69

112 306.01

106 922.51

16 647.42

21 982.39

377 863.34

2022

34 619.50

21 732.95

31 278.87

26 533.69

112 306.01

106 922.51

16 647.42

21 982.39

373 023.16

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2024

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2025

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2026

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2029

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2030

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2031

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2018
2019

2023

2027
2028

2032
2033

Imediato

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2034

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

2035

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78
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Ações Estruturantes

Programas/
Projetos

2036
2037

Elaboração e
Elaboração
Elaboração e Implantação implantação
do
Elaboração
Elaboração e
Elaboração Elaboração e
Elaboração e implantação
do
do
subprograma
e
implantação
Implantação
Implantação
e
implantação
implantação
do
programa
subprograma
plano
implantação
do
do
do
implantação
do
Total investimento
do
subprograma
dia do
destinação
municipal de
do
subprograma
subprograma subprograma
projeto
subprograma
ações estruturantes
subprograma condomínios mutirão da
final
gestão dos
programa
mais
administrativo operacional
horta
agentes
institucional
e
coleta de
adequada
resíduos da
doar
educação
comunitária
ambientais
comunidades recicláveis para resíduos
construção
é melhor
especiais
civil

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

34 619.50

21 732.95

26 533.69

112 306.01

16 647.42

21 982.39

233 821.78

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
Tabela 13 - Cronograma e matriz de investimentos para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Ações Estruturais)
Ações Estruturais

Programas/ Projetos

Ano

Investimento

2018
2019

Elaboração e
implantação do
subprojeto
reciclagem de
resíduos da
construção civil

Elaboração e
implantação do
subprograma áreas
urbanas compostagem

Elaboração e
implantação do
subprograma lixão
municipal

Elaboração e
implantação do
subprograma outras
áreas

Total investimento
ações estruturais

Total investimento:
estruturantes e
estruturais

2.325.220,87

4.234.132,29

10.478.984,87

**

534.235,88

17.572.572,91

22.679.695,12

662.610,44

1.411.377,43

3.200.350,87

66.779,49

5.341.118,22

6.571.292,19

662.610,44

1.411.377,43

5.140.234,00

66.779,49

7.281.001,36

7.779.034,44

2020

33.333,33

1.411.377,43

2.138.600,00

66.779,49

3.650.090,25

477,976,16

2021

33.333,33

66.779,49

100.112,82

472.135,98

2022

33.333,33

66.779,49

100.112,82

300.602,27

2023

Imediato

Elaboração e
implantação do
subprojeto
implantação de
ecopontos

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2024

Curto prazo

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2025

66.779,49

66.779,49

300.602,27
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Ações Estruturais
Elaboração e
implantação do
subprojeto
implantação de
ecopontos

Elaboração e
implantação do
subprojeto
reciclagem de
resíduos da
construção civil

Elaboração e
implantação do
subprograma áreas
urbanas compostagem

Elaboração e
implantação do
subprograma outras
áreas

Total investimento
ações estruturais

Total investimento:
estruturantes e
estruturais

66.779,49

66.779,49

300.602,27

66.779,49

66.779,49

300.602,27

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2029

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2030

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2031

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2032

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2033

66.779,49

66.779,49

300.602,27

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2035

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2036

66.779,49

66.779,49

300.602,27

2037

66.779,49

66.779,49

300.602,27

Programas/ Projetos

Elaboração e
implantação do
subprograma lixão
municipal

2026
2027
2028

2034

Médio prazo

Longo prazo

** Necessários alguns estudos para estimativa de custos.
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Programas, Projetos e Ações – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
6.4.1 Elaboração de Lei Municipal para estabelecer o marco legal da
Drenagem Urbana
Justificativa: Esta medida é necessária para definir claramente a
concessionária e a reguladora dos serviços de drenagem urbana. A legislação
deve prever os direito e obrigações de cada uma, assim como a definição de
metas e custos do serviço com base na nas medidas deste Plano.
Prazo: Imediato
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal
Estimativa de Investimento: Sem custos, caso seja realizado por
técnicos da própria Prefeitura.
Resultados Esperados: Definição da delegação da prestação dos
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais e organização dos serviços,
visando a otimização da gestão e planejamento destes.
6.4.2 Elaboração de lei municipal para estabelecer a adoção de medidas de
baixo impacto como base da gestão da drenagem urbana
Justificativa: Pode ser editada em conjunto com a medida anterior. Há
diversos impactos a nível privado dentro dos novos empreendimentos e
transferidos para toda a bacia a jusante na macrodrenagem. Portanto, observase que os impactos gerados a nível privado são transferidos para que sejam
resolvidos pelo poder público, por meio de estruturas de macrodrenagem.
O Plano Diretor Participativo também deverá ser atualizado, incluindo
tópicos de drenagem e respectivos instrumentos normativos que visem à
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.
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Prazo: Imediato
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal
Estimativa de Investimentos: Sem custos caso seja realizado por
técnicos da própria Prefeitura.
Resultados Previstos: Disponibilizar a lei municipal, de forma que o
prestador dos serviços tenha instrumentos levais para obrigar as economias em
construção ou reforma a adotar a utilização de medidas de baixo impacto na
drenagem (Ex.: telhados verdes, reservatórios de detenção etc.) como forma de
atingir as metas quantitativas e de qualidade ambiental e sanitária. Esta lei
deverá ser complementada por um programa de incentivo técnico e financeiro à
adoção destas medidas em comunidades de baixa renda. Deverá incorporar as
definições do Plano de Drenagem Urbana.
6.4.3 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana
Justificativa: Ao órgão público responsável pelo controle de drenagem,
cabe a ponderação quanto à escolha de capacitar e aplicar medidas difusas na
fonte, melhor opção numa ótica global de médio e longo-prazo quando houver
disponibilidade de tempo, ou de empregar medidas estruturais na micro e
macrodrenagem, quando houver urgência de remediação de problemas com
base nas diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana, que, pela sua vez é
subordinado ao Plano Municipal de Saneamento Básico.
O Plano Diretor de Drenagem Urbana terá como finalidade analisar em
detalhe os itens mais específicos da drenagem urbana. Deverá incluir, como
mínimo, as seguintes etapas:
- Complementação do cadastro da rede existente, em padrões
compatíveis com modelagem hidráulica detalhada;
- Análise do estado atual da rede de drenagem através de modelagem
hidrológica e hidráulica;
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- Proposição de soluções no nível de projeto básico para a drenagem
através dos modelos indicados acima e dentro das Diretrizes do Plano de
Saneamento Básico.
- Proposta de legislação e/ou resoluções relacionadas à drenagem
urbana, caso não tenha sido implementado programa específico.
- Definição de Estratégias para Implementação do Plano Diretor.
Prazo: Imediato
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas secretarias
envolvidas.
Estimativa de Investimento: R$ 1.700.000,00
6.4.4 Programa de Capacitação dos Agentes da Drenagem Urbana
Justificativa: A capacitação quanto aos impactos da urbanização na
drenagem, tanto no ambiente técnico como para a população (em distintos
níveis), permite o melhor entendimento de decisões inovadoras para o manejo
das águas pluviais por parte da população e de planejadores urbanos. Muitas
das soluções sustentáveis em drenagem urbana dependem da implementação
do espaço dos empreendimentos e dos próprios projetos, já que devem ser
previstos na concepção dos empreendimentos, como telhados verdes,
estruturas de detenção ou de reaproveitamento da água da chuva. Como o
conhecimento tem sido fragmentado, os arquitetos e os engenheiros que atuam
em outras áreas de engenharia muitas vezes desconhecem os princípios da
drenagem sustentável que devem ser incorporados no planejamento das
estruturas e empreendimentos urbanos, que permitem dar sustentabilidade ao
ciclo hidrológico urbano e à drenagem das águas pluviais.
Atualmente existe a conceituação de que a melhor drenagem é aquela
que drena o escoamento o mais rápido possível. Este tipo de conceito tem levado
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aos impactos hoje existentes nas cidades brasileiras. Para mudar esta forma de
pensar e de projetar torna-se necessário treinar os profissionais envolvidos.
No que se refere aos profissionais responsáveis pela elaboração de
projetos de drenagem dos empreendimentos, observa-se que a maioria ainda
não se utiliza plenamente dos conceitos de um planejamento e projeto
sustentável, que armazena e infiltra o escoamento, recuperando as funções
naturais do escoamento pluvial. Portanto, é necessário que os mesmos revisem
as práticas adotadas, passando a atuar dentro dos princípios do Plano de
Drenagem Urbana.
Assim, a viabilização deste Plano depende de aceitação por parte da
população e dos técnicos da adoção de soluções sustentáveis para a drenagem
urbana, muitas vezes implicando em convívio com situações de alagamento, por
exemplo, independentemente da existência de uma regulamentação específica.
Torna-se necessário que todos tenham as informações adequadas para que a
gestão seja viável. O treinamento permitirá consolidar conhecimentos e
disseminar práticas sustentáveis de drenagem urbana dentro de uma nova
perspectiva sustentável da cidade.
Os objetivos do programa de capacitação são os seguintes:
− Transmitir conceitos sobre o impacto da urbanização na drenagem
urbana para população de forma geral;
− Treinar engenheiros, arquitetos e outros profissionais que atuam de
forma sistemática dentro do planejamento e projetos de infraestrutura da cidade
e no seu meio ambiente;
− Treinar técnicos de governo e da iniciativa privada no projeto de técnicas
de controle da drenagem urbana.
Caracterização quanto ao Público Alvo
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O programa de capacitação deverá atuar para cobrir os seguintes grupos
de profissionais que têm atribuições específicas dentro de Rio Largo.
Grupo A
Formar profissionais das Secretarias e instituições sobre temas e
processos como:
− Análise e aprovação dos projetos propostos dos empreendimentos;
− Fiscalização da implementação destes projetos;
− Manutenção do sistema de drenagem pluvial; e
− Desenvolver as atividades previstas no Plano, inclusive a sua revisão.
Grupo B
Treinar profissionais para atuarem nas empresas que elaboram
planejamento e desenvolvimento de projetos na cidade, além dos profissionais
que atuam na implementação das obras, o Plano Diretor de Drenagem deverá
definir os parâmetros de projeto a serem utilizados nos projetos;
Grupo C
Atualizar os tomadores de decisão e gestores como os vereadores e
dirigentes de empresas de Rio Largo e empresários, da mesma forma a atualizar
todos os profissionais que projetam a cidade nos diferentes campos da
infraestrutura urbana sobre as diferentes funções relacionadas com o
saneamento ambiental e águas pluviais, principalmente os arquitetos e
engenheiros civis que atuam em projetos de empreendimentos;
Grupo D
Preparar membros da sociedade para participar em comitê de bacia,
órgãos e conselhos a nível federal, estadual e municipal, no âmbito de recursos
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hídricos. Destacam-se as Organizações não governamentais atuantes dentro da
cidade.
Grupo E
Preparar alunos de escolas, através de palestras educativas para serem
os cidadãos do futuro, responsáveis quanto à drenagem urbana.
No Anexo 2 se encontra uma listagem da capacitação recomendada
segundo módulos didáticos.
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas secretarias
envolvidas
Prazo: Capacitação inicial no primeiro ano de vigência do Plano e junto
às escolas nos anos seguintes
Estimativa de Custos: R$ 250.000,00 no primeiro ano e R$ 35.000,00
nos anos seguintes
Resultados Esperados: Melhoria no gerenciamento da prestação dos
serviços de saneamento e do atendimento ao público. Projetos de
empreendimentos adequados à legislação e às diretrizes do Plano Diretor de
Drenagem Urbana do Município.
6.4.5 Programa de Educação Ambiental
Justificativa: Tendo em vista que o sucesso da execução das ações
depende da participação de todos os atores envolvidos, é importante um
programa permanente de Educação Ambiental destinado tanto às crianças
quanto aos adultos.
Prazo: Curto–Médio–Longo
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Estimativa de Investimentos: É o mesmo Programa proposto no item de
Resíduos Sólidos e os custos não serão duplicados. Somente se duplica o
conteúdo para ressaltar a sua importância.
Resultados Esperados: Promover o direito à cidade, conscientizar a
população e os servidores sobre a importância dos serviços de drenagem urbana
e as formas de colaborar para a sua manutenção. Incentivar o controle de
vetores e doenças.
6.4.6 Programa de controle das águas subterrâneas
Justificativa: Nas áreas urbanas a contaminação da água subterrânea é
difusa devido a um grande número de fontes de impactos que dispõem seus
efluentes e contaminantes no subsolo. Os principais são:
− Fossas sépticas não reguladas que recebem o esgoto de residências ou
de outros efluentes. Estas fossas contaminam a camada superior do solo,
geralmente não saturada e o início da parte da saturada. Quando existe um
grande número de residências e mesmo edifícios dispondo efluentes no subsolo,
o lençol freático pode ficar muito contaminado;
− Disposição de material sólido urbano: resíduos sólidos coletados e
dispostos e aterro pode ser uma fonte importante de contaminação do aquífero.
O efluente deste aterro tem uma alta concentração poluente;
− Tanques de armazenamento como de postos de gasolinas são
potenciais fontes de contaminação. Na medida em que estes tanques
envelhecem a sua resistência diminui e tende a apresentar vazamentos no
subsolo, gerando uma permanente fonte de contaminação. Um programa de
controle específico para este tipo de dispositivo pode ser necessário, após uma
amostragem das condições.
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− Disposição de resíduos e efluentes industriais no subsolo: é necessário
verificar quais são as cargas efluentes das diferentes indústrias na cidade
identificando a disposição de efluentes;
− Todo e qualquer disposição de efluentes líquidos e sólidos no solo.
O objetivo deste programa é recuperar e reduzir a contaminação do
subsolo em Rio Largo visando à sua conservação ambiental.
As metas deste programa são as seguintes:
− Reduzir o potencial de contaminação das fossas sépticas não reguladas
que recebem o esgoto de residências ou de outros efluentes. Estas fossas
contaminam a camada superior do solo, geralmente não-saturada e o início da
parte da saturada. Quando existe um grande número de residências e mesmo
edifícios dispondo efluentes no subsolo, o lençol freático pode ficar muito
contaminado, o Programa “Fossa monitorada” prevê o controle e operação
adequada das fossas em locais onde não houver cobertura de rede coletora de
esgotos, estão propostas ainda ações para obrigar a ligação das residências em
logradouros com rede coletora;
− Disposição de material sólido urbano: resíduos sólidos coletados e
dispostos em aterro pode ser uma fonte importante de contaminação do aquífero.
O efluente deste aterro tem uma alta concentração poluente, desta forma os
efluentes do aterro deverão ser monitorados também pelo município;
− Tanques de armazenamento como de postos de gasolinas são
potenciais fontes de contaminação. Na medida em que estes tanques
envelhecem a sua resistência diminui, tendem a apresentar vazamentos no
subsolo, gerando uma permanente fonte de contaminação. Um programa de
controle específico para este tipo de dispositivo pode ser necessário, após uma
amostragem das condições;
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− Disposição de resíduos e efluentes industriais no subsolo: é necessário
verificar quais são as cargas efluentes das diferentes indústrias na cidade
identificando a disposição destes;
− Todo e qualquer disposição de efluentes líquidos e sólidos no solo.
A metodologia deste programa envolverá várias etapas que são as
seguintes:
− Avaliação das condições de qualidade da água subterrânea:
•

