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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Município de Sarandi-RS, por meio de seus Departamentos, Secretarias e 

Empresa de Autarquia por concessão de serviços, e a Equipe Técnica responsável pela 

Revisão e Reformulação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Sarandi, 

vem por meio do presente documento apresentarem, para avaliação e aprovação da 

sociedade e das instituições interessadas, a proposta do PMSB, contendo o prognóstico 

para gestão e universalização dos serviços, divididos nos eixos de: Abastecimento de 

Água; Esgotamento Sanitário; Resíduos Sólidos; Drenagem Urbana e Manejo das Águas 

Pluviais, de acordo com o diagnóstico situacional apresentado. 

Na etapa de diagnóstico foram avaliados o estágio atual dos serviços. Neste 

sentido serão tratados, aspectos relativos à organização ou adequação da estrutura 

municipal para a universalização do saneamento no horizonte estipulado pelo plano, para 

Sarandi-RS. 

Para isso foram estipulados programas, projetos e ações, além de traçadas metas, 

e avaliados os indicadores apresentados pelo plano anterior.  Sempre observando as 

condições que preservam a viabilidade técnica e econômico-financeira dos gestores, bem 

como proposição para complementação e consolidação das ações a fim de atingir as metas 

de universalização e eficiência. 
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5.1 PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O PMSB foi criado para como um instrumento para auxiliar os municípios no planejamento 

das ações de universalização dos serviços de saneamento, proporcionando acesso de todos os 

domicílios e munícipes aos serviços, neste eixo de abastecimento de água potável.  

De acordo com a Lei 11.455/2007, é através da elaboração e revisões do Plano de 

Saneamento por parte dos municípios, sobretudo, na etapa do prognóstico e formulação das 

proposições que poderá ser levado o acesso ao saneamento básico a todos, divididos na 

universalização da prestação de serviço, mas principalmente na eficiência desta prestação.  

É nesta etapa que são elencadas as medidas que devem e podem ser adotadas para que os 

municípios consigam universalizar os serviços, geri-los e ter controle da eficiência na prestação 

com que vem sendo realizados, com o menor custo de execução, operação e manutenção e visando 

sempre a otimização e preservação dos recursos naturais. 

O eixo de abastecimento de água, apesar de ser o com maior índice de universalização, deve 

ser avaliado de forma mais criteriosa, a nível de eficiência, ou seja, além de atender a toda 

população a forma com que este atendimento é feito deve ser satisfatório, o que significa em não 

ocorrer perdas de distribuição, atingir 100 de hidrometração, macromedição, micromedição,  

zoneamento piezométrico, etc.  

A fim de manter a universalização do acesso e melhoras a eficiência da prestação dos 

serviços de abastecimento de água no município de Sarandi, este prognostico irá propor cenários, 

metas e ações que podem ser implantadas, detalhando os passos, estratégias, teorias, linhas de 

pesquisa para o alcance das metas e programas por meio de cenários para o horizonte de 20 anos. 

O PMSB, nada mais é que um plano que elenca ações que devem ser realizadas para 

alcançar as metas pretendidas, mas para que isso ocorra é necessário a realização de projetos, por 

parte do município ou órgão concessionário responsável, que incluiu programas e obras. 

Mas para que isso ocorre, é necessário que a Prefeitura e demais órgãos públicos, assim 

como a mobilização social, os tirem do papel e os operacionalizem.  

 

5.1.1 Projeção Populacional e Estudo de demandas e contribuições dos serviços  

 

As projeções populacionais, são realizadas para o horizonte de planejamento do PMSB (20 

anos). Conforme apresentado na etapa de caracterização geral. A técnica adotada foi por um modelo 

matemático de projeção global, obtendo uma taxa anual de crescimento populacional para o 

município de 1,57%, o qual em 2031 a população sarandiense pode chegar a faixa acima de 29.000 

habitantes. 
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O crescimento populacional é determinante para os estudos de prognóstico, visto que por 

meio dele é possível assimilar o crescimento econômico e ambiente urbano. Pois através da 

estimativa de crescimento populacional e das áreas delimitadas para o crescimento urbano (por 

meio do Plano Diretor que está sendo implantado no município) é possível planejar de forma mais 

eficácia as ações necessárias para atender às demandas sanitárias existentes e as que virão a ocorrer 

no local, em um horizonte de 20 anos, conforme regula o Plano de Saneamento Básico.  A Tabela 

33 mostra os períodos de planejamento de curto, médio e longo prazo.  

 

Tabela 33: Estimativa populacional para o horizonte de 20 anos. 

Prazo Período Ano População estimada 

para último ano 

Curto 1-4 anos 2012-2015 22.856,8 

Médio 5-8 anos 2016-2019 24.488,32 

Longo 9-20 anos 2020-2031 29.521,91 

 

O estudo de demandas dos serviços de SAA, que depende diretamente da população a ser 

atendida, objetivando a captação, vazão do manancial, vazão de operação da ETA, capacidade de 

reeservação e rede de distribuição (para sistema convencional) e  capacidade estática e vazão dos 

poços para sistemas alternativos, para consumo humano dos domicílios e imóveis urbanos e rurais 

do município, foram realizados por meio de levantamentos de campo e de dados do poder público 

e concessionária, quando insuficientes as informações se optaram por adotar variáveis da literatura 

técnica. 

Para obter a demanda, foi relacionado a projeção populacional (SEADE), o número de 

economias atendidas pela concessionária, o programa de redução de perdas e a capacidade 

produtiva do sistema, entre outros fatores. O Quadro 7, apresenta um resumo geral destes. 

 

Quadro 7: Variáveis consideráveis para estudo de demanda dos serviços de SAA. 
Descrição Valor Unidade Fonte 

E
S

T
U

D
O

 P
O

P
U

L
A

C
IO

N
A

L
  

População 

Total 23.222 habitantes  

SNIS, 2016 Urbana 19.573 

Rural 3.649 

População estimada para 

o último ano 

2012-2015 22.856,8 % 

% 

% 

Adotado em 

função do 

passado 
2016-2019 24.488,32 

2020-2031 29.521,91 

 

Número de domicílios  

Total 6.945  

domicílios 

 

IBGE, 2010 Urbano 5.948 

Rural 997 

Média de habitantes por domicílio  hab/dom  

 

 

 

A

B
A

S

T
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A
 

 

Volume de reservação Existente 1.035  

m³ Necessário 1.980 

N° total de economias ativas 8.130 economias 
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Ligações ativas  5.409 ligações SNIS 2016 

CORSAN 2017 

 

 

 

Total de rede de água existente  72 Km 

Extensão de rede por ligação 3,69 m.rede/hab 

Quota per capita consumida 137,07 L/hab.dia 

Coeficiente dia de maior consumo (k1) 1,2  

Adimensional 

 

ABNT NBR 

9.649/1986 
Coeficiente hora de maior consumo 

(k2) 

1,5 

Coeficiente de vazão mínima horária 

(k3) 

0,5 

Horas de funcionamento da ETA 18 (h/dia) SNIS/CORSAN 

 

 

Diante do quadro acima e da projeção populacional é possível determinar as demandas 

futuras para o município de Sarandi e se a capacidade de tratamento da unidade da CORSAN da 

cidade conseguirá atender de forma uniforme e eficiente os serviços e fornecer água em quantidade, 

qualidade e regularidade para população urbana. 

Os valores levarão em consideração os últimos dados fornecidos pelo SNIS e Companhia, 

como consumo per capita, n° de economias atendidas, capacidade de produção e o volume 

produzido.  

Assim, a Tabela 34 apresenta a projeção do consumo de água sem consideração de perdas, 

e contribuição de esgoto para os próximos vinte anos, quando ao final serão consumidos 

aproximadamente 4.014,98m³/dia de água sem considerar as perdas e gerados 3.211,98m³/dia de 

esgoto. 

 

Tabela 34: Projeção da demanda de água. 

Anos População 

Urbana (hab) 

Economias 

(un) 

População 

Atendida (hab) 

Capacidade 

Produção (m³/ano) 

Produzido 

(m³/ano) 

2012-2015 22.856,8 7.609 19.699 3.888 1.468,48 

2016-2019 24.085,32 8.211 20.451 3.888 2.801,78 

2020-2031 29.252,91 12.408 26.013 3.888 3.565,60 

 

Os valores apresentados na tabela acima, representam a projeção da população para o final 

do horizonte do plano e o volume necessário de produção de água potável para abastecer toda 

população, no entanto estes dados não levaram em consideração as melhorias que deverão 

realizadas no setor, assim como a conscientização da população para com as questões ambientais 

e sanitárias, as quais estimulam e visionam uma redução nas perdas de carga e no consumo per 

capita de água potável (como por exemplo a minimização da utilização destas água para fins não 

potáveis). 

É possível notar que, mesmo com o crescimento populacional e de geração de água potável 

a planta atual da ETA no município ainda conseguirá operar de forma satisfatória para atender a 
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população estimada. Vale ressaltar que a Companhia não atende 100 % do território urbano, visto 

que por decreto municipal foi isentada de atender bairros que acarretariam em elevados custos de 

implantação e operação, mas a parcela direcionada a receber os serviços por parte da CORSAN é 

atendida 100%. 

 

5.1.2 Cenários para a Universalização dos Serviços  

 

 Assim como para a revisão do eixo de drenagem urbana que adotou a metodologia de 

cenários para a prospecção dos serviços no município de Sarandi, a reformulação do plano de 

esgotamento sanitário e de abastecimento de água também adotará essa etapa. 

 O uso de medidas de ações e planejamento embasados em cenários, começou a ser mais 

exercido no Brasil após a imposição da elaboração dos Planos de Saneamento Básico. 

A utilização de cenários como ponto de apoio para sanar as carências apontadas nos 

diagnósticos, é uma maneira de estabelecer um caminho seguro para que o município alcance a 

universalização da prestação dos serviços saneamento básico de acordo com a realidade do 

município para a execução de projetos, programas ações e obras, antecipando as condições futuras 

no contexto externo das regiões, ouse já, permitem que as ações sejam organizadas e os 

investimentos sejam orientados na perspectiva de aperfeiçoar os resultados e favorecer a construção 

do futuro desejado. 

Como nos demais eixos, as alternativas para as proposições serão divididas 3 (três) tipos de 

cenários (Tendencial; Desejável e o Normativo), visto que não foram trabalhados em 2011 no Plano 

Municipal apresentado. Mas terá enfoque no cenário normativo, que visa obter um serviço 

desejável, mas de forma gradativa.  

De acordo com o Guia dos Planos de Saneamento Básico, os cenários são divididos em dois 

modelos: 

 

❖ Cenário 1: Considera as predisposições de desenvolvimento no município em um 

passado próximo, levando em consideração um futuro influenciado por vetores 

estratégicos associados a capacidades de modernização socioeconômica e de 

desempenho do sistema urbano.  

❖ Cenário 2: Considera as principais tendências de desenvolvimento observadas no 

município no passado recente e incorpora, como elemento diretivo, os principais 

vetores estratégicos de desenvolvimento associados à mobilização de capacidade de 

modernização econômica e de desempenho do sistema urbano. 
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Já para Buarque (2003), em seu estudo Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários 

Globais e Regionais, e outras metodologias, existem outras formas de cenários, que segue: 

❖ Cenário Tendencial 

 

Este cenário adota para o futuro os comportamentos do passado, ou seja, basicamente 

mantem as condições já existentes do sistema de saneamento básico, que seguem o crescimento da 

população ao longo dos anos. Sendo mantidos os índices de atendimento dos serviços.  

A Tabela 35 apresenta o cenário tendencial para o município de Sarandi, onde é adotado os 

índices atuais, sendo estes corrigidos de acordo com o aumento da população, ou seja, a medida 

que aumentar o número de munícipes aumentará em mesma escala o nível de serviços, mantendo 

os comportamentos passados. 