Mapeamento das áreas de recarga;

•

Identificação das retiradas de água dos aquíferos e sua qualidade;

•

Mapeamento das fontes de contaminação;

•

Planejamento da piezometria de áreas representativas com
amostras de qualidade da água de parâmetros indicativos
relacionados com as fontes potenciais;

•

Implementação do programa de monitoramento de qualidade da
água;

•

Estimativa das contaminações sobre o aquífero.

− Medidas de Controle
•

Desenvolvimento de medidas de incentivos econômicos;

•

Programa de eliminação das fossas sépticas em áreas cobertas por
esgotos;

•

Programa de eliminação da contaminação dos aterros e efluentes;

•

Programa de eliminação das fontes de contaminação de depósito
de combustíveis;

− Avaliação dos resultados do Programa;
− Monitoramento específico das áreas dos programas;
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− Avaliação das condições anteriores e posteriores as medidas adotadas
nos programas planejados.
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas Secretarias
envolvidas.
Prazo: Curto–Médio–Longo
Estimativa de Investimentos: R$ 250.000,00 no primeiro ano e R$
75.000,00 nos anos seguintes.
Resultados Esperados: Melhoria da sustentabilidade ambiental pela
redução do potencial poluidor das águas pluviais pela redução de contaminantes
provenientes da área urbana.
6.4.7 Ampliação e readequação da rede existente de microdrenagem pluvial
urbana
Justificativa: O sistema de drenagem faz parte do conjunto de
melhoramentos públicos existentes em uma área urbana, do qual também fazem
parte, entre outros, as redes de água, de esgoto sanitário, a iluminação pública
e a pavimentação de ruas. A sua função é captar e dispor racionalmente o
escoamento superficial gerado pelas chuvas, protegendo a infraestrutura
existente.
Esta função, entretanto, foi por muitos anos menosprezada pelas
administrações municipais, sendo comum as cidades apresentarem sistemas de
drenagem incompletos ou simplesmente inexistentes. Esta carência de sistema
de drenagem é agravada por uma particularidade: o escoamento superficial
sempre ocorrerá, exista ou não sistema de drenagem.
O fluxo, então, buscará as partes baixas das cidades, entrando nas
tubulações de esgoto sanitário e colapsando o sistema, escoará pelas ruas sem
nenhum controle, danificará os pavimentos e outras obras de infraestrutura, ou
simplesmente, não tendo ponto de saída, ocasionará uma inundação.
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A concepção da drenagem deve obedecer a um planejamento integrado
de todos os fatores intervenientes, composto por dois tipos de sistemas bem
diferenciados

em

sua

concepção:

sistemas

de

drenagem

inicial

ou

microdrenagem, e sistemas de macrodrenagem. Do sistema de microdrenagem
fazem parte as galerias de pequena dimensão e canais de pequena
envergadura, assim como as bocas de lobo, sarjetas e o pavimento das ruas. O
período de retorno do evento chuvoso para dimensionamento de estruturas
utilizado nestes casos varia entre 2 e 5 anos e devem utilizar-se preferentemente
estruturas compensatórias.
Prazo: Curto–Médio–Longo
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas Secretarias
envolvidas
Estimativa de Investimento: Primeiramente é necessário fazer um
cadastro das ruas que devem ser contempladas com o programa, com isso poder
estimar os gastos através da metragem de cada via.
Resultados Esperados: Ampliar a cobertura e melhoria do sistema de
drenagem com a redução dos alagamentos.
6.4.8 Ampliação e readequação da rede existente de macrodrenagem
pluvial
Justificativa: Consiste na adequação do sistema de macrodrenagem da
cidade às condições atuais de urbanização da cidade. O diagnóstico detalhado
destas questões é parte integrante do escopo do Plano Diretor de Drenagem
Urbana do Município, previsto como ação a ser implementada neste PMSB.
Prazo: Curto–Médio–Longo
Estimativa de Investimento: Mesma situação do Programa anterior
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Resultados Esperados: Ampliar a cobertura e melhoria do sistema de
drenagem com a redução dos alagamentos.
6.4.9 Limpeza e manutenção das redes existentes
Justificativa: Esta ação é necessária para que a capacidade de
transporte de águas pluviais seja mantida, bem como reduzir os focos de vetores
de doenças.
Nos procedimentos de limpeza da rede deverá ser incluída uma etapa de
identificação e controle de vetores. Os responsáveis pela limpeza deverão ser
capacitados e orientados para proceder a identificação e registro dos locais com
a presença de vetores de doenças transmissíveis (insetos, roedores, moluscos,
etc.), em especial aqueles que servem de criadouros para estas espécies. Após
este registro, a Secretaria de Obras e Viação deverá estabelecer convênio para
cooperação com a Secretaria de Município da Saúde, a qual deverá ser
notificada sobre a localização destes focos e, então proceder às medidas de
controle e/ou erradicação dos focos.
A integração entre as políticas de qualificação do serviço de drenagem,
englobando ainda o manejo dos resíduos sólidos urbanos, e do controle de
vetores e zoonose, onde deve se estabelecer um fluxo de informações de modo
que as ações sejam coordenadas no sentido de que qualquer das equipes que
identifique problemas, acione o responsável pela ação sanadora. Desta forma,
pode-se minimizar os efeitos da reduzida equipe de atuação em cada uma das
Secretarias.
Prazo: Permanente
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas Secretarias
envolvidas
Estimativa de Investimentos: Os custos vão tender a aumentar
conforme a rede de drenagem seja ampliada. Para microdrenagem, o custo
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inicial esperado, com base em padrões internacionais de manutenção, é de R$
150.000 anuais e para macrodrenagem de R$ 2,5 milhões (o que inclui limpeza
e capina do sistema, substituição de peças defeituosas, desobstrução de
estruturas). Caso este investimento não seja realizado, o cenário tendencial é de
aumento dos problemas de funcionamento da rede.
Resultados Esperados: Manter o funcionamento adequado do sistema
de drenagem, reduzindo as falhas no sistema e consequentemente alagamentos
de vias.
6.4.10 Cadastramento de rede com sistema georreferenciado
Justificativa: O cadastro de redes de drenagem pluviais é composto pelo
registro das estruturas já existentes, assim como das estruturas projetadas. As
informações a serem obtidas dizem a respeito à localização, cotas,
características, situações, condições e particularidades das estruturas em
questão.
O levantamento é constituído da elaboração de um cadastro topográfico
em obediência à NBR 13133 - Execução de Levantamento Topográfico, e ainda
deve obedecer a legislações complementares e de segurança, tais como a NBR
14787 e Norma Regulamentadora 33 do Ministério do Trabalho e Emprego
(ambas para espaços confinados), NBR 14606 Postos de Serviço - Entrada em
Espaço Confinado e outras conforme exigência de cada situação particular.
No levantamento de redes de drenagem pluvial são adotadas as bacias
hidrográficas como unidades de planejamento principais. Assim, o cadastro
deverá trazer com maior detalhamento as áreas críticas de inundação e de
estrangulamento do sistema, além de considerar a concepção geral de possíveis
intervenções. Quando for realizado o levantamento, deverão ser incluídas
informações sobre problemas geotécnicos, estruturais e de manutenção, além
dos aspectos ligados ao saneamento e interferências existentes. O levantamento
será complementado com um levantamento fotográfico, incluindo, para cada
fotografia, informações precisas sobre localização e data de obtenção. A
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obtenção de fotografias tem a finalidade de permitir a identificação do estado de
conservação, patologias, rugosidade das paredes, assim como outros
parâmetros da simulação hidrológica, entre outros.
Sempre que possível, além das informações topográficas, o cadastro
deverá incluir levantamentos testemunhais (coletadas junto a moradores da
região ou por marcas em estruturas) sobre alagamentos registrados em cada
local, informando cota e data do acontecimento. Quando a data não puder ser
precisada, será feita uma estimativa do risco aproximado da enchente,
associando o evento de cheia às categorias: a) eventos frequentes ou b) pouco
frequentes.
Diretrizes para a realização do levantamento
O objetivo do levantamento é o de fornecer informação sobre os cursos
d'água naturais e condutos de redes de macrodrenagem e microdrenagem
(riachos, canais, galerias, valas, tubulações, poços de visita, bocas de lobo, etc.)
segundo corresponda. Em continuação, menciona-se um conjunto de regras a
serem seguidas no levantamento, que deverão adaptar-se a cada situação
particular encontrada no campo.
Quando for realizada a execução de um levantamento, deve ser prevista
a recomposição de passeios e vias públicas que por ventura forem danificados
quando os poços de visita (PVs) forem abertos, bem como a substituição de
tampas eventualmente danificadas durante a realização dos serviços, o que
deve ser previsto no contrato.
No caso de riachos, canais naturais, canais artificiais e valas, deverão ser
obtidas seções transversais a cada 100 m, ou sempre que ocorrerem mudanças
bruscas de seção ou outras interferências (pontes, bueiros, chegadas de
afluentes ou redes de macrodrenagem, cruzamento com redes de água e esgoto,
mudanças de declividades, etc.).
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Os dados obtidos serão entregues conforme TDR correspondente, a ser
detalhado para o processo de contratação deste serviço. Resumidamente,
deverá ser entregue uma representação em planta georreferenciada da
localização

das

estruturas,

sempre

que

possível

indicando

as

suas

características dentro da própria planta (cota, diâmetro, etc.).
Quando se tratar de tubulações, deverão ser especificados diâmetros,
cotas de tampa e de fundo nos PVs.
No decorrer dos levantamentos de campo, como já mencionado, deverão
ser feitas observações quanto ao estado de conservação das estruturas,
anotando-se a eventual ocorrência de patologias, bem como quanto à ocorrência
de assoreamento. No caso de estruturas a céu aberto, deverá ser, dentro do
possível, levantada a planície de inundação, de forma a estimar volumes
armazenados nestes locais e que, com uma possível melhora das condições de
escoamento no local, eventualmente possam gerar problemas a jusante.
Também poderão ser identificadas todas as bocas coletoras (boca de
lobo, ralo de sarjeta, ralo combinado, etc.), com especificação de tipo,
dimensões, coordenadas e trecho de galeria a qual estão ligadas.
Todos os levantamentos deverão ser executados com estações totais ou
GPS Geodésico, dotadas de coletoras internas de dados. As poligonais serão
amarradas à Rede Oficial do Município, tanto do ponto de vista altimétrico,
quanto planimétrico, sendo adotados, sempre que possível, diferentes marcos
como pontos de chegada e partida.
As poligonais serão executadas de acordo com a classe IIPA da NBR nº
13.133 – Execução de Levantamento Topográfico. Todos os levantamentos
deverão consolidados em relatórios técnicos, contendo as informações
cadastrais levantadas por bacia hidrográfica e microbacia de drenagem.
Deverão ser solicitados os produtos especificados nos itens a seguir.
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Produtos do levantamento topográfico-cadastral
Dentre os produtos, espera-se:
− Planta de situação dos trechos da rede de drenagem pluvial e
localização de todos os dispositivos de drenagem levantados, sobre base
cartográfica do município.
− Cópia da caderneta de campo bruta com códigos dos pontos, distâncias
e atributos;
− Listagem dos pontos irradiados com coordenadas (x e y), altitudes (z) e
atributos (entende-se como atributo a identificação do ponto levantado). Deve
ser confeccionado um banco de dados com informações em formato ASCII, ou
compatível com Microsoft Excel versão 2003 ou superior;
− Plantas e desenhos, em cópia impressa e digital, com todas as
informações necessárias e suficientes para perfeita caracterização das redes
levantadas (diâmetro, cotas, declividades, nome da via, etc.). As seções
levantadas serão relacionadas aos trechos de canais/galerias, contendo
diâmetro, extensão e indicação de sentido do fluxo.
− Fotografias da rede de drenagem, com identificação da sua localização
e data.
− Identificadores dos marcos planimétricos e referências de níveis
implantados;
− Vértices de origem;
− RN de origem;
− Memorial técnico;
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− Listas de coordenadas e altitudes dos marcos planimétricos e
referências de nível implantadas.
Prazo: Curto
Instituição Responsável: Prefeitura Municipal e suas Secretarias
envolvidas
Estimativa de Investimento: R$ 350.000,000 para cada 85 km de rede
Resultados Esperados: Obtenção das informações necessárias para a
elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, bem como para a
programação das ações de operação e manutenção do sistema.
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Tabela 14 - Cronograma e Matriz de Investimento para a Drenagem Urbana e o Manejo de Águas Pluviais (Ações Estruturantes)
Ações Estruturantes

Programas/Projetos
Ano

Investimento

2018

Elaboração da lei Elaboração da lei municipal
Programa de
Elaboração do
municipal para
para estabelecer a adoção
capacitação dos Programa de
Plano Diretor de
estabelecer a o
de medidas de baixo
agentes da
educação
Drenagem
marco legal da
impacto com base na
drenagem
ambiental
Urbana
drenagem urbana gestão da drenagem urbana
urbana
*
*
1.700.000,00
915.000,00
**

1.675.000,00

350.000,00

4.640.000,00
2.550.000,00

250.000,00

**

250.000,00

350.000,00

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2020

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2021

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2022

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2023

*

Total
Cadastramento da rede
investimento
com sistema de
ações
georreferenciamento****
estruturantes

1.700.000,00

2019

*

Programa
controle das
águas
subterrâneas

Imediato

Curto prazo

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2024

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2025

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2026

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2029

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2030

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2031

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2032

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2033

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2035

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2036

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

.

35.000,00

**

75.000,00

.

110.000,00

2027
2028

2034

Médio prazo

Longo prazo

2037
* Sem custos previstos caso feito por técnicos da Prefeitura Municipal
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** É o mesmo Programa proposto no item de Resíduos Sólidos e os custos não serão duplicados. Somente se duplica o conteúdo para ressaltar a sua importância
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Tabela 15 - Cronograma e Matriz de Investimento para a Drenagem Urbana e o Manejo de Águas Pluviais (Ações Estruturais)
Ações Estruturais

Programas/ Projetos
Ano
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Investimento
Imediato

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

***
***
***
***
***
***
***

Ampliação e readequação da
rede existente de
macrodrenagem pluvial
urbana
***
***
***
***
***
***
***

Limpeza e
manutenção da
drenagem
existente****
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***

Ampliação e readequação da
rede existente de
microdrenagem pluvial urbana

Limpeza e
manutenção da
drenagem
existente****
2.500.000,00

Total
investimento:
ações
estruturais
2.650.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Total
investimento:
estruturantes e
estruturais

150.000,00
150.001,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00

7.290.000,00
2.700.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00

2037
***
***
150.000,00
150.000,00
260.000,00
*** Primeiramente é necessário fazer um cadastro das ruas que devem ser contempladas com o programa, com isso poder estimar os gastos através da metragem de cada via.
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**** Deverá ser acrescido ao valor do Plano Diretor de Drenagem, caso contratado em conjunto
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB.
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7 AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA
Os serviços de saneamento básico são fundamentais para a população,
sendo que o comprometimento da prestação destes seus serviços pode trazer
riscos aos usuários e ao meio ambiente. Tais sistemas podem ser
comprometidos devido à estiagem, demandas temporárias, acidentes químicos
e biológicos, enchentes, sabotagens, entre outros fatores.
Assim, deve-se prever as ações de emergência e contingência
relacionadas ao saneamento básico, abrangendo os principais riscos que
envolvem as componentes do setor. O objetivo destas ações é estabelecer
medidas de controle para reduzir ou eliminar os possíveis riscos aos usuários e
ao meio ambiente decorrentes de situações de sinistros e interrupções na
prestação dos serviços.
As ações do Plano de Emergências e Contingências devem envolver
procedimentos de caráter preventivo e corretivo para a operação e manutenção
dos sistemas, definindo a infraestrutura necessária ao prestador do serviço
nestas atividades, que elevem o grau de segurança e garantam com isto a
continuidade operacional dos serviços.
Para

uma

eficiente

adoção

das

medidas

previstas

frente

a

anormalidades/emergências nos sistemas do saneamento básico, o fato deve
ser comunicado às entidades responsáveis para mobilização das ações
necessárias segundo uma sequência pré-definida, de forma que rapidamente os
problemas sejam resolvidos e seus efeitos negativos controlados. Caso seja
necessário realizar evacuação e o abandono de áreas afetadas por emergência,
a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros deverão coordenar todas as ações.
Para cada componente (água, esgoto, resíduos e drenagem urbana)
devem ser nomeados coordenadores responsáveis e nas situações de
emergência,

o

coordenador

local

designado

deverá

providenciar

a

documentação e os registros fotográficos e/ou filmagens das emergências para
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registro de informações que subsidiem os processos investigatórios e jurídicos
que venha a se tornar necessários.
A seguir, abordam-se sugestões para os principais tipos de ocorrências,
as possíveis origens e as ações a serem desencadeadas. Conforme acima
relatado, o prestador do serviço deverá ter disponíveis os instrumentos
necessários para o atendimento dessas situações contingências. Para novos
tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, dever-se-á promover a
elaboração de novos planos de atuação.
Planejamento de Riscos dos Serviços de Saneamento Básico
Um planejamento de risco tem como objetivo identificar as possíveis
falhas que podem ocorrer em um determinado sistema a fim de reduzi-las e de
criar procedimentos e ações para que, caso estas falhas venham a ocorrer, os
impactos sejam mínimos, não comprometendo todo o sistema e garantindo a
continuidade do serviço.
Tendo em vista que os serviços de saneamento básico não devem sofrer
paralisações prolongadas devido a falhas do sistema, recomenda-se a criação e
implementação de Planos de Riscos dos Serviços de Saneamento Básico.
O planejamento dos riscos para o abastecimento de água deve seguir a
metodologia que o Ministério da Saúde vem adotando através do Plano de
Segurança da Água - PSA, uma vez que a qualidade da água é essencial para
o controle de doenças e mortalidade por doenças veiculadas pela água.
Para os serviços de esgotamento sanitário tendo em vista que não há
metodologia especifica para o planejamento dos riscos foi baseado nas
metodologias clássicas, como HAZOP e APR, de Planejamento de Riscos e
Contingência.
Os planos de Emergência e Contingência aqui apresentados seguiram um
conjunto de orientações, a qual a administração municipal através de pessoal
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designado poderá adotar para complementá-los e torná-los operacionais, a
saber:
− Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que
desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências;
− Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e
que possam ter relação com os cenários de emergência;
− Descrição das autoridades e relacionamento entre as partes envolvidas,
com a definição de como as ações serão coordenadas;
− Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades
serão protegidas durante emergências;
− Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e
outros recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão
mobilizados;
− Definição

da

logística

de

mobilização

para

ações

a

serem

implementadas;
− Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de
ações previstas; e
− Planejamento para a coordenação do Plano.
Posteriormente, deverão ser verificadas as etapas de validação do Plano
de Emergência e Contingência, as quais deverão contemplar, no âmbito de cada
setor e em conjunto com os atuais integrantes do Plano de Contingências para
Enchentes do município, que devem compreender pelo menos:
− Definição de programa de treinamento;
− Desenvolvimento de práticas de simulados;
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− Avaliação de simulados e ajustes;
− Aprovação do plano;
− Distribuição do plano às partes envolvidas.
Ao longo do tempo, tais planos deverão ser revisados e atualizados, de
forma a incorporar os resultados das experiências adquiridas e de inovações que
venham a surgir, desta forma periodicamente deverá ser executada:
− Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;
− Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise
crítica;
− Registro de revisões;
− Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da
versão anterior.
Assim, na execução dos procedimentos para operacionalização dos
Planos de Contingências do setor de saneamento, as responsabilidades dos
prestadores de serviços e do governo municipal na resposta às emergências
deverão estar claramente estabelecidas, para cada cenário e respectiva ação.
Em sequência, descrevem-se a estruturação dos planos de contingências
dos setores de abastecimento, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e
drenagem urbana.
7.1.1 Plano de Segurança da Água
O Ministério da Saúde vem desenvolvendo ações de incentivo à
implantação de Planos de Segurança da Água - PSA visando ao cumprimento
da Portaria n° 2.914/2011. A elaboração deste plano foi proposta tendo em vista
que a abordagem tradicional do controle da qualidade da água para consumo
humano, focadas em análises laboratoriais as quais possuem métodos
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demorados e de baixa capacidade para o alerta rápido à população em casos de
contaminação da água, não garantem a efetiva segurança da água para
consumo.
A aplicação de ferramentas de avaliação e gerenciamento de riscos,
aplicados de forma ampla e integrada em todo o processo de produção, é a
maneira mais efetiva de garantir a qualidade e segurança da água destinada ao
consumo humano (WHO, 2004). Para tanto, é previsto que a concessionária do
serviço de abastecimento de água juntamente com a Secretaria de Saúde
elabore um Plano de Segurança da Água - PSA seguindo as etapas
estabelecidas no documento "Plano de Segurança da Água - Garantindo a
Qualidade e Promovendo a Saúde", elaborado pelo Ministério da Saúde, abaixo
transcritas:
− Constituição da equipe técnica multidisciplinar para realizar o
levantamento das informações e o planejamento, desenvolvimento, aplicação e
verificação do PSA;
− Descrição e avaliação do sistema de abastecimento de água existente
ou proposto, com construção do diagrama de fluxo e sistematização da
documentação;
− Identificação e análise dos perigos potenciais e caracterização dos
riscos;
− Identificação, avaliação e monitoramento das medidas de controle;
− Identificação dos pontos críticos de controle;
− Monitoramento operacional da implementação do PSA;
− Estabelecimento de limites críticos, procedimentos de monitoramento e
ações corretivas para condições normais e de incidentes;
− Estabelecimento de planos de gestão;
114

− Desenvolvimento de programas de apoio, como treinamentos, práticas
de higiene, procedimentos de operação-padrão, atualização, aperfeiçoamento,
pesquisa e desenvolvimento;
− Estabelecimento de comunicação de risco;
− Validação e verificação do PSA, avaliando seu funcionamento.
O PSA será acompanhado e monitorado pela vigilância da qualidade de
água, desde sua elaboração até o monitoramento, de forma a garantir a
qualidade da água para abastecimento humano.
7.1.2 Plano de Contingência do Sistema de Esgotamento Sanitário
Como já mencionado, o planejamento de contingência do serviço de
esgotamento sanitário foi baseado em métodos clássicos, como HAZOP e APR,
de avaliação de riscos e potenciais desvios da operabilidade do sistema. Este
plano foi estruturado procurando identificar os potenciais riscos decorrentes das
novas instalações propostas para sistema e procurou propor medidas para
eliminar ou controlar os perigos problemas de operabilidade deste sistema.
As possíveis falhas ou desvios operacionais identificados no Sistema de
Esgotamento Sanitário e suas respectivas ações estão mostrados na Tabela 16.
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Tabela 16 - Matriz de avaliação de riscos e potenciais desvios da operacionalidade do sistema de esgotamento sanitário
Unidade do
Sistema

Falha

Causas

Consequências

Ações para diminuir os
riscos de falha

Responsáveis
pelas Ações

Ações pós falha

Responsáveis
pelas Ações pós
falha

Pavimentação
das tampas dos
poços de visita

Obras de pavimentação
das ruas sem a devida
fiscalização.