 

Tabela 35: Índice de atendimento no cenário tendencial. 
Tipo de Serviço Período Projeção para o sistema 

 

População Abastecida¹ 

Atual  

Médio Prazo (2019) 100,00% 

Longo Prazo (2020-2031)  

 

Índice de Perda 

Atual 38% 

Médio Prazo (2019) 39% 

Longo Prazo (2023-2034) 43% 

 

Consumo per capita 

Atual 

Médio Prazo (2019) 

137,07 

139,8 

 Longo Prazo (2023-2034) 155,19 

Índice de micromedição Atual 63 

 Médio Prazo (2019) 67 

 Longo Prazo (2020-2031) 89 

Índice de macromediação Atual 17% 

 Médio Prazo (2019) 18% 

 Longo Prazo (2023-2034) 24% 
¹=Cenário embasado no sistema de abastecimento público para área proposta pelo município à CORSAN. 

 

❖ Cenário de Universalização ou Desejável 

 

Neste cenário são consideradas promissoras todas as adequações necessárias para o 

funcionamento e infraestrutura dos sistemas de saneamento visando o horizonte do Plano. 

Objetivando, portanto, atingir 100% dos serviços.  

O cenário universal (desejável) será elencando nos próximos itens em consonância com o 

normativo, visando ações e metas que podem ser empregadas a fim de se obter a universalização 

do sistema, dentro do cenário normativo. Mesmo sabendo dos grandes desafios enfrentados no que 

se refere ao desenvolvimento do setor, haja visto que o grande desafio é justamente a mudança da 
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cultura institucional e técnica, adotandos e como paradigma a visão integrada do saneamento. A 

tabela 36, aponta os índices que devem ser atendidos para um cenário desejável. 

 

Tabela 36: Índice de atendimento no cenário universal. 

Tipo de Serviço Projeção  

População Abastecida 100% 

Índice de Perda 10% 

Consumo per capita¹ 110 L/hab.dia 

 

Micromedição 100% 

Macromediação 100% 

Hidrometração 

Consumo de produtos químicos 

100% 

60% 
¹=dados da ONU. 

 

❖ Cenário Normativo 

 

É considerado, devido as características de nossos municípios, o mais promissor para a 

universalização dos serviços, pois trabalha com a possibilidade gradativa de alcançar as metas 

propostas, de forma executável e de fácil viabilidade operacional e financeira. Sendo construído e 

revisado a partir das alternativas que promovem a compatibilização quali-quantitativa entre 

demandas e disponibilidade de serviços. 

De acordo com o diagnostico atual do município, foram apontados índices de atendimento 

aos serviços para um Cenário Normativo. Em especial a melhoria da rede para diminuição de perdas 

e no índice de macromediação.  

De acordo com legislação vigente e condicionantes do Plano de Saneamento Básico, as 

revisões devem ser de 4 em 4 anos e atender a horizontes nos prazos de: Imediato, Curto (4 anos), 

Médio (4 a 8); Longo prazo (9 a 20 anos).  

Sarandi já se encontra no período de médio prazo, devido seu Plano municipal ter sido 

desenvolvido em 2011. 

Todavia, por se tratar de uma reformulação, e não apenas uma revisão do plano, serão 

apontadas novas divisões para curto, médio e longo prazo para universalização dos serviços até 

2031, data do horizonte de 20 anos, de modo que este fique em consonância com os demais eixos 

do PMSB (Tabela 37). 

 

Tabela 37: Índice de atendimento no cenário normativo. 

Tipo de Serviço Período³ Projeção para o sistema 

População Abastecida¹ Imediato (2019) 100% 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

100% 

100% 
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Longo 2027-2031 100% 

 

Troca da rede² 

Imediato (2019) 30% 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

44% 

63% 

100% 

 

Índice de Perda 

Imediato (2019) 32% 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

26% 

18% 

10% 

 Imediato (2019) 135 L/hab.dia 

Consumo per capita³ Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

127 L/hab.dia 

119 L/hab.dia 

110 L/hab.dia 

 Imediato (2019) 67 % 

 

Micromedição 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

75% 

88% 

100% 

 Imediato (2019) 20 % 

 

Macromediação 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

45% 

68% 

100% 

 Imediato (2019) 99,9 % 

 

Hidrometração 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

100% 

100% 

100% 

 Imediato (2019) - 

 

Consumo de produtos 

químicos4 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

-10% 

-20% 

-30% 
Nota: ¹= Cenário embasado no sistema de abastecimento público para área proposta pelo município à CORSAN.  

²= Troca da rede antiga que abastece o município que totaliza cerca de 25% da malha, o qual em 2019 já tem previsto 

a troca de quase 30% desta. ³= Dados da ONU, de que uma pessoa necessita para viver satisfatoriamente de 110 L de 

água potável por dia. 4 Com a diminuição no consumo per capita assim como no índice de perdas, acoplado a uma 

melhoria no sistema de esgotamento sanitário, resíduos urbanos e drenagem pluvial, considera-se que a qualidade da 

água bruta será superior diminuindo a necessidade de grandes cargas de produtos químicos para o tratamento. 

 

5.2 METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS  

 

No prognóstico são levantadas metas de curto, médio e longo prazo, neste plano visando o 

cenário normativo, para um horizonte de 20 anos, admitidas soluções graduais e progressivas, 

conforme o art.19 da Lei Federal 11.445/2007, desde que atuando com compatibilidade aos demais 

planos setoriais existentes no município. 

Assim, a universalização pode ser vista como marco regulatório para a expansão evolutiva 

ao acesso de todos ao saneamento básico. Esta reformulação apontará metas e ações e prazos de 

forma gradativa, que podem ser utilizadas para projetos e estudos, implantadas e/ou adaptadas as 
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necessidades de carências e deficiências específicas de Sarandi, pelo poder público municipal e 

CORSAN, conforme disponibilidade de recursos financeiros para os investimentos, visto que há 

disponibilidade destes não são absolutas, e estas exigem prazos de elaboração e execução. 

A seguir é apresentado os objetivos e metas alcançáveis a médio e longo prazo, consideradas 

como de ação contínua e gradativa, para o sistema de esgotamento sanitário do município até o ano 

de 2031, trazendo índices de atendimento dos serviços possíveis de serem realizados ao longo do 

período de planejamento, podendo estes serem antecipados nos processos de revisão do 

planejamento, em casos como o surgimento de novas fontes de financiamento. 

 

5.2.1 Definição de Ações e Metas  

 

As ações, programas e metas serão elencadas por setores de trabalho, assim como os prazos 

para o atendimento destes. Ainda serão apontados a responsabilidade para cada atividade, visto que 

a Prefeitura também possui competência no que se refere ao abastecimento de água para consumo 

humano no município. 

 

❖ Cobertura de abastecimento de água. 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 
Fiscalização Implantação e 

Execução 

Manter a cobertura delimitada pelo município à CORSAN  Ação 

Contínua 

Prefeitura 

CORSAN 

CORSAN 

Atender as demandas do crescimento populacional  Ação 

Contínua 

Prefeitura 

CORSAN 

CORSAN 

Rever lei que estabelece critérios para ocupação do solo, 

considerando o adequado abastecimento de água potável  
Imediato Prefeitura Prefeitura 

Atender todas as comunidades de forma satisfatória e eficiente 

onde não há rede pública 

Curto Prazo Prefeitura 

 

Prefeitura 

Cadastro dos serviços e sistema de manutenção e atualização 

do mesmo. 

Ação 

Contínua 

Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

 

❖ Quanto ao sistema de abastecimento de água 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Certificar-se que as instalações e infraestrutura atenderão as 

demandas do crescimento populacional. 

Ação Contínua Prefeitura CORSAN 

Monitorar e controlar a qualidade da água bruta, não só no 

ponto de captação.  

Ação Contínua Prefeitura 

CORSAN 

CORSAN 

Monitorar a vazão e características do manancial, a fim de 

atender a demanda do município sem causar danos a 

jusante. 

Ação Contínua Prefeitura 

CORSAN 

 

CORSAN 

Regular a captação com obtenção de outorga para uso, junto 

ao órgão competente. 

Ação Contínua CORSAN CORSAN 
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Plano de troca e manutenção da infraestrutura de captação 

e adução. 

Ação Contínua CORSAN CORSAN 

Atendimento de 100% no índice de macromediação Longo Prazo CORSAN CORSAN 

Reduzir a carga de produtos químicos utilizados no 

tratamento, a medida que forem sendo implantados os 

demais eixos do PMSB e consequentemente a melhoria do 

manancial. 

 

Ação Contínua 

 

CORSAN 

 

CORSAN 

Manutenção e troca das redes de distribuição. Ação Contínua Prefeitura 

CORSAN 

CORSAN 

Plano de redução de perdas gradativas Imediato  CORSAN CORSAN 

Atendimento de 100% no índice de micromedição e 

hidrometração 

Médio e 

Longo Prazo 

CORSAN CORSAN 

Controle de ligações irregulares Ação contínua CORSAN CORSAN 

 

❖ Programas e Ações de Fiscalização, Capacitação Técnica e Avanço na Gestão dos Serviços 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Capacitação de pessoal para atuar direta e indiretamente 

com ações voltadas à gestão ou gerenciamento dos 

serviços. * 

 

Ação Contínua 

  

CORSAN 

Manutenção e atualização de cadastro técnico dos serviços 

prestados. 

Ação Contínua Prefeitura 

CORSAN 

CORSAN 

Programa de Fortalecimento Técnico-Institucional.  Ação Contínua CORSAN CORSAN 

Investimento em novas tecnologia.  Ação Contínua Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Criar mecanismo eficaz de fiscalização de ligações 

irregulares  

Curto Prazo Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Monitorar, avaliar e publicar os indicadores de desempenho 

operacional e ambiental. 

Ação Continua 

Publicação 

Anual 

 

Prefeitura  

 

 

CORSAN 

Elaborar relatório da avaliação do Plano Municipal.  Ação Contínua 

Publicação 

Anual 

 

Prefeitura 

 

Prefeitura 

CORSAN 

Revisar os indicadores existentes e avaliar sua eficácia. A cada 4 anos Prefeitura  CORSAN 

Todas as ações e programas já são implantados pela companhia, mas devem serem melhores administrados e 

desentralizados para maior facilidade na obtenção de dados. * - Ação já realizada pela Companhia.  

 

❖ Fontes alternativas de abastecimento 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Identificar todas as fontes alternativas de abastecimento e 

suas devidas utilizações 

Curto, Médio e 

Longo Prazo 

Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Realizar periodicamente análises da qualidade da água das 

fontes alternativas identificadas como uso para consumo 

humano impossibilitadas de conexão à rede pública. 

Ação Contínua Prefeitura  Prefeitura 

Elaborar estudos e análise de viabilidade legal, técnica e 

econômico-financeira para implantação de sistemas de 

abastecimento de água potável em ocupações que utilizam 

fontes alternativas. 

 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

CORSAN 

 

Prefeitura 

CORSAN 
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Definir formas de potabilizar águas de sistemas alternativos 

quando da inviabilidade do atendimento através da rede 

pública. 

Curto e Médio 

Prazo 

Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

 

❖ Qualidade da Água  
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Elaborar relatório quantitativo e qualitativo, na frequência 

estabelecida pela Portaria 2.914 e suas alterações. * 

Ação Contínua  

CORSAN 

 

CORSAN 

As áreas não atendíveis pela prestadora de serviços, devem 

ser monitoradas e sofrer manutenção e tratamento 

especifico.  

Ação Contínua  

Prefeitura  

 

Prefeitura 

* - Ação já realizada pela Companhia.  

 

❖ Programas e Ações de Educação Sanitária e Ambiental e Mobilização Social 
Objetivos/Metas Prazos Responsável 

Articular e desenvolver Programas e Ações de Educação 

Sanitária e Ambiental voltadas aos 4 eixos do Saneamento 

Básico, envolvendo atores do município, incluindo a 

participação da sociedade civil, a fim de desenvolver 

diretrizes, estratégias e instrumentos que auxiliem na 

operacionalização do Plano. * 

 

 

Ação Contínua 

 

 

Prefeitura 

Elaborar material de apoio à implementação do Programa 

de Educação Ambiental para a Gestão de Esgotamento 

Sanitário. 