Impedimento ao acesso dos poços de
visita, impossibilitando a manutenção
destes.

Mapeamento e
fiscalização na realização
da obra de pavimentação.

Setor de
Fiscalização e
Setor de
Operação

Remover os pavimentos das
tampas dos poços.

Setor de Obras

Ligações
pluviais nas
redes de esgoto
sanitário

Irresponsabilidade ou
desconhecimento dos
usuários quanto às
normas.

Redes tornam-se subdimensionadas
comprometendo o correto transporte dos
esgotos.

Fiscalização da ligação
nas novas moradias.
Fiscalização frequente na
rede com detecção de
ligações clandestinas.

Setor de
Fiscalização e
Setor de
Operação

Desligamento das ligações
clandestinas detectadas.

Setor de
Fiscalização,
Setor de
Operação e Setor
de Obras.

Formação de
Gases

Decomposição
anaeróbia da matéria
orgânica devido à
sedimentação de sólidos
no interior da rede
coletora.

Os gases resultantes da decomposição do
esgoto são inflamáveis e podem ocasionar
explosões em poços de visita, além de
corrosão das estruturas, o mau cheiro
causa incômodo à população.

Promover limpeza nos
poços de visita para evitar
a sedimentação de
matéria orgânica.

Setor de
Operação

Abertura dos poços de visita
os quais forem identificados
para que haja ventilação e
expulsão dos gases, e a
limpeza da rede para retirar a
matéria orgânica
sedimentada.

Setor de
Operação

O lançamento de químicos na rede de
esgoto proveniente de industrias na região
pode conferir uma carga tóxica ao esgoto,
prejudicando a etapa de tratamento.

Fiscalização dos pontos
de lançamento de
efluente das indústrias
locais. Realizar programa
de controle de
lançamentos não
autorizados na rede de
esgoto.

Setor de
Fiscalização e
Setor de
Operação

Detectar o local e o tipo de
produto lançado na rede,
tomando medidas preventivas
para que o problema não
prejudique o processo de
tratamento.

Setor de
Fiscalização e
Setor de
Operação

Setor de
Fiscalização e
Setor de Obras

Comunicar as entidades
responsáveis para instruir as
pessoas afetadas a evitarem o
contato com a água
contaminada pelo esgoto.

Setor de
Operação e Setor
de Comunicação

Setor de
Manutenção e

Limpar os poços de visita e as
redes coletoras

Setor de
Manutenção e

Rede
Coletora
Lançamento de
Produtos
Químicos

Irresponsabilidade ou
acidente nas indústrias
da região.

Enchentes e
inundações

Chuvas de grande
intensidade.
Entupimento das bocas
de lobo. Aumento do
nível dos corpos hídricos
da região.

Contaminação da água pelos esgotos
sanitários.

Monitorar as áreas mais
susceptíveis à inundação.
Realizar um programa
para fechamento
hermético das tampas e
caixas de inspeção.

Assoreamento
das Redes

Entrada de areia nas
juntas e poços de visita.

Diminuição da capacidade de transporte e
interferência no regime hidráulico.

Limpeza e inspeção
frequente das redes
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Unidade do
Sistema

Estações
Elevatórias

coletoras e dos poços de
visita.

Setor de
Operação

Setor de
Operação.

Causas

Consequências

Ações para diminuir os
riscos de falha

Responsáveis
pelas Ações

Ações pós falha

Responsáveis
pelas Ações pós
falha

Erro humano

Erro na manutenção e
instalação do conjunto
motor-bomba

Avaria total dos equipamentos. Interrupção
da operação momentaneamente com
necessidade de uso de extravasamento,
caso não exista equipamento reserva.

Obter equipamento
reserva para substituição
e automação. Inspeção
periódica para verifica o
funcionamento do
equipamento reserva e o
sistema de automação.

Setor de
Manutenção e
Setor de
Operação

Parar a operação da estação
elevatória. Manutenção ou
troca das partes danificadas.

Setor de
Manutenção e
Setor de
Operação

Sabotagem

Sabotagem e
danificação dos
conjuntos motor-bomba.

Poderá deixar a estação elevatória fora de
operação temporariamente com
necessidade de uso de extravasamento,
caso não exista equipamento reserva.

Instalação dos
dispositivos de segurança
e monitoramento 24 horas
contra violação.

Setor de
Operação

Acionamento da Polícia caso
os dispositivos de segurança
acusem arrombamento.
Manutenção ou trocar das
partes danificadas.

Setor de
Manutenção e
Setor de
Operação

Queda de postes de
energia. Corte no
fornecimento de Energia.

Poderá deixar a estação elevatória fora de
operação pelo tempo da falta de energia
com necessidade do uso de
extravasamento.

Manter um sistema
alternativo de geração de
energia. Inspeção
periódica para verificar se
o sistema de energia
alternativo está em
condições de operação.

Setor de
Operação

Comunicar a operadora
responsável pelo fornecimento
de energia. Começar a
operação com sistema
alternativo apenas em casos
de longa duração do corte do
fornecimento de energia.

Setor de
Comunicação e
Setor de
Operação

Setor de
Operação e Setor
de Projeto

Parar operação da estação
elevatória que estiver em área
inundada. Comunica as
entidades responsáveis para
instruir as pessoas afetadas a
evitarem o contato com a
água contaminada pelo
esgoto. Antes de voltar a
operação verificar se as
estações elevatórias atingidas
por inundações estão em
condições de uso.

Setor de
Operação e Setor
de Comunicação

Falha

Falta de
Energia

Enchentes e
inundações

Chuvas de grande
intensidade.
Entupimento das bocas
de lobo. Aumento do
nível dos corpos hídricos
da região.

Poderá deixar a estação elevatória fora de
operação temporariamente. Contaminação
da água pelos esgotos sanitários. Avaria
total dos equipamentos.

Monitorar as áreas mais
susceptíveis à inundação.
Dar prioridade de
instalação das elevatórias
em locais protegidos de
inundações.
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Unidade do
Sistema

Falha

Causas

Consequências

Ações para diminuir os
riscos de falha

Responsáveis
pelas Ações

Ações pós falha

Responsáveis
pelas Ações pós
falha

Presença de
animais e
insetos

Falta de limpeza e
manutenção das
estações elevatórias

Os insetos e os animais podem transmitir
doenças e ainda podem danificar as
partes constituintes da estação elevatória.

Realizar inspeção
periódica nas instalações
das estações elevatórias.

Setor de
Operação

Contratação de empresas
especializadas em eliminar o
problema.

Setor de Compras

Formação de
Gases

Decomposição
anaeróbia da matéria
orgânica devido à
sedimentação de sólidos
no interior da rede
coletora.

Os gases resultantes da decomposição do
esgoto são inflamáveis e podem ocasionar
explosões em poços de visita, além de
corrosão das estruturas, o mau cheiro
causa incômodo à população.

Promover a ventilação
adequada do poço úmido.
Promover limpeza nos
poços de visita para evitar
a sedimentação da
matéria orgânica.

Setor de
Operação

Promover a ventilação do
poço úmido e a limpeza para
retirada dos sólidos
sedimentados.

Setor de
Operação

Entupimento
das tubulações
da linha de
recalque

Objetos jogados nos
vasos sanitários podem
entupir as linhas de
recalque.

Interrupção da operação das estações
elevatórias.

Gradeamento na entrada
dos poços úmidos.
Educação Ambiental
Continuada.

Setor de Projeto
e Setor de
Relações
Públicas

Retirada dos materiais que
causam entupimento.

Setor de
Operação

Rompimento
das tubulações
da linha de
recalque

Mau funcionamento das
bombas elevatórias
ocasionando uma sobre
pressão nas linhas de
recalque. Desgaste das
tubulações devido ao
tempo de uso.

Extravasamento de esgotos sanitários e
interrupção da operação das elevatórias.

Verificação contínua das
condições de operação
das estações elevatórias.
Manutenção e controle
das tubulações das linhas
de recalque.

Setor de
Operação

Parada de operação das
estações elevatórias. Troca
das tubulações danificadas.

Setor de
Operação e Setor
de Manutenção

Falha

Causas

Consequências

Ações para diminuir os
riscos de falha

Responsáveis
pelas Ações

Ações pós falha

Responsáveis
pelas Ações pós
falha

Estações
Elevatórias

Unidade do
Sistema

118

Tratamento
de Esgoto

Problemas na operação. Interrupção na
operação da ETE. Lançamento dos
efluentes fora do padrão.

Instrução de todos os
funcionários da ETE e
contratados sobre os
procedimentos de
operação da ETE.
Controle e supervisão de
todas as obras e
manutenções realizadas.

Setor de
Operação, Setor
de Manutenção e
Setor de Obras.

Dependendo do tipo de falha,
interrupção da operação da
ETE. Manutenção ou troca
das partes danificadas.

Setor de
Operação e Setor
de Manutenção

Sabotagem e
danificação das partes
constituintes da ETE.

Poderá manter a ETE fora de
funcionamento até a normalização das
condições de Operação.

Instalação dos
dispositivos de segurança
e monitoramento 24 horas
contra violação.

Setor de
Operação

Acionamento da Polícia caso
os dispositivos de segurança
acusem arrombamento.
Manutenção ou troca das
partes danificadas.

Setor de
Manutenção e
Setor de
Operação

Irresponsabilidade ou
acidente nas indústrias
da região.

Dependendo do sistema de tratamento, a
presença de compostos químicos
liberados principalmente por indústrias
pode conferir toxicidade ao esgoto
afluente, comprometendo os organismos
responsáveis pela degradação da matéria
orgânica e consequentemente a qualidade
do efluente final.

Fiscalização dos pontos
de lançamento de
efluente das indústrias
locais. Realizar programa
de controle de
lançamentos não
autorizados na rede de
esgoto.

Setor de
Fiscalização

Detectar o local e o tipo de
produto lançado na rede,
tomando medidas preventivas
para que o problema não
prejudique o processo de
tratamento.

Setor de
Operação

Queda de postes de
energia. Corte no
fornecimento de Energia.

Os sistemas de tratamento, em que é
necessário o fornecimento de energia, não
podem ficar sem operação por um longo
período, além de prejudicar a biomassa
pela falta de suprimento de matéria
orgânica.

Manter um sistema
alternativo de geração de
energia. Inspeção
periódica para verificar se
o sistema de energia
alternativo está em
condições de operação.

Setor de
Operação

Comunicar a operadora
responsável pelo fornecimento
de energia. Começar a
operação com sistema
alternativo apenas em casos
de longa duração do corte do
fornecimento de energia.

Setor de
Comunicação e
Setor de
Operação

A formação de gases com mau cheiro
pode causar incômodo às populações
vizinhas à ETE.