Ação Contínua Prefeitura e CORSAN 

Elaboração de políticas públicas voltada a gestão de 

Abastecimento de Água. * 

Imediato 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

Divulgar e difundir a educação sanitária e ambiental no 

ensino formal e não-formal, em todos setores e zonas do 

município (cidadãos urbanos e rurais).  

 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

Implantar um Programa de Uso Racional da Água no 

município, criando leis que estimulem o uso de água não 

potável para fins não voltados ao consumo humano. 

Imediato 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

Estimular a diminuição do uso de água e consequentemente 

diminuir o consumo per capita de água, atendendo aos 

índices da ONU. 

Ação Contínua Prefeitura 

Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva 

na 

preservação, na conservação dos recursos hídricos e nas 

questões de salubridade ambiental;  

 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

5.3. INDICADORES 

 

Para uma melhor implantação e avaliação na eficiência das diretrizes, objetivos, metas e 

ações propostas no Plano, é necessário seguir alguns indicadores. A concessionaria já implanta um 

bom sistema de informações e indicadores para monitoramento do desempenho operacional de seus 

serviços referentes ao abastecimento de água para Sarandi. 
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Assim como nos demais eixos do plano, o sistema de indicadores do eixo de abastecimento 

de água abrangerá alternativas que visem a confiabilidade de informações, credibilidade e 

legitimidade com a com frequência (continuidade e capacidade comparativa).  

Pode-se dizer que a adoção de indicadores é a forma mais simples e eficaz para que a 

população, exercendo o controle social, e a administração pública municipal possam acompanhar 

a evolução da prestação dos serviços rumo à universalização. 

Basicamente o sistema de indicadores deve unir o panorama de: 

 

Anota-se que a maioria das metas sugeridas no item 5 desta reformulação já sofre sistema 

de indicadores, e os que ainda não possuem devem passar a incorporar o sistema, assim como 

podem ser criados outros conforme necessidade que o órgão público encontrar na execução deste 

Plano. Uma referência de indicadores é dada pelo SNIS. 

Para facilitar a interpretação e análise dos indicadores, afim de delinear o desempenho do 

município em relação ao atingimento das metas, foram utilizados recursos visuais: 

atingido/realizado; andamento/sendo realizado; e não realizado/não atingido. 
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Quadro 8: Indicadores gerais dos serviços SAA. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Taxa de demanda ha/hab  

 

Monitoramento da quantidade total rede de 

abastecimento por hectare em relação a pop. total 

atendida; 

 

Anual 

 

 

Quantidade de economias atendidas 

 

Monitoramento de economias atendidas e ativas; Mensal 
 

N° de residências atendidas pelo serviço/ N° total de 

residências no município 

Quantificação das residências atendidas pelos 

serviços em relação ao total de residências do 

município; 

Anual 
 

Distância total percorrida / quantidade total distribuída  Distância total percorrida entre reservatório e 

distribuição dentro do município até seu ponto de 

ligação de cada malha/rede de cada bacia em função 

da quantidade total distribuida; 

 

Anual 

 

N° de reclamações relacionadas aos sistemas, 

paralisações, interrupções  

Quantidade total de reclamações recebidas pela 

administração em relação a problemas de 

abastecimento de água; 

 

Mensal 
 
 

Cadastro do sistema existente  

 

Quantidade de poços de visitas, rede de 

abastecimento, reeservação, poços, hidrometação, 

micromedição, ligações irregulares, etc; 

 

Anual 

 

Monitoramento e análise da água bruta em pontos do 

manancial. 

Coleta de amostras para análise e monitoramento da 

qualidade da água do rio caturetê;  

 

Periódico 
 
 

Monitoramento e análise da água tratada de acordo com 

as normas; 

Análises laboratorias dos parâmetros indicados e na 

periodicidade indica pela portaria 2.914 e suas 

alterações. 

  

N° de economias que ficam sem acesso a água em casos 

de paralização/interrupção 

Quantidade de casas/imóveis/infraestruturas e 

munícipes atingidos por paralizações/interrupções; 

 

Mensal 
 
 

Índice de consumo per capita Consumo em L/hab/dia de água potável no 

município, priorizando que o uso seja realizado para 

fins de consumo humano e não para atividade que não 

exijam fins potáveis. 

 

Mensal 
 

Índice de perdas Monitoramento das perdas lineares, de distribuição e 

perdas por ligação, acompanhadas de medidas de 

 

Mensal 
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manutenção para diminuição dos índices e 

desperdício; 

Quantidade de economias atendidas por sistemas 

alternativos 

Monitoramento de economias e domicílios atendidos 

por sistemas alternativos, especificando quais tipos, 

Anual  

N° de residências atendidas por sistema alternativo/ N° 

total de residências no município 

Quantificação das residências atendidas pelos 

serviços alternativos em relação ao total de 

residências do município; 

 

Anual 
 

Cadastro do sistema existente  

 

Quantidade de poços e outras fontes alternativas, 

vazão, análises das águas, habitantes atendidos; 

Mensal  

 

Quadro 9: Indicadores econômicos dos serviços SAA. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Controle das despesas com serviço de SAA 

 

Realizar o controle e somatório de todas as despesas 

necessárias para o serviço de abastecimento de água.  

 

Anual 
 
 
 

Percentual do orçamento anual total destinado para o 

serviço de atendimento a sistema alternativo de 

abastecimento 

Percentual que dos gastos para sistema alternativo de 

água representa no orçamento total do município.  

 

Anual  

 

Valores gastos com programas de educação ambiental  

 

Valores investidos em programas de educação 

ambiental pelo município (capacitações, materiais 

didáticos, contratação de serviços, etc)  

 

Anual 
 
 

Custos com os serviços por habitante para SAA Relação dos custos totais do sistema de 

abastecimento de água com o número de habitantes 

atendidos pelo mesmo serviço pela concessionária.  

 

Anual 
 
 

Custos com os serviços por habitante para sistema 

alternativo 

Relação dos custos totais dos sistemas alternativos 

com o número de habitantes atendidos pelo mesmo 

serviço pela prefeitura.  

 

Anual 

 

 

Quadro 10: Indicadores de educação ambiental para gestão de SAA. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Bairros com ações de conscientização no município 

 

Taxa bairros que sofreram ações em relação ao total 

de bairros que o município possui. 

Anual 
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Ações desenvolvidas para educação ambiental (nas 

escolas) não-formal no município  

 

Quantificar todas as ações e programas de educação 

ambiental que foram desenvolvidos (palestras, 

divulgação por meios de comunicação, etc)  

 

Anual 

 

 

 

 

Quadro 11: Indicadores que serão avaliados nesta revisão, e deverão ser avaliados futuramente na próxima revisão. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Elaboração do PMSB– Eixo Águas Pluviais Contratação, verificação e aprovação A cada 4 anos 
 

Sistemas de abastecimento de acordo com NBRs, 

legislações e demais normas técnicas 

Projeção, implantação, fiscalização e monitoramento 

do SAA dentro dos parâmetros e normas técnicas 

existentes 

 

Anual 

 

 

Revisão do Plano  Contratação, verificação  A cada 4 anos 
 

Busca por recursos necessários à implementação e 

acompanhamento do Plano. 

Programas e ações para buscar recursos junto a união 

e governo para a implantação e operacionalização do 

Plano 

A cada meta/ação 

alcançada/implantada 

  

Capacitação de pessoal para ações de elaboração de 

estudos, gerenciamento e operacionalização dos 

serviços 

Atividades voltadas a recursos humanos para difundir 

a gestão dos serviços no município  

 

Semestral 

 

Controle financeiro do SAA Verificação do uso de recursos financeiros, avaliando 

os custos necessários na execução dos serviços 

 

Mensal 

 

Controle financeiro dos Sistemas alternativos Verificação do uso de recursos financeiros, avaliando 

os custos necessários na execução dos serviços 

 

Mensal 
 

Controle e cadastro dos sistemas existentes, tanto na 

zona rural como urbana 

Monitoramento da quantidade e extensão da 

infraestrutura existente 

Anual 
 

Potencializar a pavimentação no município conforme 

prazos estipulados 

Projetos e recursos para pavimentação das 

vias municipais 

 
 

Informações operacionais dos setores de saneamento 

básico  

Verificação dos dados operacionais dos sistemas, tais 

como quantidade de ligações, economias, volumes, 

extensão de rede e outros similares 

 

Anual 

 

Regularização, controle e fiscalização dos poços 

subterrâneos utilizados para consumo humano  

Potencializar políticas que visem a regularização e 

manutenção dos poços. Adoção de campanhas e ações 

de educação ambiental para conscientização. 

 

Anual 
 

 

Estudos e adoção de índices satisfatórios para os 

serviços no município 

Criar campanhas de pesquisas online ou participação 

popular para acompanhar o índice de satisfação dos 

 

Anual 
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munícipes em relação a gestão das águas de 

abastecimento. 

Eliminação de ligações irregulares existentes no 

município. 

Monitoramento e fiscalização das ligações irregulares 

na rede de distribuição 

 

Mensal 
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5.3.1 Indicadores por método de índices 

 

Assim como os demais eixos, o sistema de abastecimento de água pode ser 

calculado por meio de indicadores que nos apresentam o índice de quantidade de água, 

atendimento urbano de água, consumo médio per capita e índice de perdas na distribuição 

e índice de análises de cloro e coliformes totais. Por meio das seguintes equações, também 

utilizadas pelo SNIS: 

 

❖ Índice de cobertura do sistema de abastecimento de água 

 

𝐶𝐴𝐴 =
(𝑁𝐼𝐿 𝑋100)

𝑁𝑇𝐸
 

Onde:  

CBA = cobertura pela rede de distribuição de água, em porcentagem;  

NIL = número de imóveis ligados à rede de distribuição de água;  

NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação 

 

O Ministério das Cidades propõe que este indicador leve em consideração o total de 

domicílios atendidos em relação ao total de domicílios existentes (residenciais e não 

residenciais) no Município, segmentados ou não por categoria de usuários, com base em 

cadastro real, por se tratar de critério mais efetivo de avaliação do atendimento da 

demanda. 

 

❖ Índice de Qualidade da água  

  

O sistema de abastecimento de água deve garantir o fornecimento de água demandada 

pelas ligações existentes no sistema, com padrão de potabilidade estabelecido pelos 

órgãos competentes. 

Deve ser calculado mensalmente a partir de princípios estatísticos que privilegiam a 

regularidade da qualidade da água distribuída, por análises laboratoriais das amostras de 

água coletada na rede de distribuição.  

O IQA é calculado como a média ponderada das probabilidades de atendimento da 

condição exigida para os seguintes parâmetros: Turbidez, Cloro Residual Livre, pH, 

Fluoreto e bacteorologia, tendo peso no cálculo, respectivamente de 0,20; 0,25; 0,10; 0,15 

e 0,30. 

 

𝐼𝑄𝐴 = 0,20 𝑥 𝑢𝑇 + 0,25 𝑋 𝐶𝑅𝐿 + 0,10 𝑥 𝑝𝐻 + 0,15 𝑋 𝑓𝑙𝑢 + 0,30 𝑥 𝐵𝑎𝑐  
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Onde:  

uT= probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a turbidez;  

CRL= probabilidade de que seja atendida a condição para o cloro residual;  

pH= probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH;  

Flu= probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os fluoretos;  

BAC= probabilidade de que seja atendida a condição para a bacteriologia  

 

❖ Consumo médio per capita  

 
𝐼𝐶 (𝐿/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎)  

=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
 𝑥 

1000

365
 

 

❖ Índice de perdas na distribuição  

 

É determinado e controlado para avaliar a eficiência das unidades operacionais do 

sistema e garantir a redução do desperdício dos recursos naturais. 

 

𝐼𝑝 = (𝑉𝑡 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 − 𝑉𝑡𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜  𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) 𝑥 100

𝑉𝑡 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒
 

 

Em que:  

Ip= índice de perdas de água no sistema de distribuição em percentagem (%);  

Vt macromedido= volume total de água potável macromedido e disponibilizada para a 

rede de distribuição por meio de uma ou mais unidade de produção;  

Vt fornecido= volume de água fornecido em m³ resultante da leitura dos micromedidores 

e do volume estimado das ligações que não os possuem. O volume estimado consumido 

de uma ligação sem hidrômetro será a média do consumo das ligações com hidrômetros 

de mesma categoria de uso.  
 

❖ Índice de cloro fora do padrão  

 

Serve para verificar a qualidade da água em relação à potabilidade e com isso evitar 

a evolução de doenças de veiculação hídrica.  

 

𝐼𝑐 = 𝐴𝐶𝑅𝑠𝑝

𝐴𝐴𝐶𝑅
 𝑥 100 

 

Onde: 

Ic= Índice de cloro residual fora do padrçao 
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ACRSP= Quantidade total anual de amostras coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de 

tratamento e no sistema de distribuição de água, reservatórios e redes, para aferição do 

teor de cloro residual livre na água. No caso de município atendido por mais de um 

sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. 

AACR=:Quantidade total anual de amostras coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de 

tratamento e no sistema de distribuição de água, reservatórios e redes, para aferição do 

teor de cloro residual livre na água, cujo resultado da análise ficou fora do padrão 

determinado pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. No caso de município 

atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser 

somadas.  

 

❖ Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão  

 

𝐼𝑐𝑡 =  
𝐴𝐶𝑇𝑠𝑝

𝐴𝐴𝑐𝑡
 𝑥 100 

Em que: 

Ict= índice de análises de coliformes totais fora do padrão 

ACTsp=Quantidade de amostras para análises de coliformes totais fora do padrão  

AAct= Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes totais 

 

5.4 PROPOSIÇÕES PARA UNIVERSALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

Visando a intensificação e melhoria da gestão dos serviços prestados referentes ao 

abastecimento público de água é relevante e crucial conhecer os procedimentos 

operacionais e especificações mínimas para cada serviço. 

Em consonância com a PNMA e Lei 11.445/2007 que exigem e recomendam a 

universalização dos serviços de saneamento, estão a Lei Federal nº 8.080/90, do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que atribui ao sistema promover, proteger e recuperar a saúde, 

traduzida na promoção de ações de saneamento básico e de vigilância sanitária. A Política 

Nacional de Recursos Hídricos, objetiva a garantia da disponibilidade de água para 

gerações futuras, por meio, preferencialmente, da proteção e conservação das águas e 

tratamento de efluentes. E ainda, o Código de Defesa do Consumidor, estabelecido na lei 

nº 8.078/ 90, determina que os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada, 

entendida como aquela "que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

das tarifas" e a política urbana que enfatiza a garantia as cidades sustentáveis, 

compreendendo, entre outros, o direito ao saneamento ambiental e à infraestrutura urbana. 
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Sendo assim, foram considerados os cenários e indicadas proposições para o 

município de Sarandi, assim como para a concessionária prestadora dos serviços de 

abastecimento de água e futuramente de esgotamento sanitário, para soluções graduais e 

progressivas para as carências e deficiências constatadas no diagnóstico, podendo assumir 

modificações organizacionais na gestão de seus serviços de forma compatível com suas 

administrações, por meio do uso de novos equipamentos, designação de novos 

colaboradores e parcerias, mudança ou melhoria de metodologias, forma de fiscalização.  

Para a prospecção de alternativas de melhorias do sistema de abastecimento de 

água da cidade de Sarandi, serão apresentadas sugestões que envolvem melhorias para 

cada situação apresentada no diagnóstico, visando a eficiências operacional para atender 

a demanda futura, desde mananciais, captação, adução, ETA, reservação, distribuição, 

hidrometração, macromedição, micromedição, controle de perdas, incentivo a reuso de 

águas, diminuição do consumo per capita. 

 

5.4.1 Procedimentos Operacionais e Especificações Mínimas 

 

5.4.1.1 Demandas e Projeções do Abastecimento de Água 

 

O eixo de abastecimento público de água, no município de Sarandi/RS, pode-se 

dizer que é um dos mais estruturados em relação aos demais componentes do PMSB. 

Porém ainda precisam ser adotadas medidas para atingir a universalização e a eficiência 

dos serviços. 

Geograficamente a cidade está banhada por rios com bons índices de quanti e 

qualitativos. De acordo com a ANA, o Rio Caturetê é o que possui menor volume, em 

toda sua extensão, onde corda o município, muito possivelmente devido a este fator. No 

entanto, de acordo com estudos apresentados pela CORSAN, o manancial tem capacidade 

suficiente de abastecer toda área urbana, com sobras e provavelmente conseguira atender 

a toda demanda para o horizonte do plano.    

Assim como para o setor de esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de 

água pluviais, o SAA terá grandes vantagens após realização de levantamento das 

informações gerais dos corpos hídricos existentes, divisões e estipulação de macro e 

micro bacias, identificando o tempo de concentração e a vazão máxima de cada rio que 

compõem a bacia, assim como a intensidade de chuva para cada córrego, juntamente com 

o nível e o tipo de ocupação que existem em cada, característica físicas, químicas, 

biológicas e de autodepuração. 
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É importante também que o estudo das bacias auxilie na formulação do Plano 

Diretor Municipal, para que as áreas bem vistas como prosperas a expansão territorial não 

venham acarretar em problemas para a implantação dos serviços, acarretando em altos 

custos ou até mesmo na impossibilidade de exerce-los. 

Visando o crescimento urbano e consequentemente a demanda pelos serviços, que 

atualmente já atende 100% da população urbana, e deverá manter este índice, o quadro 

12 traz as principais características da evolução da demanda deste eixo. 

 

Quadro 12: Projeção da demanda de SAA. 

 

Figura 85: Melhorias esperadas no serviço de abastecimento de água com uso mais 

consciente. 
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População 

Total 

(hab) 

 

População 

atendida 

Índice de 

perda 

Capacidade 

máx. ETA 

Volume 

produção 

Reservação Extensão 

de rede 

% hab % m³/dia m³/dia m³ Km 

2016 23.222 100 19.573 38 5.184 4.633,2 1.961 71,76 

2018 23.956 100 19.886 34 5.184 4.530,5 1.926 72,7 

2019¹ 24.085 100 20.451 32 5.184 4.555,4 1.935 73,6 

2020 24.457 100 20.778 31 5.184 4.525,2 1.925 74,8 

2021 24848 100 21.121 30 5.184 4.496,1 1.916 76 

2022 25271 100 21.480 28 5.184 4.433,5 1.895 77,3 

2023² 25.659 100 21.739 26 5.184 4.348,3 1.736 78,2 

2024 26.067 100 22.087 24 5.184 4.279,4 1.844 79,5 

2025 26.476 100 22.440 22 5.184 4.147,9 1.809 80,8 

2026 26.899 100 22.799 20 5.184 4.103,8 1.795 82,7 

2027³ 27.309 100 23.164 18 5.184 4.065,8 1.773 84,3 

2028 27.738 100 23.725 13 5.184 4.117 1.791 86,3 

2029 28.173 100 24.479 10 5.184 4.225,6 1.826 89,5 

2030 28.624 100 25.203 10 5.184 4.360,1 1.871 92,2 

20314 29.252 100 26.013 10 5.184 4.692,4 1.980 95,2 
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Os valores apresentados no quadro acima (AX), levaram em consideração os 

dados disponibilizados pela concessionária e tabela SNIS 2016 para o ano 2016 e 2018, 

os demais valores foram projetados em função da universalização e melhoria no sistema, 

ou seja, foram dimensionados visando que o consumo per capita e o índice de perda irão 

reduzir e assim consequentemente o volume de água produzido não necessitará crescer e 

ou manter a média.  

O consumo per capita para o ano de 2016 era 135 L/hab.dia, o qual no horizonte 

do Plano pretende chegar a 110 L/hab.dia, que de acordo com a ONU é o volume 

satisfatório que o ser humano necessita de água potável.  

O Índice de Perdas é a percentagem entre o volume medido e o produzido no 

sistema; este valor inclui as perdas físicas e não físicas, o ideal é que uma ETA tenha no 

máximo 5% de perdas, assim como o consumo per capita, foi projetado que este índice 

seja reduzido gradativamente até 10% e assim se mantenha. Para calcular as demandas 

de produção de água é de fundamental importância utilizar o índice de perdas no sistema. 

A extensão de rede foi proposta em cima da média de 2016, que apresenta 3,66 

m.rede/hab, se mantendo esse parâmetro, até o final do horizonte de 20 anos será 

necessária uma extensão de 23,5km. 

 O atendimento dos serviços de abastecimento de água atualmente é de 100 % da 

população urbana e este índice será mantido. 

 

5.4.1.2 Parâmetros necessários para a concepção SAA 

 

Nos estudos voltados a implantação e execução de um sistema de abastecimento 

de água convencional é necessário definir alguns parâmetros de infraestrutura e serviços, 

estes parâmetros podem ser padronizados que seguem normas tabeladas e os de projeção, 

que variam de local para local e são definidos conforme o  número de ligações, 

economias, extensão de rede, capacidade do manancial, entre outros. 

 

❖ Parâmetros Padronizados 

 

Coeficiente de variação máxima diária (K1): 1,2;  

Coeficiente de variação máxima horária (K2): 1,5 

Reservação: utilizado no mínimo 1/3 do volume consumido no dia de maior consumo + 

Volume de incêndio (30 L/s);  
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❖ Parâmetros para Projeção  

 

Escolha do manancial: Pode ser subterrâneo e/ou superficial, deve ser estudado a vazão 

do mesmo. 

Características das Águas: Diagnostico das características físicas, químicas e 

bacteriológicas da água que será utilizada a fim de melhor projetar o tipo de tratamento. 

Fase de Estudos Preliminares: Elaboração de Relatório Técnico Preliminar -RTP com 

anteprojeto e estudos de viabilidade. 

Caracterização da Comunidade e área de implantação: 

Consumo Per Capita: Determina a vazão necessária para cada parte que constitui o 

sistema, de acordo com o número de habitantes a ser atendido e a quantidade de água 

necessária a cada pessoa. Em resumo é a quantidade de água distribuída por dia, em 

média, e utilizada por um habitante. 

Previsão da População: A necessidade de se efetuar a previsão através de um método 

confiável, é para que não falte água pela previsão da população aquém da real, ou que se 

aloque recursos desnecessários na construção de infraestrutura, pela previsão da 

população maior. 

Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas: Captação; Estação elevatória e linha 

de recalque; Adutoras; Estação de tratamento de água; Reservatórios; Redes de 

distribuição  

Estimativa de custo das alternativas propostas 

Análise comparativa das alternativas propostas: Análise técnica; Análise econômica; 

Análise ambiental e Análise social. 

 

 O município de Sarandi já realizou a etapa de concepção de projeto, visto que 

possui SAA implantado e operando na cidade, no entanto caso seja necessário a 

implantação de uma nova ETA e/ou ampliação da existente, é imprescindível que sejam 

realizados todos os estudos novamente. 

 
5.4.2 Sistema de Abastecimento de água 
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O objetivo principal do Sistema de abastecimento de água, seja ele convencional 

ou alternativo, é captar, tratar, reservar e distribuir água em quantidade e qualidade 

suficiente e satisfatórias a população, para fins de consumo humano e sadia qualidade de 

vida e eliminação de doenças de veiculação hídrica. 

Quando o imóvel não possui ligação a rede de distribuição convencional, é 

comumente utilizado sistema de abastecimento por poços (individuais ou comunitários 

dependendo da vazão, localização entre outros), porém esta ação deve sofrer controle 

rigoroso de qualidade, tratamento e operação, devendo ser realizado estudos para 

perfuração dos poços, medições de vazão, formas de tratamento, tempo de vida, 

regularização ambiental e aquisição de outorgas.  

O abastecimento de água no município de Sarandi é considerado satisfatório, mas 

mesmo assim necessita de ajustes para atingir a universalização e eficiência desejada.  A 

concessionária responsável pelos serviços atende toda área delimitada pela administração, 

sendo dispensada de atuar em algumas localidades da área urbana, a qual é abastecida por 

água subterrânea, sob controle municipal (vigilância sanitária), assim como as demais 

localidades dispostas aquém do perímetro urbano. 