Implantar uma cortina
vegetal mais eficiente e
instalar um sistema de
controle de odores, a
exemplo de pulverizador
aromatizado. Monitorar a
concentração de H2S no
entorno da ETE.

Setor de
Operação

Detectando os níveis de
concentração acima dos
normais, deverá ser acionado
o sistema de controle de
odores.

Setor de
Operação

Erro Humano

Operação inadequada,
modificação na operação
sem o devido
conhecimento,
instalação inadequada
de componentes
mecânicos da ETE.

Sabotagem

Lançamento de
Produtos
Químicos

Falta de
Energia

Formação de
Gases

Operação inadequada
do sistema. Presença de
substâncias químicas
que facilitam a formação
de gases.

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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7.1.3 Plano de Contingência de Resíduos Sólidos
A operação em contingência e emergência é uma atividade em tempo real
que busca mitigar os riscos para a segurança dos serviços de saneamento e
contribui para a sua manutenção quanto à disponibilidade e qualidade, nos casos
em que houver indisponibilidade de funcionalidades de determinados
componentes dos sistemas.
Dentre os segmentos que compõem a limpeza urbana, certamente a
coleta de resíduos domiciliares e a disposição final se destacam como a principal
atividade em termos de essencialidade. Desse modo, a falta dos serviços de
coleta regular de resíduos gera problemas quase que imediatos para a saúde
pública pela exposição dos resíduos em vias e logradouros, resultando em uma
situação favorável à proliferação de vetores transmissores de doenças.
Desta forma, são identificadas situações que caracterizam anormalidades
aos serviços de limpeza urbana e propostas as respectivas ações de mitigação
de forma a controlar e sanar a condição de anormalidade.
As tabelas abaixo demonstram as possibilidades de ocorrências para as
atividades do setor de gestão de resíduos sólidos urbanos, bem como as ações
necessárias para sanar cada uma delas. Logo após, a tabela seguinte mostra a
descrição das medidas e ações emergenciais previstas, específicas para o
sistema de limpeza urbana.

120

Tabela 17 - Eventos Emergenciais previstos para o Sistema de Resíduos Sólidos
Eventos

Coleta

Transporte

Tratamento

Tratamento e
Disposição
Final

1,3,4,5

1,3,4,5

1,3,4,5

1,3,4,5,12

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,12

Armazenamento

Precipitação
Intensa
Enchente

1,2,3,4,5,6,7

Falta de Energia

1,3,4,5,7

Falha Mecânica

1,3,4,8,10,11

1,3,4,8,10,11

1,3,4,8,10,11

Escorregamento
(aterro)
Impedimento de
acesso

1,3,4,5,6,10,12
1,3,4,5

1,3,4,5,14

Acidente
Ambiental
Vazamento de
Efluente
Greve

1,3,4,8,10,11

1,3,4,5,14

1,3,4,5,14

1,3,4,5,12

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,

1,2,3,4,5,6,7,

8,10

8,10

1,3,4,7,

1,3,4,7,9,14

Depredação

Incêndio

9,14

1,3,4,7,9,14

1,2,3,4,5,6,7,8,10

1,3,4,7,9,14

3,4,5,6,7,

3,4,5,6,7,8,10,

8,10,11

11

1,2,3,4,5,6,7,

1,2,3,4,5,6,7,

1,2,3,4,5,6,7,8,

8,10,11

8,10,11

10,11,12,13

1,2,3,4,5,6,7,

1,2,3,4,5,6,7,8,

8,10,11

10,11,12,13

Explosão

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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3,4,5,6,7,8,10,11

Tabela 18 - Medidas e Ações emergenciais

Medidas
Emergenciais

Descrição das Medidas Emergenciais

1

Paralização completa dos serviços

2

Paralização Parcial dos Serviços

3

Comunicação ao Responsável Técnico

4

Comunicação à Administração Pública Secretaria Responsável ou Órgão Responsável

5

Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de
Bombeiros

6

Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia
Ambiental

7

Comunicação à população

8

Substituição de Máquinas e Equipamentos

9

Substituição de Pessoal

10

Manutenção Corretiva

11

Uso de equipamento ou veículo reserva/extra

12

Solicitação de apoio a municípios vizinhos

13

Isolamento de área e remoção de pessoas

14

Manobra Operacional

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Avaliando-se outras ocorrências pertinentes ao manejo dos resíduos
sólidos urbanos, elenca-se ações diferenciadas e mais específicas aos cenários
de Contingência e Emergência, o que é apresentado na Tabela 19.
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Tabela 19 - Ações a serem avaliadas em situações de emergência
Tipo e Situação
Origem da possível ocorrência
Ações de Emergência
do Serviço
Paralisação dos
serviços de
limpeza urbana,
incluindo
varrição

Greve da prefeitura ou
interrupção da coleta pela
empresa operadora do serviço.

Contratação de empresa
especializada em caráter de
emergência

Obstrução do
sistema viário

a) Acidentes de trânsito; b)
Protestos e manifestações
populares; c) obras de
infraestrutura; d) Desastres
naturais com obstrução parcial ou
alagamento de vias públicas,
como, chuvas intensas e
prolongadas.

Estudo de rotas alternativas para o
fluxo dos resíduos

Catástrofes climáticas

a) Identificação de possíveis locais
para disposição final adequada
para este tipo de resíduos; b)
acionamento dos funcionários da
prefeitura; c) Acionamento dos
Bombeiros e Defesa Civil.

Geração de
resíduos
volumosos
oriundos de
catástrofes

O Plano de Emergência e Contingência prevê os cenários de emergência
e as respectivas ações para mitigação, as quais deverão ser detalhadas de forma
a permitir sua efetiva operacionalização.
7.1.4 Plano de Contingência do Sistema de Drenagem Urbana
O Plano de Emergências e Contingências objetivas estabelecer os
procedimentos de atuação integrada das diversas instituições/órgãos setoriais
na ocorrência de enchentes, assim como identificar a infraestrutura necessária
nas atividades de caráter preventivo e corretivo, de modo a permitir a
manutenção da integridade física e moral da população, bem como preservar os
patrimônios públicos e privados.
As ações de redução de desastres abrangem os seguintes aspectos
globais:
•

Prevenção de Desastres;

•

Preparação para Emergências e Desastres;

•

Resposta aos Desastres (corretiva);
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•
O

Reconstrução.
município

está

em

fase

de

construção

do

Plano

de

Contingência/Operacional de Enchentes da Defesa Civil, os quais definem os
principais instrumentos a serem utilizados pelo Prestador para as ações
previstas neste Plano.
Desta forma, não há a necessidade de proposição de ações específicas
no PMSB, além da recomendação do atendimento e operacionalização dos
Planos Existentes, bem como da revisão de suas estratégias, que devem ser
sempre atualizadas e otimizadas com base na experiência adquirida ao longo da
operação do sistema.
Ademais, as possíveis situações críticas que exigem ações de
contingências podem ser minimizadas através de um conjunto de procedimentos
preventivos de operação e manutenção como os listados a seguir.
•

Ações preventivas de controle operacional
o Verificação das condições físicas de funcionamento das
estruturas que compõem o sistema, como bocas de lobo,
poços de visita, canais, redes tubulares, travessias e
bueiros;
o Monitoramento dos níveis dos canais de macrodrenagem;
o Monitoramento dos níveis do Lago da Perucaba e demais
arroios urbanos;
o Qualidade da água de escoamento superficial;
o Prevenção de acidentes nos sistemas
▪

Plano de ação nos casos de quebra de equipamento
e estruturas;

▪

Gestão dos riscos ambientais em conjunto com
órgãos ambientais e de recursos hídricos.

•

Ações preventivas de manutenção
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o Programação de limpeza e desassoreamento das bocas de
lobo, poços de visita, redes tubulares e canais;
o Plano

de

manutenção

preventiva

de

equipamentos

eletromecânicos, travessias e canais, sobretudo em áreas
propensas à ocorrência de inundações;
o Cadastro de equipamentos e instalações;
o Programação da manutenção preditiva em equipamentos
críticos;
o Registro do histórico de manutenções.
8 POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
A efetiva implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico
demanda uma significativa inversão de recursos por parte da Administração
Pública, que deverá buscar alternativas de captação de recursos em diferentes
fontes.
É fundamental destacar que a provisão de investimentos em saneamento
básico deverá ser estabelecida no planejamento da administração municipal a partir
do Plano Plurianual - PPA, motivo pelo qual a legislação prevê que sua revisão deve
preferencialmente coincidir com a elaboração do PPA.
A obrigatoriedade da elaboração do PPA obriga o Governo a planejar todas
as suas ações e também seu orçamento de modo a não descumprir as diretrizes
nele contidas.
Desta forma, o PMSB deverá compatibilizar-se com o Plano Plurianual do
município, a fim de permitir o desenvolvimento das ações planejadas as quais
devem ser viáveis dentro do quadro orçamentário do município.

Como fontes ordinárias de recursos financeiros para o município, além
daquelas decorrentes de tributos cobrados pelo município, como é o caso do
IPTU, ISSQN e ITBI, tem-se o repasse do ICMS pelo Estado e o Fundo de
Participação do Município. Tais recursos são utilizados para financiar projetos de
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infraestrutura, que poderiam incluir obras de melhoria na área de saneamento e
gestão de resíduos. Esses recursos são de caráter obrigatório, e o município tem
acesso a eles independentemente de possuírem Plano de Saneamento.
Tem-se ainda os recursos provenientes de tarifas, que compreendem
aqueles relativos a efetiva cobrança pelos serviços prestados. A origem destes
recursos está atrelada aos modelos institucionais para a gestão dos serviços. A
partir da cobrança de tarifas a administração municipal pode obter as receitas
para implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. A necessidade de
sustentabilidade do PMSB poderá resultar em revisão de tarifas, seja de seus
valores ou quanto a sua forma e critérios de cobrança, visto que de forma geral
as condições comumente não refletem as particularidades locais nem mesmo
admite critérios socioeconômicos que permitam uma cobrança mais justa.
Incremento de valores às tarifas existentes com o propósito específico
pode ser também uma ferramenta aplicável, de forma a proporcionar recursos
específicos para finalidades pré-determinadas.
Além dessas fontes de recursos, a partir da elaboração e aprovação do
PMSB, o município poderá ter acesso a recursos extraordinários provenientes
da União, destinados por meio de fomento ou de instituições financeiras federais,
mediante concessão de linhas de crédito.
Importante destacar que a alocação de recursos públicos federais e os
financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados
por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as
diretrizes e os objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 da Lei Nacional de
Saneamento Básico e com os planos de saneamento básico. De acordo com o
decreto 7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/07, são definidos critérios e
condicionantes para alocação de recursos federais, a seguir destacados: “Art.
55. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos
da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da
União serão feitos em conformidade com os planos de saneamento básico e
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condicionados: I - a observância do disposto nos arts. 9o, e seus incisos, 48 e
49 da Lei no 11.445, de 2007; II - ao alcance de índices mínimos de: a)
desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos
serviços; e, b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do
empreendimento;