 Neste item serão levantadas proposições ao sistema de abastecimento de água de 

Sarandi-RS, envolvendo mananciais, captação, adução, estação de tratamento de água – 

ETA, reservação, rede de distribuição, macromedição, micromedição, hidrometração, 

controle de perdas, uso de produtos químicos, consumo per capita, sistemas alternativos 

de abastecimento.  

 
5.4.2.1 Manancial  

 

De acordo com os dados apresentados pela CORSAN em 2011, o Rio Caturetê 

possuía capacidade de captação de 150L/s, sem sofrer alterações consideráveis e 

prejudiciais, dois quais a ETA foi projetada para captar  60L/s. Em reunião com a 

concessionária este anos (2018) a mesma repassou que as características do rio continuam 

satisfatórias e atendem as necessidades do município sem causarem danos as jusantes.  

Já foram levantadas questões de troca de manancial para captação da água, onde 

o rio possuiria maior qualidade, mas a CORSAN alega que mesmo com o aumento de 

ocupações a margem do rio e consequentemente a contaminação do mesmo com 

descargas/lançamentos irregulares, a capacidade de autodepuração do Caturetê é 

favorável, assim como a continuação da captação no mesmo ponto. 
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Além do ponto de captação, não são realizados outros pontos de amostragem da 

qualidade da água, assim como este estudo é feito somente pela companhia de saneamento 

e/ou estudos de trabalhos universitários. Ressaltasse então, que sejam efetuadas análises 

pela companhia em mais pontos e que a prefeitura também faça levantamento de estudos 

da característica do corpo hídrico em parcerias com instituições e setor privado. 

É importante também, que sejam realizados anualmente estudo do volume de água 

do Rio, a fim de garantir que o mesmo possa continuar a servir de recurso para o 

abastecimento do município. Seguindo os dados disponibilizados, considera-se que o 

volume do rio é suficiente e satisfatório para atender a população de fim de plano, prevista 

uma demanda de 4.692,4 m³/dia, considerando que o índice de perda e o consumo per 

capita, também sejam regularizados. E 6.730,56 m³/dia, caso não haja melhoria no índice 

de perda e o consumo per capita. Porém se o volume do rio se manter conforme atual e 

ou ter pequena baixa, podem ser realizadas ainda a captação de 9.936 m³/dia. 

Não foi encontrado registro de Outorga de uso das águas superficiais, para 

atividade exercida pela companhia, a mesma deve regularizar esta situação junta a 

SEMA-RS. 

Além do rio Caturetê, a CORSAN realiza parte do abastecimento com água 

subterrânea, através do poço SAR 16, único poço ainda ativo da companhia, com uma 

vazão de 50m³/h. 

Portanto, para atendimento dos serviços, se espera que sejam praticados anualmente 

estudos da vazão e autodepuração do manancial, assim como análises (periódicas) da 

qualidade (características física, químicas e bacteriológicas). 

  

5.4.2.2 Captação 

 

 Como apresentado no diagnostico a captação da água bruta ocorre no manancial 

superficial do rio Caturetê, com vazão de 55,3L/s e manancial subterrâneo pelo poço SAR 

16 com vazão de 50m³/dia, 

O ponto em que ocorre a captação superficial é considerado satisfatório e com 

vazão superior a 3x o captado pela concessionária. 

A infraestrutura utilizada na captação se apresenta em boas condições, sendo 

necessário apenas plano de manutenção. Possui capacidade para captar e enviar a ETA 

até 60L/s. Volume também considerado satisfatório (sem necessidade de ampliação), 

desde que atendidas as metas de redução de perdas e consumo per capita. 
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5.4.2.3 Elevatória de Água Bruta 

 
A estação elevatória da ETA-Sarandi que recalca a água captada no Caturetê 

reforçando a capacidade de adução do sistema, tem capacidade suficiente para atender os 

níveis de produção do município, contando com dois grupos motor-bomba, um operativo 

e outro reserva, na condição operacional de 55L/s x 30CV. Que atende a vazão proposta 

para a ETA e produção. 

 

5.4.2.4 Adução 

 

No Plano de 2011 foram apontadas como prognósticos de curto e médio prazo a 

ampliação do sistema de adução.  Porém, com a expansão urbana haveria uma 

significativa elevação de custos, devido a necessidade de transpassar terrenos particulares 

além de indenizações referentes a estes. 

Presando a boa gestão financeira da empresa atualmente, assim como de alguma 

futura que possa vir a exercer a atividade após findado o contrato entre as partes, é 

aceitável o não atendimento ao proposto, visto que a empresa executora dos serviços em 

seu corpo técnico responsável garantem que a funcionalidade do sistema está de acordo 

com as necessidades exigíveis e que possui boa qualidade para execução dos serviços. 

Dever ser realizado programa de manutenção e/ou substituição do sistema de 

proteção contra transientes hidráulicos dos barriletes de recalque, limpeza das adutoras e 

automação do sistema de captação, adução. Visto que a vida útil dos equipamentos de 

recalque são de 10 a 20 anos e adutoras de 20 a 30 anos. 

 

5.4.2.5 Tratamento da Água  

 

O sistema de tratamento de água da cidade é realizado por uma ETA no bairro 

vicentinos, com capacidade nominal de produção de 60L/s. 

De acordo com o crescimento populacional previsto para 2031 e a taxa destinada 

a usos especiais/comerciais, mantendo os mesmos índices de perda e consumo per capita 

atuais, a ETA teria um déficit de produção de 20%, ou seja, deverá ser adotado o proposto 

no plano anterior, que seria a implantação de uma segunda etapa da ETA para produção 

nominal de 100 L/s. 

No entanto caso sejam adotadas com eficiências as metas de redução de perdas e 

consumo per capita, o sistema atual comportaria a demanda.  
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 O que se propõe é que sejam analisados os indicadores anualmente para avaliar a 

necessidade ou não da realização de estudo e projeto para a ampliação do sistema. É 

imprescindível que sejam realizados anualmente até o período de curto prazo estas 

análises, mais precisamente até o ano de 2022, referente a redução ou não das perdas e 

consumo per capita. Caso não ocorram da forma esperada, deverá dar início a elaboração 

do estudo e projeto de ampliação do sistema atual de operação da ETA, a fim de atender 

a demanda futura, visto que são obras de alto custo, investimento e tempo, que necessitam 

de diversas aprovações e fontes recursos, para que em 2026 a ETA com capacidade 

suficiente para atender as necessidades do município. 

Outra alternativa é a ativação de novos poços, por captação subterrânea. 

 

5.4.2.6 Reservação  

 

Sarandi atualmente contam com sistema de reservação que comporta 1.035m³, no 

entanto conforme NBR é necessário um volume superior. Propõe-se a execução de projeto 

e construção de novos reservatórios a fim de suportar até 2000 m³, conforme definido no 

estudo de demanda. 

Visto que a reservação deve atender a reserva de equilíbrio (variações de consumo 

da cidade) + reserva de emergência (corresponde ao consumo de algumas horas de 

emergência como casos de paralisações ou limpezas, é obtida pela formula C1 = Q x t1) 

+ Reserva de Incêndio (depende de diferentes variantes, mas considera-se para densidades 

>150 hab./ha a vazão de 30 L/s ou pela fórmula C2=[Q1 – Q2] x t2). 

Os reservatórios também necessitar de planos de limpeza periódicas, manutenção 

e substituição, seu tempo de vida útil é estimado em 20 a 40 anos. O plano de 2011 ainda 

aponta a necessidade automação do sistema reservação, visando a otimização do mesmo 

em todos os reservatórios existentes e novos a serem implantados. 

 

5.4.2.7 Distribuição  

  

 A rede e malha de distribuição de Sarandi atende 100% da população urbana na 

área delimitada pela administração, devendo a companhia continuar atender de forma 

vegetativa a 100% da população. No entanto, a implantação e expansão da extensão de 

redes e malhas é proposta ao operador a razão de 85%, ficando os demais a nível dos de 

empreendimentos imobiliários de particulares (loteamentos), visto que Sarandi é uma 

cidade que contempla grande volume de criação de loteamentos nos últimos anos, os 
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quais deverão consultar previamente o operador para análise de viabilidade do projeto e 

fiscalização das obras.  

Propõe-se também um estudo e forma de cadastro junto a Prefeitura Municipal 

para realização destas obras/substituições e futuras, para que não ocorram casos 

comumente nos últimos tempos, de abertura de vias recém pavimentadas para serviços de 

manutenção/substituição de rede, que consequentemente acarreta em gastos de recurso, 

tempo e serviço. 

 O plano de 2011 aponta ainda a substituição e ampliações de redes e substituição de 

ramais de ferro em ruas a serem pavimentadas, que a ampliação de redes esteja 

acompanhando a expansão das ruas. Que seja realizada a atualização do cadastro técnico das 

redes instaladas e em conjunto implantem pesquisa, concerto e controle de vazamentos 

invisíveis. 

 De acordo com os dirigentes da CORSAN de Sarandi, a substituição prevista para 

2018/2019 trará um valor considerável no sistema de vazamentos invisíveis, pois a 

tecnologia a ser implantada auxiliará nestes casos facilitando o processo operacional e a 

diminuição de perdas. 

 

5.4.2.8 Redução de Perdas 

 

As perdas em um sistema de abastecimento de água ocorrem na produção (da 

captação à estação de tratamento) e/ou na distribuição (após o tratamento): 

O maior problema de perdas de água do município é proveniente de vazamentos 

nas redes de distribuição mais antigas localizadas principalmente na parte central e nos 

bairros mais antigos da cidade. Mas ainda assim apresentam falhas no sistema de 

micromedição e principalmente de macromedição.  

Como prospectiva para este plano sugere-se que sejam efetuadas ações para a 

redução do índice de perdas, como: 

 - Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão;  

- Instalação de mais Macromedidores (ETA, Poços, Booster e Reservatórios), se 

possível em relação à sub-sistemas como: a adução de água bruta, o sistema de adução 

ou distribuição de água tratada;  

- Avaliação do sistema de micromedidores e substituição nos prazos estipulados; 

- Troca de redes e ramais de água;  

- Monitoramento de vazão mínima noturna;  

- Agilidade na detecção e execução de vazamentos visíveis e não visíveis. 
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❖ Micromedição, Macromedição e hidrometração 

 

Muito das perdas ocasionadas no sistema de abastecimento de Sarandi, estão 

relacionadas a micro, macromedição e hidrometração. Como apresentado os índices são 

respectivamente 62,43%, 16,83% e 99,98%. 

 A hidrometração, ou seja, o índice entre a quantidade de ligações de águas medidas 

pelo total de ligações de água no município de Sarandi atinge 99,8%, o que significa que 

quase todas as economias que recebem água de abastecimento por rede possuem hidrômetros.  

 Este índice é instrumento crucial no sistema para uso racional da água. Mesmo 

apresentando um índice satisfatório, deve ser realizado um plano de hidrometração devido a 

possibilidade de hidrômetros parados, com submedição, com a cúpula danificada e tempo de 

uso superior ao recomendado. De acordo com a Portaria 246 do INMETRO a aferição deve 

ser realizada para todos os hidrômetros com mais de cinco anos. Por se tratar de altos custos 

essa operação a troca pode ser realizada, desde que monitorado o sistema, a cada 07 anos. 

 Porém, mesmo com alto índice de hidrometração, a um baixo percentual nos números 

de micromedição em Sarandi, apresentando índice de 62%. A ausência ou a baixa associação 

deste serviço implica fortemente nas perdas do sistema. Pois o consumo em áreas com 

ligações não medidas ou mau medidas fica limitado à capacidade de suprimento da demanda, 

ou seja, não há um controle real de quanto o usuário utiliza o que torna o mesmo passível de 

consumir além do que necessita de forma a desperdiçar água potável. 

 Sugere-se que a CORSAN passe a observar além da idade o consumo total registrado 

no hidrômetro, para verificação de possíveis desgastes do equipamento. Além disso que 

procurem por adoção de hidrômetros com tecnologias mais avançadas e dimensionados em 

função de faixa de consumo, para minimizar problema de submendição, essas medidas têm 

evitado que os hidrômetros trabalhem com erros de medição que acarretam a valores 

menores do que a realidade, refletindo em redução de receitas. 

 Outros problemas que podem ser responsáveis pelo baixo índice de micromedição 

são as perdas inerentes ou incompreensíveis, que não podem ser eliminadas pela 

companhia, mas com adoção de campanhas e mobilização social possam converter-se. 

Estas perdas são ocasionadas nos domicílios com caixa d’água, devido a boia de controle 

do nível de água. Também deve ser cuidado a inclinação dos hidrômetros no momento de 

instalação, não devendo estes possuírem ângulo superior a 15°.  Nos momentos de leituras 

do consumo, deve ser identificado hidrômetros com estas características e soltado a troca. 
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Assim como a compatibilidade da classe de vazão dos hidrômetros com o padrão de 

consumo que estão atendendo. 

Para um melhoramento na manutenção da qualidade da macromedição sugere-se 

a adoção de medidas imediatas, entre as quais, a execução de ensaios pitométricos 

periódicos, instalação/substituição de medidor na calha Parshall da entrada da ETA e de 

macromedidores nos principais pontos do sistema. Além de um sistema de leituras 

simultâneas de valores macromicromedidos e análises periódicas de dados para 

diagnosticar as perdas existentes em partes ou em todo o sistema. 

 

❖ Ligações Irregulares/clandestinas 

 

As ligações irregulares ocasionam perdas significativas ao sistema, pois é um 

volume considerável de água sendo utilizado, sem preocupação com volume de consumo 

que não será medido e diagnosticado pelos responsáveis dos serviços. 

 É importante que a Companhia faça levantamento destas ligações irregulares. E adote 

medidas em conjunto com a Prefeitura e mobilização social, que incentivem a denúncia 

destas atividades.  

 

❖ Setorização 

 

Com o setor de abastecimento ou subsetores é possível por meio de 

monitoramento identificar o percentual de perdas em cada setor. Importante que seja 

instalado macromedidores nas saídas dos centros de reservação e nas derivações para 

alimentação de cada Setor.  

Na Setorização propõe-se a elaboração de estudos e implantação de setorização 

estanque das áreas de influência dos reservatórios. 

 

5.4.2.9 Consumo per capita 

 

 O consumo per capita de água é determinado pelo volume em litros que cada 

habitante consome por dia para satisfazer suas necessidades. 

De acordo com a FUNASA a cota per capita deve ser referente ao volume diário 

de água para consumo humano. Por meio de definição da Portaria/MS 2.914/11, o 

consumo humano se refere a água potável destinada à ingestão, preparação e produção de 

alimentos e à higiene pessoal.  
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Atividades que não sejam estas não se fazem necessárias a utilização de água 

potável, tratada para atender a portaria supracitada. 

A determinação da cota per capita diária de água para consumo humano, 

necessária para a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população é de grande 

relevância. A qual é influenciada por diversos fatores, coo nível socioeconômico da 

população, nível de industrialização, o clima, as características do município, o custo da 

tarifa, a existência de rede coletora de esgotos e gestão dos resíduos.  

O município de Sarandi, com população para fim de projeto em torno de 30.000 

habitantes, considerado polo industrial da região, tem suas industrias na grande maioria 

abastecida por fonte subterrânea própria. Mas mesmo assim possui um valor per capita 

abaixo do considerado nas literaturas, em média de 135L/hab.dia. De acordo com o 

diagnostico apresentado, pode-se acreditar que este valor não é menor devido as perdas 

do sistema (35%). 

A ONU ainda considera em seus estudos, que o consumo per capita satisfatório 

para atender a todas as necessidades humanas de consumo de água equivalem a 

110L/hab.dia. 

Nesse contexto, é proposto que o município em parceria com a concessionária 

(redução de perdas) adote programas e ações que estimulem a redução do consumo de 

água tratada para fins não potáveis e estimule o reuso das águas e a eliminação do 

desperdício. 

 

5.4.2.10 Sistemas alternativos no perímetro urbano 

 

 A Lei municipal n°4654/2017, dispensa a Companhia Riograndense de 

Saneamento de abastecer com rede pública os bairros Papagaio e Beira Campo, por 15 

anos, tornado do município a competência para a aprovação dos projetos de distribuição 

de água e de esgotamento sanitário.  

Porém a existência de poços para abastecimento público na zona urbana, os quais só 

podem ser utilizados para suprimento de fins industriais, floricultura e agricultura, ou 

seja, são proibidos de utilização para consumo humano. 

Deve ser realizado o levantamento destes poços e caso constatado usos em 

desacordo com a Lei 6.503/72 e Decreto 23.430/74 exigido a cessão da atividade e/ou 

tamponamento do mesmo. Visto que são águas que podem conter qualidade limita para 

consumo e acarretarem em problemas a saúde, já que não recebem devido tratamento. 
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5.4.3 Sistema de Abastecimento de Água para Área Rural  

 

 A população residente na área rural do município de Sarandi, assim como as 

regiões e distritos isentos por lei municipal de serem atendidos pela concessionária 

responsável pelos serviços, são acompanhados pela vigilância sanitária municipal.  

 O abastecimento ocorre por meio poços artesianos, estes individuais ou coletivos. 

Os poços são vistoriados e sofrem análises de qualidade e tratamento para consumo. Pode 

haver outras fontes alternativas de abastecimento, mas não é de conhecimento da 

administração assim como não foi repassado para a empresa responsável pela 

revisão/reformulação. 

 Como sugestão para melhoria destes serviços aponta-se a necessidade de que 

todos os poços sejam vistoriados, assim como a vazão e qualidade da água amostrados e 

analisados para posterior tratamento.  

 Deve ser realizado estudo dos poços e então o cadastramento destes SIAGAS e 

SIOUT para obtenção de outorga de uso/dispensa de uso. Nos poços comunitários 

principalmente utilização de reservatórios e melhoria no sistema de bombeamento para 

distribuição, divulgação de informações aos consumidores referente a dosagem de cloro 

e flúor, assim como dos parâmetros de qualidade atingidos. Instalação de um sistema 

supervisório de controle operacional e de micromedição para controle do consumo per 

capita para domicilio. 

 

5.4.4 Reuso das Águas e Água da Chuva 

 

 Cada vez mais os recursos hídricos se encontram escassos, assim como a falta de 

tratamento dos esgotos acarretam no decréscimo da qualidade de suas águas, tornando o 

processo de tratamento de água para fins de potabilização cada vez mais caros. 

É importante que sejam adotadas medidas para que o consumo de água por parte 

da população seja regrado conforme seus usos.  

Existem projetos de lei federais que há alguns anos tramitam na Câmara dos 

Deputados visando a reutilização de águas em edificações e industrias, com incentivos 

financeiros e taxas menores de juro. Assim como estimulam a utilização da água da chuva 

para fins não potáveis. 

Desde 1937, sob decreto federal nº24.643, o tema de reutilização dos recursos 

pluviais é discutido, defendendo o imprescritível o direito de uso das águas pluviais e que 

a todos é licito apanhar estas águas.  
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Assim como apontado no eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, o 

município de Sarandi deve implantar legislação que estimule e incentive adoção dessas 

tecnologias, como sistema de cisternas pelos munícipes em suas residências, além de 

tornar obrigatoriedade que estabelecimentos comerciais e industriais que utilizem de 

grandes volumes de água, e não sejam estas de necessidade potáveis, adotem sistemas de 

cisternas, reutilização de águas pluviais e reuso de águas. 

Uma forma de incentivar esta atividade, além do caráter sustentável, de 

prevenção e equilíbrio ambiental e diminuição de custos na conta, pode ainda ser 

adotada a mesma estratégia das propostas de lei federal que diminui os impostos das 

empresas e comércios, o município pode diminuir taxas de IPTU, impostos municipais, 

descontos em pagamentos e taxa de renovações de alvarás, ou alguma outra medida de 

incentivo. 

 

5.4.5 Sistema de Gestão e Capacitação Técnica dos Serviços  

 

Para que a universalização dos serviços e principalmente a eficiência destes 

atendam a atual e futura população do município de Sarandi, é necessário que medidas, 

programas e ações  apresentadas neste plano, assim como todas as outras mais 

consideradas pertinentes pela administração, sociedade e concessionária, sejam 

implementadas e operacionalizadas de forma capacitada e técnica, se fazendo necessário 

a consolidação de um quadro técnico habilitado e treinado. 

Devem ser oferecidos ao quadro de funcionários, tanto da administração como da 

concessionária, cursos, materiais, infraestrutura e suportes para busca e desenvolvimento 

de projetos na operacionalização e gestão do sistema de abastecimento e qualidade das 

águas. 

Assim como os demais eixos deste plano, é necessário que haja uma 

reestruturação administrativa com a inclusão de um Departamento de Saneamento 

Ambiental, a fim de estabelecer mecanismos de gestão quanto aos aspectos legais, 

institucionais, de planejamento e da base de informações, apoiado em estudos e projetos 

consistentes sob o ponto de vista técnico capazes de auxiliar a vigilância sanitária no 

processo de administração dos poços, assim como atuar como ponto de apoio e 

fiscalização sobre a concessionária responsável pelos serviços.  

Além de um modelo de organização, monitoramento e avaliação da operação e 

manutenção dos sistemas existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e o 
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desempenho inadequado da infraestrutura já instalada e ampliação progressiva da 

infraestrutura, de modo a otimizar os recursos disponíveis e evitar dispersões. 

No entanto, atualmente os municípios, assim como Brasil, vem passando por 

dificuldades financeiras exacerbadas, o que dificultaria a implantação de um 

Departamento específico para isso. Ficando a criação deste setor para longo prazo, e 

sendo utilizado como solução imediata de curto prazo/médio prazo, uma harmonização e 

parceria de conhecimentos e habilitações entre os setores do meio ambiente, 

planejamento, engenharia e CORSAN. 

É importante que ambas as administrações (prefeitura e concessionária) trabalhem 

atuantes em projetos de gestão dos serviços, se possível por plataforma digital, que 

possibilite à população e às instituições o conhecimento da realidade municipal de forma 

contínua e sistemática, além de abranger estudos de viabilidade da criação e elaboração 

para implantação do Plano de Risco nas unidades operacionais e fontes alternativas; 

Atendimento eficiente e em prazos fixados ao público. 

 

5.4.6 Investimentos para Serviço de Abastecimento de Água 

 

Para a universalização dos serviços e aplicação das proposições elencadas serão 

necessário investimentos financeiros dispostos em infraestrutura, pessoal, tecnologias. 

Abaixo são apresentados valores estimados, para algumas das metas, que o 

município teria de dispor para atingir 100% das metas propostas pelo plano até 2031.  

 

Quadro 13: Proposições, custos e prazos para a universalização do SAA. 

 CUSTO (R$) / PRAZO 

PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE 

DRENAGEM URBANA 

IMEDIATO 

2019 

CURTO 

2020-2023 

MÉDIO 

2024-2027 

LONGO 

2028-2031 

Obtenção de Outorga  10.000,00    

Reforma na casa de máquinas (quando necessário)   113.352,78  

Ampliação das adutoras (caso necessário)   394.286,37 134.854,65 

Ampliação da ETA (se necessário)  - 496.000,00 852.000,00 

Ampliação da reservação 82.000 100.000   

Ampliação e melhorias das redes de distribuição 858.930,33 502.515,75 557.317,36 1.171.626,64 

Limpeza e manutenção dos reservatórios e sistema.  52.000,00 55.000,00 56.000,00 
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Programas de Perdas (Hidrometração, 

micromedição Macromedição e setorização) 

199.230 584.180 390.562,00  

Monitoramento e análise da quantidade e qualidade 

da água dos recursos hídricos  

  

60.000,00 

 

61.080,00 

 

64.317,24 

TOTAL     

 

5.5 SUGESTÕES TECNOLÓGICAS 

 

5.5.1 Válvula sustentável para chuveiro 

Ainda é um projeto piloto, porém um sistema muito utilizado em diversos hotéis 

e pousadas, mas principalmente em torneiras de estabelecimentos comerciais/industriais. 