III

-

à

adequada

operação

e

manutenção

dos

empreendimentos anteriormente financiados com recursos mencionados no
caput; e, IV - à implementação eficaz de programa de redução de perdas de
águas no sistema de abastecimento de água, sem prejuízo do acesso aos
serviços pela população de baixa renda, quando os recursos forem dirigidos a
sistemas de captação de água.
§ 1º O atendimento ao disposto no caput e seus incisos é condição para
qualquer entidade de direito público ou privado: I - receber transferências
voluntárias da União destinadas a ações de saneamento básico; II - celebrar
contrato, convênio ou outro instrumento congênere vinculado a ações de
saneamento básico com órgãos ou entidades federais; e, III - acessar, para
aplicação em ações de saneamento básico, recursos de fundos direta ou
indiretamente sob o controle, gestão ou operação da União, em especial os
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT. § 2º A exigência prevista na alínea "a" do inciso
II do caput não se aplica à destinação de recursos para programas de
desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos de saneamento
básico. § 3º Os índices mínimos de desempenho do prestador previstos na
alínea "a" do inciso II do caput, bem como os utilizados para aferição da
adequada operação e manutenção de empreendimentos previstos no inciso III
do caput deverão considerar aspectos característicos das regiões respectivas.
Seção II Dos Recursos não Onerosos da União Art. 56. Os recursos não
onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento básico
promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre transferidos para
os Municípios, para o Distrito Federal, para os Estados ou para os consórcios
públicos de que referidos entes participem. § 1º O disposto no caput não
prejudicará que a União aplique recursos orçamentários em programas ou ações
127

federais com o objetivo de prestar ou oferecer serviços de assistência técnica a
outros entes da Federação.
§ 2º É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na
administração, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento
básico não administrado por órgão ou entidade federal, salvo por prazo
determinado em situações de iminente risco à saúde pública e ao meio ambiente.
§ 3º Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dada prioridade às
ações e empreendimentos que visem o atendimento de usuários ou Municípios
que não tenham capacidade de pagamento compatível com a auto sustentação
econômico-financeira dos serviços e às ações voltadas para a promoção das
condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e a outras
populações tradicionais. § 4º Para efeitos do § 3º, a verificação da
compatibilidade da capacidade de pagamento dos Municípios, com a auto
sustentação econômico-financeira dos serviços será realizada mediante
aplicação dos critérios estabelecidos no PMSB”.
Desse modo, é importante identificar quais as potenciais fontes para a
captação de recursos para gestão e implantação do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Rio Largo, através de convênios/financiamentos nas
esferas estadual e federal, através dos Ministérios, BNDES - Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social e parcerias com a iniciativa privada ou
ainda com organismos internacionais de financiamento.
As fontes de financiamento se caracterizam por ser um recurso oneroso,
o qual exige retorno (pagamento) e estão vinculados a operações de crédito ou
financiamentos. A obtenção de recursos onerosos pode ser feita através de
convênios ou contratos, apresentar-se como uma das alternativas mais comuns
para viabilizar os investimentos em saneamento.
Com relação à repartição de competências estabelecida na esfera federal
quanto ao repasse de recursos para iniciativas de saneamento, especificamente
quanto ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos
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sólidos urbanos, cabe ao Ministério das Cidades, por intermédio da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental, o atendimento a municípios com população
superior a 50 mil habitantes, como no caso de Rio Largo, ou participantes de
consórcios públicos afins. Particularmente com relação ao componente manejo de
águas pluviais urbanas, verifica-se a competência compartilhada entre Ministério
das Cidades e Ministério da Integração Nacional.

Os principais programas de financiamento para projetos na área de
Saneamento são apresentados a seguir:
• Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES
Um dos objetivos do BNDES é o auxílio ao desenvolvimento local por meio
de parcerias estabelecidas com governos estaduais e prefeituras, viabilizando e
implementando os investimentos necessários.
O BNDES apoia projetos de investimentos, públicos ou privados, que
contribuam para a universalização do acesso aos serviços de saneamento
básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão
integrada dos recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como
unidade

básica

de

planejamento

(http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Finan
ceiro/Produtos/FINEM/saneamento.html).
A

linha

Saneamento

Ambiental

e

Recursos

Hídricos

financia

investimentos relacionados a:
− Abastecimento de água;
− Esgotamento sanitário;
− Efluentes e resíduos industriais;
− Resíduos sólidos;
− Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias
hidrográficas);
− Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
− Desenvolvimento institucional;
− Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos
Comitês; e
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− Macrodrenagem.
Podem solicitar crédito as sociedades com sede e administração no país,
de controle nacional ou estrangeiro, empresários individuais, associações,
fundações e pessoas jurídicas de direito público.
Todas as esferas de governo podem solicitar auxílio financeiro ao BNDES
para investimentos em infraestrutura e cobertura de gastos e despesas, como a
compra de equipamentos.
Esse tipo de financiamento é reembolsável. Isso posto, quando requerido
pelo município, é necessário que na lei orçamentária esteja contida a previsão
do pagamento do valor do empréstimo, bem como haja a permissão para a
assunção da dívida em nome do município.
• Caixa Econômica Federal - CEF
A CEF estabeleceu, em acordo celebrado com o governo federal, linhas
de crédito para financiar a elaboração de planos estaduais e municipais de
resíduos sólidos; implantação e/ou adequação de coleta e transporte, transbordo
e tratamento de RSU; eliminação de lixões, reciclagem e inserção social de
catadores, com a profissionalização de cooperativas de catadores.
Assim, o financiamento pode ser requerido tanto por estados e municípios
como também pelos demais atores da PNRS, caso dos catadores e das
cooperativas que atuem com reciclagem.
• Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
O PAC é um programa do governo federal que visa estimular o
crescimento da economia brasileira mediante o investimento em obras de
infraestrutura.
Entre as prioridades de investimentos em infraestrutura estão eixos como
o saneamento básico (PAC Cidade Melhor), a habitação (PAC Habitação), o
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transporte (PAC Transporte), a energia (PAC Energia) e os recursos hídricos
(PAC Água e Luz Para Todos).
Dessa forma, cabe ao gestor público analisar as opções estabelecidas no
sítio do Governo Federal (http://www.brasil.gov.br/pac) para, em parceria, poder
atender à PNRS e a PMSB, com base nos recursos disponibilizados pelo
governo federal.
Programas de Financiamento Não Reembolsáveis:
• Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA
A Lei n° 7.797, de 10 de julho de 1989, criou o Fundo Nacional do Meio
Ambiente (FNMA), que pertence ao Ministério do Meio Ambiente. Esse fundo
tem como objetivo disponibilizar recursos para a capacitação de gestores nas
áreas que desenvolvam ações de temática ambiental, como água, florestas,
fauna, projetos sustentáveis e planejamento e gestão territorial ou qualquer outra
área que tenha como objetivo a proteção da biodiversidade e da natureza.
Os projetos podem ser apresentados de acordo com temas definidos pelo
Conselho Deliberativo do FNMA, que é definido para cada ano. A apresentação
de propostas deverá seguir as orientações publicadas na página eletrônica do
FNMA.
• Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental - SNSA
O Ministério das Cidades é um dos atores da PNSB e da PNRS e tem
como missão principal assegurar à população o direito de acesso ao sistema de
Saneamento Básico em sua integralidade. O Ministério busca projetos e ações
que visem à implantação ou adequação para o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequada de resíduos.
Os Recursos Federais são repassados através dois programas:
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− Saneamento para todos; visa financiar empreendimentos ao setor
público e ao setor privado, a CAIXA apoia o poder público na promoção à
melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana,
promovendo ações de saneamento básico, integradas e articuladas com outras
políticas setoriais. Os recursos do programa são oriundos de Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS e da contrapartida do solicitante.
O programa se destina ao:
− Setor Público - Estados, municípios, Distrito Federal, concessionárias
públicas de saneamento, consórcios públicos de direito público e empresas
públicas não dependentes.
− Setor Privado - Concessionárias ou sub concessionárias privadas de
serviços públicos de saneamento básico, ou empresas privadas, organizadas na
forma de sociedade de propósito específico para o manejo de resíduos sólidos
e manejo de resíduos da construção e demolição.
As seguintes modalidades poderão fazer uso destes recursos:
− Abastecimento de água:
− Esgotamento sanitário
− Saneamento integrado
− Desenvolvimento institucional
− Manejo de águas pluviais
− Manejo de resíduos sólidos
− Manejo de resíduos da construção e demolição
− Preservação e recuperação de mananciais
− Estudos e projetos
Como condição de financiamento, tem-se uma Contrapartida Mínima: Em
operações com o setor público, o valor correspondente à contrapartida mínima
é de 5% do valor do investimento, exceto na modalidade Abastecimento de
Água, onde a contrapartida mínima é de 10%.
− Programa de Resíduos Sólidos – Sistemas de Limpeza Pública.
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Podem fazer uso desses recursos os estados, o Distrito Federal e os
municípios com população superior a 50 mil habitantes. Normalmente, a
operacionalização dos recursos e dos projetos que devem receber verbas para
a sua aplicação é feita em conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF).
• O Ministério da Justiça – Fundo de Direito Difuso - FDD
O fundo administrado pelo Ministério da Justiça tem como objetivo a
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à
ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
Os recursos são provenientes de multas aplicadas pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), das multas aplicadas por
descumprimento a Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e das
condenações judiciais em ações civis públicas.
Esses recursos são destinados apenas às entidades que atuam
diretamente na defesa dos direitos difusos, como preservação e recuperação do
meio ambiente, proteção e defesa do consumidor, promoção e defesa da
concorrência, entre outros.
Podem ser apoiados projetos que incentivem a gestão dos resíduos
sólidos, a coleta seletiva ou outras formas e programas que incluam os objetivos
da própria PNRS, que são a redução, a reutilização, o reaproveitamento e a
reciclagem do lixo.
Para candidatar-se ao recebimento de verbas do FDD, é necessário
apresentar uma carta consulta, cujo modelo é divulgado no sítio do Ministério da
Justiça. Podem pedir os recursos da FDD as instituições governamentais da
administração direta e indireta dos governos federal, estadual e municipal e as
organizações não governamentais desde que brasileiras e que estejam
relacionadas à atuação em projetos de meio ambiente, defesa do consumidor,
de valor artístico ou histórico.
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Fundos Internacionais de Investimento
As prefeituras têm acesso também a fontes de financiamentos
internacionais, as quais poderiam com isso ampliar suas opções de condições,
taxas e amortizações para a contratação de empréstimos. As fontes são
inúmeras e as taxas diferenciadas, porém os requisitos para a contratação são
grandes, o que absorve do tomador muita organização e atenção nos
procedimentos a serem adotados. Uma das principais fontes de financiamento
internacional é o BIRD (International Bank for Reconstruction and Development).
O BIRD foi criado em 1945 e conta hoje com 185 países membros, entre
eles o Brasil. Juntamente com a IDA (Associação Internacional de
Desenvolvimento), constitui o Banco Mundial, organização que tem como
principal objetivo à promoção do progresso econômico e social dos países
membros mediante o financiamento de projetos com vistas à melhoria das
condições de vida nesses países. O BIRD é uma das maiores fontes de
conhecimento e financiamento do mundo, que oferece apoio aos governos dos
países membros em seus esforços para investir em escolas e centros de saúde,
fornecimento de água e energia, combate a doenças e proteção ao meio
ambiente. Ao contrário dos bancos comerciais, o Banco Mundial fornece crédito
a juros baixos ou até mesmo sem juros aos países que não conseguem obter
empréstimos para desenvolvimento.
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9 ANEXOS
Anexo 1 - Ecopontos
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Anexo 2 - Descrição dos Tópicos da Capacitação
1. Introdução à Gestão de Águas Pluviais Urbanas
1.1. Introdução
O impacto das cheias urbanas tem sido um dos principais problemas na
América Latina nesta última década. O desenvolvimento urbano foi rápido e
intenso, aumentando a população urbana acima de 75% do total. Este processo
foi desenvolvido sem planejamento ou gestão da infraestrutura, resultando num
aumento da frequência das cheias e dos impactos na população e na economia
da região. Juntamente com a falta de planejamento existe falta de estratégia de
gestão o que tem levado a investimentos inadequados. Estes investimentos tem
sido uma das principais causas de impactos, já que estão aumentando as dívidas
dos países e resultando em mais problemas.
É necessária uma gestão moderna na região para atuar sobre as
inundações. Este curso foi desenvolvido para apresentar a visão de Gestão
integrada das águas pluviais urbanas e uma nova concepção do gerenciamento
em cidades com vistas a mudar a tendência de um desenvolvimento econômico
e técnico insustentável.
O curso é voltado para gestores, tomadores de decisão, técnicos de
agencias de águas e de organismos fiscalizadores da drenagem urbana, entre
outros. O curso não é sobre projeto de drenagem urbana, mas como gerenciar
o impacto com base em soluções sustentáveis a níveis de planejamento e
decisão.
1.2. Objetivos
Dotar ao aluno de uma visão integrada da Gestão das Águas Urbanas
incluindo planejamento urbano, abastecimento, esgoto sanitário, drenagem
urbana e inundações ribeirinhas, drenagem e saúde e meio ambiente; Plano
Diretor de Drenagem. Também que o aluno veja em estudos de caso escolhidos
de realidades semelhantes a sua a aplicação efetiva das medidas
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1.3. Tópicos
I.

Águas Urbanas

As águas urbanas: pluviais e sanitárias. Desenvolvimento urbano e
impermeabilização, Sistemas Urbanos: mananciais e disponibilidade hídrica e
abastecimento. Tipos de inundações. Doenças de veiculação hídrica. Os
serviços e a drenagem: relação entre resíduos sólidos e drenagem. Aspectos
históricos do desenvolvimento das inundações ribeirinhas, uso do solo e
impactos, Avaliação da Inundação; Medidas de Controle:
Estrutural e não-estrutural; Avaliação das perdas econômicas.
II.