Consistem em um aparelho que regula o tempo de uso, podendo programa-lo pra 

um tempo x de minutos. Isso pode ocasionar em uma economia considerável quando 

aplicadas aos chuveiros, limitando o tempo a 15 minutos de banho por exemplo, tempo 

considera suficiente para realizar toda a higienização necessária, pois a maioria das 

pessoas quando está debaixo do chuveiro, não tem noção de que o tempo está passando. 

Como o banho é uma atividade confortável, muitas vezes, as acaba-se perdendo a noção 

real do tempo que está ali. Essas válvulas podem ser acopladas as torneiras também. 

5.5.2 Sistemas de tratamento móveis  

Os sistemas móveis de tratamento são também uma grande tendência no mercado, 

sendo visto como uma ótima opção para tratar águas por demanda, momentos de 

contingências ou ampliações sazonais no sistema de tratamento. 

Os sistemas acompanham as necessidades de mercado e demandas, podendo serem 

utilizadas osmose reversa, membranas, evaporadores e demais tecnologias. 

Uma das vantagens da frota móvel, além da forma de atendimento, é o período de 

disponibilidade ao cliente.  

 

 

 

 

 

Fonte:  Revista TAE. 
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5.5.3 IoT - Internet das Coisas 

A “Internet das Coisas” (ou IoT, na sigla em inglês, Internet of Things) é outra 

tecnologia usada para aumentar a eficiência no saneamento básico.  

Na distribuição de água potável, eles atuam como sensores online, que geram 

dados sobre consumo e enviando informações instantâneas a uma central. 

Com uma medição de água mais precisa e em tempo real, é possível, além de 

identificar desperdício, projetar o aumento de demanda e planejar melhor a ampliação do 

fornecimento no futuro.  

Do lado do cliente, é possível acessar o sistema ou receber alertas via e-mail ou 

SMS, caso haja um consumo acima do normal. Com isso, possíveis vazamentos ou 

desperdícios são detectados antes que chegue a conta seguinte, gerando mais economia. 

O Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre (DMAE) utiliza 

a tecnologia desde 2016. São 2 mil sensores utilizados junto aos maiores consumidores 

do município, gerenciando 3,5 milhões de metros cúbicos de água por mês, ou 35% do 

fornecimento total. O resultado até agora, segundo o gerente de Gestão de Consumo do 

DMAE, Marco Antonio Webster Rocha, é um ganho médio mensal de 35 metros cúbicos 

por mês em cada cliente. 

 

5.5.4 Descontaminação de água com metais pesados com uso da banana  

 

A nova ciência mostra que as bananas podem puxar a contaminação por metais 

pesados da água do rio. 

Tradicionalmente, engenheiros da qualidade da água têm usado sílica, celulose e 

óxido de alumínio para extrair metais pesados da água, mas essas estratégias de 

remediação vêm com etiquetas de preços elevadas e efeitos colaterais potencialmente 

tóxicos próprios. Eles funcionam como extratores devido à presença de ácidos. 

A utilização das bananas, por outro lado, parecem ser uma solução segura. As 

cascas de banana também superam a concorrência. Estudos realizam este método  

Apresentaram resultados favoráveis, onde o metal foi retirado da água e permaneceu 

ligado às cascas de banana. 

Trabalhos anteriores mostraram que outras partes de plantas - incluindo resíduos 

de maçã e cana-de-açúcar, fibras de coco e cascas de amendoim - podem remover 

potenciais toxinas da água. 
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5.6 OBRIGAÇÕES  

 

Todos os pontos levantados neste eixo do Plano possuem o objetivo de 

universalizar os serviços da forma mais eficiente e satisfatória possível, atendendo a todas 

normas e legislações vigentes, anseios sociais e preservação e qualidade do meio e da 

saúde. Para que isto ocorra é necessário pautar algumas obrigações da Administração 

Municipal e da concessionaria, a serem atendidas, como: 

•  Tanto o município como a empresa de concessão, devem garantir e fiscalizar 

que todos os serviços se encontrem regulamentados conforme as leis vigentes;  

• A Administração Municipal deve acompanhar o cumprimento das metas 

estipuladas para universalização, assim como os indicadores previstos; 

• A Companhia, responsável pela implantação dos serviços, terá a obrigação de 

obter todas as licenças ambientais para execução de obras e operação dos serviços no 

sistema. 

• A administração municipal, responsável pelas fontes alternativas também deverá 

regularizar, e assim manter, toda as licenças ambientais, cadastros e outorgas necessárias. 

• Garantir que as obras e serviço, sob responsabilidade da prefeitura e/ou 

concessionária, venham a ser executados atendendo todas as legislações referentes à 

segurança do trabalho; 

• Ambas deverão zelar pela boa qualidade do serviço, e sempre que necessário 

receber, apurar e resolver os problemas, queixas e reclamações dos usuários, dentro de 

prazos estipulados, respondendo-os das providências tomadas em até 30 dias. Em caso de 

a concessionária não cumprir, a prefeitura municipal o deverá, assim como aplicar 

penalidades contratuais; 
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• A Administração Municipal deverá exigir a ligação obrigatória de toda 

construção e prédios considerados habitáveis a rede pública de abastecimento, excluindo 

apenas as que possuem inviabilidade técnica, ficando a expensas dos usuários conforme 

lei estadual n° 6.503/72, n° 11.520/00 e Lei Federal 11.455/07. 

• A concessionária, a fim de evitar transtornos e gastos públicos desnecessários, 

deve informar previamente ao município das obras que pretende/precisa executar em vias 

e logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência. 

• A concessionária, com auxílio ou não da administração, nos casos necessários a 

garantir a prestação eficiente dos serviços, é responsável por elaborar e executar estudos, 

projetos e obras para o sistema de abastecimento. 

• Em casos de interrupções e paralisações, ambas deverão informar por diferentes 

meios de comunicação, os munícipes, apontando os seus motivos e tempo previsto. 

• Deverão ser divulgados anualmente, ou quando requerido, todas e quaisquer 

informações de interesse e direito público, conforme previsto em lei. 

• Dar os subsídios necessários para que a entidade reguladora dos serviços possa 

acompanhar de forma eficaz a evolução das metas, utilizando o sistema de indicadores 

desenvolvido.  
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6.1 PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

De acordo com a Lei de Saneamento Básico (Lei n°11.445/2007), o PMSB surge 

como uma ferramenta primordial na busca da implantação e universalização dos serviços 

de saneamento por parte dos municípios e a disposição de todos os munícipes, ressaltando 

o que já constava na CF/88 em seus artigos (196),que aponta a saúde como um direito de 

todos e dever do poder público de garantir a redução dos riscos a doenças e demais 

agravos. Em consonância com a saúde está o artigo 225, citando o meio ambiente como 

um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do estado e da 

população defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Através da elaboração e revisões do Plano de Saneamento por parte dos 

municípios, sobretudo, na etapa do prognóstico e formulação das proposições é que 

poderá ser alcançado o acesso ao direito de saúde, meio ambiente e qualidade de vida 

para todos, de maneira que otimize o uso de recursos naturais e financeiros. Porque é 

nesta etapa que são elencadas as medidas que devem e podem ser adotadas para que os 

municípios consigam universalizar os serviços, geri-los e ter controle da eficiência na 

prestação com que vem sendo realizados. 

Onde a universalização enfoca na abrangência da infraestrutura e o serviço 

prestado para cada usuário, enquanto a eficiência rege a oferta destes optando pelas 

menores despesas de execução, operação e manutenção, mas sempre priorizando o uso 

otimizado dos recursos naturais. 

Este prognostico irá propor cenários, metas e ações que podem ser implantadas 

pelo município de Sarandi para a universalização do sistema de esgotamento sanitário, 

como por exemplo estipular prazos e estudos de projetos para implantação e execução da 

rede de coleta de esgotos e respectivamente seu tratamento, até atingir 100% de 

atendimento, assim como programas de educação sanitária e ambiental.  

No entanto o Plano e suas revisões, são constituídos de ações, que nada mais são 

que estudos, ideias e proposições que devem ser feitas para alcançar a universalização e 

otimização dos serviços. Mas para que isso ocorre, é necessário que a Prefeitura e demais 

órgãos públicos, assim como a mobilização social, os tirem do papel e os torne projetos, 

programas e obras.  

 

6.1.1 Projeção Populacional e Estudo de demandas e contribuições dos serviços  

 



 

203 

 

O crescimento populacional é determinante para os estudos de prognóstico, visto 

que por meio dele é possível assimilar o crescimento econômico e ambiente urbano. 

Como já estimado, a taxa de crescimento populacional de Sarandi é de aproximadamente 

1,57% ano.  

O cálculo da demanda para cada um dos componentes do saneamento está 

relacionado a dinâmica demográfica atual e futura. Pois através da estimativa de 

crescimento populacional e das áreas delimitadas para o crescimento urbano (por meio 

do Plano Diretor que está sendo implantado no município) é possível planejar de forma 

mais eficácia as ações necessárias para atender às demandas sanitárias existentes e as que 

virão a ocorrer no local, em um horizonte de 20 anos, conforme regula o Plano de 

Saneamento Básico.  A Tabela 38 mostra os períodos de planejamento de curto, médio e 

longo prazo.  

 

Tabela 38: Estimativa populacional para o horizonte de 20 anos. 

Prazo Período Ano População estimada 

para último ano 

Curto 1-4 anos 2012-2015 22.856,8 

Médio 5-8 anos 2016-2019 24.488,32 

Longo 9-20 anos 2020-2031 29.521,91 

 

Para elaborar o estudo de demandas dos serviços de SES, que depende diretamente 

da população a ser atendida, objetivando a coleta, o afastamento e tratamento do esgoto 

gerado nos domicílios e imóveis urbanos do município, foram realizados levantamentos 

de campo e de dados do poder público e concessionária, quando insuficientes as 

informações se optaram por adotar variáveis da literatura técnica. 

Junto a prefeitura e a CORSAN não há informações e cadastros satisfatório dos 

mesmos. A CORSAN não dispõe de dados devido a não realização desse tipo de serviço, 

já a prefeitura, responsável pelos sistemas individuais e ligações junto a rede de 

drenagem, não possui números por falta de organização, gestão e planejamento.  Esses 

dois casos, fazem com que o SNIS também não possua informações sobre. Foram 

utilizados dados da ANA e literários. 

As demandas do serviço de esgotamento sanitário podem ser consideradas como 

um forte instrumento de auxílio do sistema de drenagem urbana, principalmente no 

combate a inundações nas ruas e fundos de vale municipais e lançamentos irregulares de 

esgoto in natura direto no solo e corpos hídricos, causadores de doenças.  

O SES possui uma relação direta com a população, pois quanto maior a 

concentração de habitantes, maior será o consumo de água e consequentemente a geração 
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de efluente a ser coletado e tratado. Ainda são fatores importantes no estudo do SES a 

forma de ocupação e uso da área urbana, as condições climáticas e características físicas 

das bacias hidrográficas. O Quadro 13, apresenta um resumo geral destes. 

 

Quadro 13: Variáveis consideráveis para estudo de demanda dos serviços – SES. 