Impactos do Desenvolvimento

Impacto do desenvolvimento no ciclo hidrológico; Impactos do meio
ambiente e nos sistemas aquáticos; Impactos da Gestão da Drenagem urbana;
III.

Gestão Integrada das Águas Pluviais

Fases da Gestão, Gestão dos Recursos Hídricos na escala de bacia e na
cidade, Plano Nacional de Águas Pluviais. Princípios da Gestão de Drenagem
Urbana; Medidas de controle; Desenvolvimento de Baixo Impacto. Legislação
nacional e estadual.
IV.

Plano Diretor de Drenagem Urbana

Definição e propostas. O Plano Diretor da cidade. O Plano de Saneamento
Básico. Integração entre os Planos; Estrutura; medidas: estrutural e nãoestrutural; Produtos; Programas.
V.

Estudos de Casos

Plano Diretor de Drenagem Urbana, Plano Diretor de Drenagem Urbana
e Esgotamento Sanitário; Conflito da produção de energia e cheias de rios.
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1.4. Duração
A duração deste módulo é de 16 horas.
1.5. Bibliografia
ACIOLI, L. A.; SILVEIRA, A. L. L.; GOLDENFUM, J. A. Análise
experimental da eficiência de pavimentos permeáveis. Recursos hídricos: jovem
pesquisador 2005. Fortaleza: ABRH,2005, v., p. 305-331.
ALLASIA, D. G. ; VILLANUEVA, Adolfo Oreste Nicolas. Custo da incerteza
na macrodrenagem urbana I: Determinação dos parâmetros mais sensíveis na
modelagem de macrodrenagem urbana. Revista Brasileira de Recursos
Hídricos, em impressão, v. 12, p. 1-11, 2007.
ALLASIA, D. G.; VILLANUEVA, Adolfo Oreste Nicolas Custo da incerteza
na macrodrenagem urbana II: Influência do erro na estimativa do CN sobre o
custo da rede. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, em impressão, v. 12, p.
12-22, 2007.
BAPTISTA, M. B.; NASCIMENTO, N.o.; BARRAUD, Sylvie. Técnicas
Compensatórias em Drenagem Urbana. 1. ed. Porto Alegre: ABRH, 2005. v. 1.
266 p. CARLOS E. M. TUCCI, RUBEN LA LAINA PORTO, MÁRIO T. DE
BARROS (ORGANIZADORES) Coleção ABRH - Vol. 5 Drenagem Urbana.
ABRH. 2001.
TASSI, R.; ALLASIA, Daniel Gustavo; MELLER, A.; MIRANDA, Talita
Caroline; HOLZ, J.; SILVEIRA, André L L. Determinação do parâmetro CN para
sub-bacias urbanas do Arroio Dilúvio - Porto Alegre/RS. In: I Simpósio de
Recursos Hídricos do Sul-Sudeste, 2006, Curitiba. Anais do I Simpósio de
Recursos Hídricos do Sul-Sudeste.
TASSI, R.; MIRANDA, Talita Caroline; BASTOS, Cezar Augusto Burkert.
Aspectos metodológicos sobre o emprego do método do SCS com auxílio de
ferramentas de geoprocessamento no projeto de estruturas de drenagem de
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uma rodovia. Teoria e Prática na Engenharia Civil, Brasil, v. no 7, n. Set/2005, p.
27-37, 2005.
TASSI, R.; VILLANUEVA, Adolfo O N . Análise do impacto dos micro
reservatórios nos custos de uma rede de drenagem urbana. Revista Brasileira
de Recursos Hídricos, Brasil, v. 9, n. no 3, p. 89-98, 2003.
TUCCI, C.E..M; BERTONI, J.C.(org), 2003. Inundações na América do
Sul. GWP ABRH. 450p. TUCCI, C.E.M, 2007. Inundações Urbanas. ABRH e
Rhama. 390p.
VILLANUEVA, A. O. N. (Org.); GOLDENFUM, J. A. (Org.); SILVEIRA, A.
L. L. (Org.). Soluções para a drenagem urbana em países da América Latina.
Porto Alegre: ABRH, 2001.v.1.174p.
2. Aspectos Práticos do Gerenciamento do Sistema de Drenagem Urbana
de Rio Largo
2.1. Objetivo
Este segundo treinamento tem como objetivo promover as bases para
aplicação efetiva dos conceitos de drenagem urbana em Rio Largo. Trata-se de
uma aplicação mais prática dos conceitos anteriores.
2.2. Tópicos
I.

Plano Diretor de Saneamento Básico de Rio Largo e as
aplicações da drenagem urbana, incluindo o futuro Plano
Diretor de Drenagem Urbana

Definição do Plano de Drenagem e sua integração ao Plano de
Saneamento Básico. Estrutura do Plano. Política do Plano. Medidas Nãoestruturais. Medidas Estruturais. Plano de Ação.
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II.

Introdução aos Métodos de Projeto em Drenagem Urbana

Caracterização da bacia hidrográfica urbana: delimitação, características
físicas, ocupação urbana e impermeabilização, tipo de solo, geologia, vegetação
e

sistema

de

drenagem

(macrodrenagem)

Estratégias

de

projeto

e

planejamento: Cenários urbanos, risco de projeto, estratégias, etapas da
avaliação e do Plano de Bacia. Cadastro da rede de drenagem. Elementos
hidráulicos do sistema de drenagem: layout dos elementos hidráulico da
drenagem e implantação. Medidas de projeto na fonte: projeto de drenagem de
empreendimento com medidas de redução do escoamento por infiltração e
armazenamento. Microdrenagem: projeto de microdrenagem considerando os
aspectos de medidas na fonte ou na microdrenagem. Macrodrenagem:
Concepção e controle da macrodrenagem, modelos de simulação da bacia
hidrográfica incluindo as sub bacias e a macrodrenagem; simulação das etapas
previstas no Plano diretor de drenagem de bacia hidrográfica, como previsto no
Plano.
III.

Gestão Municipal de Drenagem: mecanismos de atuação na
gestão da drenagem

Organização proposta de funcionamento da gestão municipal da
drenagem nos quatro componentes: análise, fiscalização, manutenção e revisão
e implantação do Plano. Indicadores de Eficiência e metas da gestão. Rodízio
de pessoal entre os quatro componentes. Etapas e processos das atividades.
Mecanismos de fiscalização da cobrança da taxa de drenagem. Gestão da
terceirização e fiscalização da manutenção. Plano de Ação do Plano de
Drenagem Urbana.
IV.

Aspectos Legais

Justificativas e objetivos da legislação de drenagem urbana adotada.
Elementos técnicos que suportam os valores previstos em lei. Aplicação da
legislação em projetos de empreendimentos e loteamentos. Critérios para
análise, fiscalização das normas e recomendações aos projetistas.
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2.3. Duração
A duração deste módulo é de 12 horas.
2.4. Bibliografia
ACIOLI, L. A.; SILVEIRA, A. L. L.; GOLDENFUM, J. A.. Análise
experimental da eficiência de pavimentos permeáveis. Recursos hídricos: jovem
pesquisador 2005. Fortaleza: ABRH, 2005, v., p. 305-331.
ALLASIA, D. G. ; VILLANUEVA, Adolfo Oreste Nicolas Custo da incerteza
na macrodrenagem urbana I: Determinação dos parâmetros mais sensíveis na
modelagem de macrodrenagem urbana. Revista Brasileira de Recursos
Hídricos, em impressão, v. 12, p. 1-11, 2007.
ALLASIA, D. G.; VILLANUEVA, Adolfo Oreste Nicolas. Custo da incerteza
na macrodrenagem urbana II: Influência do erro na estimativa do CN sobre o
custo da rede. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, em impressão, v. 12, p.
12-22, 2007.
BAPTISTA, M. B.; NASCIMENTO, N.o.; BARRAUD, Sylvie. Técnicas
Compensatórias em Drenagem Urbana. 1. ed. Porto Alegre: ABRH, 2005. v. 1.
266 p.
CARLOS E. M. TUCCI, RUBEN LA LAINA PORTO, MÁRIO T. DE
BARROS (ORGANIZADORES) Coleção ABRH - Vol. 5 Drenagem Urbana.
ABRH. 2001.
TASSI, R.; ALLASIA, Daniel Gustavo; MELLER, A.; MIRANDA, Talita
Caroline; HOLZ, J.;
TASSI, R.; MIRANDA, Talita Caroline; BASTOS, Cezar Augusto Burkert.
Aspectos metodológicos sobre o emprego do método do SCS com auxílio de
ferramentas de geoprocessamento no projeto de estruturas de drenagem de
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uma rodovia. Teoria e Prática na Engenharia Civil, Brasil, v. no 7, n. Set/2005, p.
27-37, 2005.
TASSI, R.; VILLANUEVA, Adolfo O N. Análise do impacto dos micro
reservatórios nos custos de uma rede de drenagem urbana. Revista Brasileira
de Recursos Hídricos, Brasil, v. 9, n. no 3, p. 89-98, 2003.
TUCCI, C.E..M; BERTONI, J.C.(org), 2003. Inundações na América do
Sul. GWP ABRH. 450p. TUCCI, C.E.M, 2007 Inundações Urbanas. ABRH e
Rhama. 390p.
TUCCI, C.E.M. (org) 2001. Urban Drainage in Humid Tropics. UNESCO,
200p.
TUCCI, C.E.M. 2003. Workshop for Decision Makers in South America.
GWP WMO 200p.
VILLANUEVA, A. O. N. (Org.); GOLDENFUM, J. A. (Org.); SILVEIRA, A.
L. L. (Org.). Soluções para a drenagem urbana em países da América Latina.
Porto Alegre: ABRH, 2001. v.1.174p. do SCS). Tempo de retorno de eventos de
precipitação. Modelos lineais.
3. Modelagem no Processo de Transformação de Chuva em Vazão
3.1. Objetivos
Fornecer os princípios básicos da modelagem hidrológica com uma ótica
bem prática.
3.2. Tópicos
Etapas da modelagem do processo de transformação chuva-vazão.
Princípios do modelo IPH II. Classificação de sistemas e modelos hidrológicos.
Seleção do modelo e de sua estrutura, análise de sensibilidade, calibração,
verificação, análise de incertezas e aplicação do modelo. Conceito de
fenômenos, variáveis e parâmetros. Dados necessários. Modelo IPH II:
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algoritmos de perdas por evaporação e interceptação, separação do
escoamento, propagação do escoamento superficial e subterrâneo. O modelo
IPH II para simulação de eventos e para simulação contínua.
3.2.1. Calibração

de

modelos de

transformação

chuva-vazão

(duração de 2 horas)
Conceito

de

calibração.

Calibração

manual:

critérios

subjetivos,

comparação visual do hidrograma observado e calculado. Vantagens e
desvantagens da calibração manual. Calibração automática: motivação, funções
objetivo, algoritmos de otimização. Calibração automática monobjetivo: busca
local, busca global. Calibração automática multiobjetivo: soluções não
dominadas. Vantagens e desvantagens da calibração automática. Incertezas na
modelagem do processo de transformação de chuva em caudal. Fontes de
incertezas. Incertezas na calibração dos parâmetros.
3.2.2. Propagação em canais e reservatórios (duração 4 horas)
Princípios. Equações que representam o escoamento. Simplificações.
Tipos de Modelos de propagação em canais. Descrição dos principais tipos de
modelo. Aplicabilidade. Método de Puls.
3.2.3. Aspectos práticos no uso dos programas IPHS1 e WIN_IPH2
(Duração de 6 horas)
Os programas IPHS1 e WIN_IPH2 e sua filosofia geral de modelagem,
incluindo suas principais características: a interface do usuário, as diferentes
componentes de simulação do processo de transformação chuva-caudal e
propagação

em

canais,

algoritmos

para

calibração

automática,

o

armazenamento e organização de dados e a apresentação de resultados através
de telas gráficas e de texto. Uma breve descrição do conteúdo dos manuais de
usuário e de conceitos teóricos. Trabalhando com os programas IPHS1 e
WIN_IPH2: passos para desenvolver uma simulação do processo de
transformação chuva caudal: criação de um projeto, ingresso dos dados
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hidrológicos e execução de uma simulação. Cada aluno aprenderá a instalar
ambos os programas analisando os requerimentos de hardware e software.
Finalmente, os professores desenvolverão exemplos simples passo a passo e
os alunos reproduzirão os exemplos. Os exemplos consistirão em procedimentos
que permitam entender como ambos os programas funcionam, iniciando pela
criação de um projeto de trabalho. Posteriormente são explicados em detalhe,
como são ingressados e editados os dados do problema analisado.
A seguir, são explicados os diferentes tipos de análise que podem ser
realizados com a utilização de ambos os programas como, por exemplo, cenários
de dimensionamento. Por último, as diferentes formas de apresentar os
resultados do problema estudado utilizando ambos os programas e incluindo as
diferentes saídas gráficas disponíveis.
Utilizando os programas IPHS1 e WIN_IPH2 para resolver situações
práticas (duração 5 horas)
Prática

intensiva

do

uso

dos

programas

IPHS1

e WIN_IPH2

supervisionada pelos professores que complementam os exemplos já abordados
nas etapas anteriores. Ao chegar aqui, os alunos já terão o conhecimento sobre
o uso de ambos os programas e suas bases matemáticas. Assim, esta etapa
definitiva tem por objetivo que o aluno utilize os programas como uma ferramenta
que subsidie a sua resposta antes diversas situações hidrológicas em análise,
mais com um critério crítico, analisando e discutindo os resultados em classe.
3.3. Duração
Total: 24 horas
3.4. Bibliografia
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Group, 653 p.
TASSI, Rutinéia ; ALLASIA, D. G. . Manual de Exemplos do modelo
IPHS1. Porto Alegre: Rutinéia Tassi, 2005.
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4. Dimensionamento de Estruturas de Controle na Fonte em Áreas
Urbanas
O desenvolvimento urbano ao propiciar o incremento das superfícies
impermeáveis e canalização das águas aumenta de forma significativa o
escoamento superficial para a mesma chuva. Este aumento produz inundações
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frequentes nas áreas de jusante dos córregos urbanos e ao longo de grande
parte da rede de drenagem.
Para resolver este tipo de problema o poder público tem investido somas
consideráveis de recursos em obras de canalização, que na realidade tendem a
agravar o problema pela amplificação para jusante das vazões máximas. As
medidas de controle sustentáveis ou compensatórias buscam o controle do
escoamento na fonte, ou seja, o mais próximo da origem dos impactos. As
medidas na fonte, se aplica, desta forma, antes de que a água atinja a rede de
drenagem através de recuperação da capacidade de infiltração ou da detenção
do escoamento adicional gerada pelas superfícies urbanas procurando
compensar sistematicamente os efeitos da urbanização, não só em termos
quantitativos, mas também em termos qualitativos. As alternativas de infiltração,
detenção e retenção procuram favorecer os processos hidrológicos alterados
durante a urbanização (infiltração, interceptação, amortecimento), objetivando a
reconstituição das condições de pré-ocupação.
Os principais dispositivos de controle na fonte são: reservatórios de
detenção (online e off-line com e sem aproveitamento da água de chuva para
outros usos), planos de infiltração, valas de infiltração, bacias de percolação,
entradas permeáveis na rede de drenagem, trincheiras ou valas permeáveis,
meio-fio permeável, pavimentos permeáveis e telhados verdes.
Este curso ou módulo foi desenvolvido para apresentar as principais
ferramentas para o dimensionamento de medidas de controle na fonte tendência
de um desenvolvimento econômico e técnico insustentável.
4.1. Objetivo
Espera-se que ao final do curso o aluno seja capaz de:
1.

Ter

um

conhecimento

mínimo

teórico

dimensionamento de estruturas de controle na fonte;
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dos

conceitos

de

2. Selecionar uma alternativa de controle na fonte que melhor se adapte
aos condicionantes locais;
3. Dimensionar as principais medidas de controle na fonte.
4.2. Bibliografia
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5. Modelagem Hidrodinâmica de Canais Utilizando o Storm Water
Management Model (SWMM)
A necessidade de tratar hidraulicamente o escoamento em canais e
córregos urbanos implicam hoje na utilização de diversos programas
computacionais, entre os quais um dos mais utilizados é o Storm Water
Management Model (mais conhecido simplesmente pela sua sigla - SWMM). O
curso proposto pretende proporcionar bases teóricas sólidas que permitam não
somente o uso do programa SWMM, explorando as suas capacidades e
identificando suas limitações, mas também obter as bases para a utilização de
outro modelo hidrodinâmico de águas urbanas. Ao final do curso se espera que
o aluno tenha as bases para realizar projetos baseados na utilização do
programa SWMM desde o ponto de vista da engenharia, a modelagem e a
simulação do escoamento em trechos de rios, canais e de diferentes obras
hidráulicas. Durante o curso se abordarão problemas de aplicação de certa
complexidade hidráulica e as metodologias para sua abordagem.
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5.1. Objetivo
Ao final do curso o aluno deve ser capaz de: conhecer um mínimo teórico
dos conceitos de propagação hidrodinâmica em canais; ter uma ideia geral das
potencialidades do uso dos modelos SWMM; conhecer as bases para aplicar o
modelo SWMM na análise de algumas situações práticas.
5.2. Tópicos
5.2.1. Revisão de conceitos de Dinâmica de Fluídos e hidráulica
(duração 4 horas)
Conceitos básicos de hidráulica e hidrologia necessários para que os
alunos saibam interpretar os diferentes processos que podem ser realizados com
o programa SWMM e as limitações do programa. Esta etapa é importante, pois
é necessário conhecer que o dimensionamento ou verificação de estruturas
hidráulicas é responsabilidade de um engenheiro que deve saber interpretar e
analisar os resultados. Serão dadas noções sobre as equações de conservação
de massa, conservação de quantidade de energia e movimento (ou momentum).
Classificação do escoamento em função da variação da vazão no espaço: fluxo
uniforme e variado em canais naturais e artificiais. Classificação do escoamento
da variação da vazão no tempo: fluxo permanente e não permanente em canais
naturais e artificiais. Modelos de difusão e advecção. Ondas e instabilidades na
propagação de fluidos.
5.2.2. Conceitos de Hidráulica computacional (duração 2 horas)
Metodologias para resolver sistemas de equações diferenciais. Através de
esse conhecimento, os alunos serão capazes de interpretar o desempenho do
programa SWMM em diferentes problemas práticos compreendendo seu
funcionamento interno e analisar possíveis problemas existentes nos dados.
Esta etapa inclui conceitos de equações diferenciais na dinâmica de fluidos. Os
métodos de discretização das equações diferenciais parciais: soluções
numéricas e aplicações. Método de diferenças finitas: esquemas numéricos e
análise de consistência, convergência, estabilidade e precisão.
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5.2.3. Visão Geral do programa SWMM (duração 3 horas)
O programa SWMM e a sua filosofia geral de trabalho, incluindo suas
principais características: a interfase do usuário, as diferentes componentes de
simulação hidráulica, o armazenamento e organização de dados e a
apresentação de resultados através de telas gráficas e de texto. Uma breve
descrição do conteúdo dos manuais de usuário e hidráulico.
Trabalhando com o programa SWMM: passos para desenvolver uma
simulação hidráulica/hidrológica: criar um projeto, ingressar os dados de
geometria, dados hidrológicos, realizar uma simulação. Nesta etapa, cada
aluno aprenderá a instalar o programa SWMM analisando os requerimentos de
hardware e software.
5.2.4. Primeiros passos com o SWMM (duração 4 horas)
Neste modulo os professores desenvolverão um exemplo simples passo
a passo e os alunos reproduzirão o exemplo. Dito exemplo consistirá em um
procedimento que permita entender como o sistema funciona, iniciando pela
criação de um projeto de trabalho. Posteriormente são explicados em detalhe,
como são ingressados e editados os dados do problema analisado, começando
com a criação da geometria do problema utilizando a interfase gráfica do
programa. Finalmente, são definidos os dados correspondentes à simulação
sendo executada. A seguir, são explicados os diferentes tipos de análise que
podem ser realizados com o SWMM: simulação do escoamento em regime
permanente e não permanente, efeitos de remanso, etc. Por último, as diferentes
formas de apresentar os resultados do problema estudado utilizando o SWMM,
incluindo as diferentes saídas gráficas e através de tábuas que resumo os
resultados obtidos.
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5.2.5. Utilizando o programa SWMM para resolver problemas
práticos (duração 5 horas)
Esta última etapa consiste na prática intensiva no uso do programa
SWMM e supervisionada pelos professores. Ao chegar aqui, os alunos já terão
o conhecimento sobre o uso do programa SWMM e suas bases matemáticas.
Assim, esta etapa definitiva tem por objetivo que o aluno utilize o programa
SWMM como uma ferramenta que subsidie sua resposta antes diversas
situações hidráulicas e hidrológicas sendo analisadas, mais com um critério
crítico por parte do mesmo, analisando e discutindo os resultados em classe.
5.3. Duração
18 horas.
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6. Curso Introdutório ao Geoprocessamento Aplicado a Modelagem
Hidrológica Ambiental
Modelos hidrológicos têm sido utilizados para simular o processo de
transformação da chuva em vazão e o escoamento da água ao longo da rede de
drenagem. Devido a complexidade de diversidade do ambiente representado,
diferentes formulações de modelos são indicadas conforme o propósito do
estudo e as características do sistema modelado.
Para a grande maioria dos casos, contudo, o geoprocessamento constitui
uma ferramenta fundamental para o manuseio e preparação de dados de
entrada. Destaca-se, em particular, a caracterização da bacia hidrográfica e do
sistema de drenagem a partir de dados de elevação do terreno, representados
sob a forma de um Modelo Numérico do Terreno (MNT). A crescente
disponibilidade de dados obtidos via sensoriamento remoto, a maior demanda
pela utilização de Sistemas de Informação Geográfica e o aumento da
capacidade computacional têm motivado o emprego e o processamento do MNT
para extração de informações voltadas à modelagem hidrológica. Direções de
fluxo, áreas acumuladas de drenagem, definição do sistema de drenagem,
delimitação de bacias, comprimentos e declividades de trechos de rios, perfis
longitudinais e seções transversais são algumas informações que podem ser
derivadas de forma automática e consistente a partir de um MNT.
Tais informações são úteis para outros tipos de estudos hidrológicos além
daqueles envolvendo modelagem.
Este curso aborda os conceitos e operações acerca da extração de
diversos tipos de informação a partir de um MNT e uma introdução à
classificação de imagens de satélite, visando principalmente a preparação de
dados para modelos hidrológicos.
Este curso, ao igual que os módulos anteriores, possui aulas teóricas e
exercícios práticos usando rotinas desenvolvidas em Fortran e softwares de
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geoprocessamento. O público-alvo deste curso são os profissionais e estudantes
da área ambiental e áreas correlatas.
Requisito: Conhecimentos básicos de geoprocessamento, hidrologia e
informática.
6.1. Objetivo
Se espera que ao final do curso o aluno tenha conhecimento para integrar
modelos hidrológicos e sistemas de informação geográfica. Destaca-se, em
particular, a caracterização da bacia hidrográfica e do sistema de drenagem a
partir de dados.
6.2. Tópicos
1 Conceitos básicos de geoprocessamento
1.1 Dados geográficos: dimensão espacial
1.2 Sistemas de referência e projeção geográfica
1.3 Formato vetorial x formato raster
1.4 Operações básicas de geoprocessamento
2 Modelo Numérico do Terreno
2.1 Definição, obtenção e formatos
2.2 Referencial vertical: geóide x elipsóide
2.3 Dados do SRTM-90m
2.4 Remoção de falhas
2.5 Declividade, aspecto e curvatura
3 Processamento básico do MNT
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3.1 Direções de fluxo
3.2 Áreas acumuladas de drenagem
3.3 Rede de drenagem
3.4 Distâncias acumuladas ao longo da drenagem
3.5 Erros associados a comprimentos de rios
3.6 Delimitação de bacias hidrográficas
3.7 Perfil longitudinal do rio
4 Processamento avançado do MNT
4.1 Stream burning
4.2 Mudando de escala: upscaling de direções de fluxo
4.3 Trechos de rio para modelos hidrológicos com discretização em grade
4.4 Seções transversais de rios
5 Introdução à classificação de imagens de satélite
5.1 Padrões de resposta espectral
5.2 Tipos de classificadores
5.3 Trabalhando com imagens Landsat
6.3. Duração
Este módulo tem duração de 24 horas
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