Descrição Valor Unidade Fonte 

E
S

T
U

D
O

 

P
O

P
U

L
A

C
IO

N
A

L
 

 

População 

Total 23.222  

habitante

s 

 

SNIS, 2016 Urbana 19.573 

Rural 3649 

População estimada 

para o último ano 

2012-2015 22.856,8 % 

% 

% 

Adotado em 

função do 

passado 
2016-2019 24.488,32 

2020-2031 29.521,91 

Número de domicílios  Total 6.945  

domicílio

s 

 

IBGE, 2010 Urbano 5.948 

Rural 997 

E
S

O
G

T
A

M
E

N
T

O
 S

A
N

IT
Á

R
IO

 

 

Taxa de Infiltração (ti) Regiões 

Altas 

0,05  

L/s.km 

 

ABNT NBR 

9.649/1986 

 
Regiões 

Baixas 

1,0 

Coeficiente de retorno (C) 0,8 % ABNT NBR 

9.649/1986 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO)  

54 gDBO/ 

hab.dia 

 

 
ABNT NBR 

12.216/1992 

 
Demanda Química de Oxigênio 

(DQO)  

100 

População atendida com coleta de 

esgoto¹  

40 % ANA 

População atendida com tratamento 

de esgoto² 

40 % ANA 

¹- Coleta ligação com rede de drenagem. ²-Tratamento por sistema individual 

 

6.1.2 Sistema de esgotamento sanitário  

 

Diante do consumo médio per capita de água e da projeção populacional é possível 

determinar as capacidades de unidades de uma instalação de tratamento de esgoto 

sanitário. Este consumo representa a média diária por indivíduo, dos volumes requeridos 

para satisfazer aos consumos domésticos, comercial, público e industrial, além das 

perdas. 

Para o cálculo das estimativas de consumo utilizou-se o consumo médio per capita 

de 136 L/hab.dia, conforme dados da CORSAN (SNIS, 2016). A literatura, de acordo 

com Von Sperling (1996), estima um consumo médio de 180L/hab.dia, de água. 

De maneira geral, o volume de esgoto gerado corresponde aproximadamente ao 

consumo de água, porém a quantidade que vai para a rede coletora pode variar devido à 
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incorporação da água em rede pluvial e as infiltrações que ocorrem. Esta quantidade de 

água que adentra a rede coletora na forma de esgoto denomina-se coeficiente de retorno, 

sendo o valor usualmente adotado o de 80% (VON SPERLING, 2005).  

Assim, a Tabela 39 apresenta a projeção do consumo de água sem consideração 

de perdas, e contribuição de esgoto para os próximos vinte anos, quando ao final serão 

consumidos aproximadamente 4.014,98m³/dia de água sem considerar as perdas e 

gerados 3.211,98m³/dia de esgoto. 

 

Tabela 39: Projeção da demanda de água e contribuição de esgoto. 

Anos População 

Urbana (hab) 

Consumo médio 

de água (m³/dia) 

Volume de esgoto 

gerado (m³/dia) 

2012-2015 22.856,8 3.108,52 2.486,82 

2016-2019 24.488,32 3.330,41 2.664,33 

2020-2031 29.521,91 4.014,98 3.211,98 

 

Analisando os dados da tabela 39 é possível iniciar uma projeção para estudos de 

dimensionamento da construção de um SES convencional, com capacidade de oferta e 

dimensionamento satisfatórios para universalização dos serviços até o fim do prazo de 

horizonte de 20 anos, mesmo com o município indo para o último ano do médio prazo, 

com a estimativa da população a ser atendida mais 20% de reserva, além da utilização de 

parâmetros fundamentais para o projeto, como: 

 

1) Contribuição para o sistema de esgotamento por habitantes de 163L/hab.dia; 

2) Índice de contribuição de esgoto de 80%; 

3) Carga orgânica individual de 0, 054KgDBO5/hab.dia;  

4) Coeficiente do dia de maior consumo: k1=1,25;  

5) Coeficiente da hora de maior consumo: k2=1,50. 

 

6.1.3 Cenários para a Universalização dos Serviços  

 

Sabe-se que um dos fatores limitantes dos municípios na implantação e 

operacionalização de diversos instrumentos públicos, principalmente na questão de 

saneamento básico é a alocação dos recursos financeiros. O que acaba gerando diferentes 

situações de carência e deficiência no sistema, as quais foram abordadas no Diagnóstico 

desta Reformulação. 

A fim de sanar essas carências apontadas, o plano de saneamento objetiva 

estabelecer um caminho seguro para que o município alcance a universalização da 

prestação dos serviços saneamento básico. No entanto, para que este caminho não se torne 
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um risco para o detentor dos serviços, é necessário conjeturar diferentes cenários de 

universalização, de acordo com a realidade do município para a execução de projetos, 

programas ações e obras. 

Foram adotados como alternativas das proposições para os problemas decorrentes 

das carências e deficiências encontradas no eixo de esgotamento sanitário, assim como 

no plano de drenagem, 3 (três) tipos de cenários (Tendencial; Desejável e o Normativo) 

para uma evolução gradativa do atendimento quali-quantitativo, para o horizonte de 20 

(vinte) anos. Esta reformulação abordará aos 3 cenários, dando enfoque ao tendencial e 

desejável, considerados primordiais no primeiro plano, visto que não foram trabalhados 

em 2011 no Plano Municipal apresentado. 

Portanto, a aplicação destes 3 cenários tem como propósito identificar, 

dimensionar, analisar e prever a implantação de caminhos para a solução das carências 

que ainda se fazem presentes nos serviços de drenagem urbana de Sarandi. 

 De acordo com o Guia dos Planos de Saneamento Básico, os cenários são 

divididos em dois modelos: 

 

❖ Cenário 1: Considera as predisposições de desenvolvimento no município 

em um passado próximo, levando em consideração um futuro influenciado 

por vetores estratégicos associados a capacidades de modernização 

socioeconômica e de desempenho do sistema urbano.  

 

❖ Cenário 2: Considera as principais tendências de desenvolvimento 

observadas no município no passado recente e incorpora, como elemento 

diretivo, os principais vetores estratégicos de desenvolvimento associados 

à mobilização de capacidade de modernização econômica e de 

desempenho do sistema urbano. 

Existem ainda na metodologia outros tipos de cenários, os quais serão utilizados nesta 

reformulação, que são:  

 

❖ Cenário Tendencial 

 

O cenário tendencial designa pela manutenção das condições já existentes do 

sistema de saneamento básico, que seguem o crescimento da população ao longo dos 

anos. Sendo mantidos os índices de atendimento dos serviços.  
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No entanto se comparado com o ano de 2011 este cenário ainda não sofreu 

alterações, não de considerada magnitude, devendo ser utilizado ainda este cenário, como 

um prognóstico do Plano.   

A Tabela 40 mostra o cenário tendencial para o município de Sarandi, onde é 

adotado os índices atuais, sendo estes corrigidos de acordo com o aumento da população, 

ou seja, a medida que aumentar o número de munícipes aumentará em mesma escala o 

nível de serviços ilusoriamente. 

 

Tabela 40: Índice de atendimento no cenário tendencial. 

Tipo de Serviço Período Projeção para o sistema 

 

Coleta do efluente¹ 

Atual 43,8% 

Médio Prazo (2019) 48,4% 

Longo Prazo (2020-2031) 58,3 

Tratamento do efluente² Atual 40,6% 

Médio Prazo (2019) 44,9% 

Longo Prazo (2023-2034) 54,1% 

Eliminação de ligações/ 

lançamentos irregulares 

 

Atual 

Sem dados 

¹=Cenário embasado no sistema de coleta atual do município, sistema misto, efluente sanitário ligado as 

águas pluviais. ²=Cenário baseado no atual sistema de tratamento disposto no município, sistema individual. 

 

 

❖ Cenário de Universalização ou Desejável 

 

Neste cenário são consideradas promissoras todas as adequações necessárias para 

o funcionamento e infraestrutura dos sistemas de saneamento visando o horizonte do 

Plano. Objetivando, portanto, atingir 100% dos serviços. O que o torna um pouco utópico, 

mesmo sendo uma exigência legal e constante na Lei 11.445/07. 

O cenário universal (desejável) será elencando nos próximos itens em consonância 

com o normativo, visando ações e metas que podem ser empregadas a fim de se obter a  

universalização do sistema, dentro do cenário normativo. Mesmo sabendo dos 

grandes desafios enfrentados no que se refere ao desenvolvimento do setor, haja visto que 

o grande desafio é justamente a mudança da cultura institucional e técnica, adotandos e 

como paradigma a visão integrada do saneamento. A tabela 41, aponta os índices que 

devem ser atendidos para um cenário desejável. 

 

Tabela 41: Índice de atendimento no cenário universal. 

Tipo de Serviço Projeção  

Coleta do efluente¹ 100% 

Tratamento do efluente 100% 

Eliminação de ligações/  

lançamentos irregulares 

 

100% 
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¹=Atualmente 40% da população é atendida por coleta a rede de drenagem, este cenário está embasado 

neste sistema, no entanto para fins de universalização deverão ser adotados SES convencional para coleta. 

 

❖ Cenário Normativo 

 

Considera-se o cenário mais próximo e com maior possibilidade de ser alcançado, 

executável e de fácil viabilidade operacional e financeira. Sendo construído e revisado a 

partir das alternativas que promovem a compatibilização quali-quantitativa entre 

demandas e disponibilidade de serviços, por meio de ações de evolução gradativas ao 

longo do horizonte de 20 anos. 

De acordo com o diagnostico atual do município, foram apontados índices de 

atendimento aos serviços para um Cenário Normativo, em especial da coleta dos esgotos 

domésticos possíveis de serem realizados ao longo do período de planejamento (Tabela 

42). 

 

Tabela 42: Índice de atendimento no cenário normativo. 

Tipo de Serviço Período³ Projeção para o sistema 

Coleta do efluente¹ Imediato (2019) 50% 

Longo Prazo (2020-2031) 100% 

Tratamento do efluente Imediato (2019) 55%² 

Longo Prazo (2020-2031) 100% 

Eliminação de ligações/ 

lançamentos irregulares 

Imediato (2019) 60% 

Longo Prazo (2020-2031) 100% 
¹=Atualmente 40% da população é atendida por coleta a rede de drenagem, este cenário está 

embasado neste sistema, no entanto para fins de universalização por processo gradativo deverão ser 

adotados SES convencional para coleta.  

²=A projeção se baseia no cenário atual que é de sistema individual de tratamento, no entanto no 

horizonte de longo prazo deverão ser adotados SES convencional para tratamento do efluente. 

³= Os períodos estão divididos em imediato e longo prazo, pois o município realizou seu plano em 

2011, devendo o mesmo já estar realizando as ações para médio prazo que findarão em 2019, neste plano 

o último ano de médio prazo deverá ser considerado como imediato. 

  

A ANA prevê em seus estudos, para Sarandi, solução alternativa para a 

universalização dos serviços, por meio da implantação de SES que atinja 59,4% da 

população, ou seja, os 40,6% que já possuem sistema de tratamento individual, se 

manterão e os demais deverão se enquadrar até 2035 ao sistema proposto. Na Figura 86 

é apresentado o projeto. 

 

 

 

 

 



 

209 

 

Figura 86: Sistema alternativo para universalização dos serviços até 2035. 

Fonte: ANA, 2017. 

 

Porém, a Lei 11.455/2007, só autoriza o sistema de tratamento individual para 

localidades em que não possuam rede coletora e estação de tratamento. Ou seja, a parcela 

de 40,6% existente atualmente, deverá fazer seu ligamento a rede que deve ser implantada 

pela CORSAN, para fins de cumprimento de contrato, fazendo com que todo município 

seja atendido pelo mesmo tipo de SES. 

Conforme apresentou a CORSAN, pelo estudo realizado partir das vazões de 

início de plano para 2006 e de final de plano para 2025, eram pra serem implantadas 3 

módulos de vazão até 2015 a fim de atender toda população urbana, mas nada foi feito, 

estes estudos devem ser refeitos e reprojetados a concepção do sistema, a fim de atender 

a população até o fim do plano de saneamento básico eixo SES, para o ano de 2031. 

 

6.2 METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS  

 

 

No prognóstico são levantadas metas de curto, médio e longo prazo, além das 

metas para cenários tendencial, desejável e normativo, para um horizonte de 20 anos, 

admitidas soluções graduais e progressivas, conforme o art.19 da Lei Federal 

11.445/2007, desde que atuando com compatibilidade aos demais planos setoriais 

existentes no município. 

Assim, a universalização pode ser vista como marco regulatório para a expansão 

evolutiva ao acesso de todos ao saneamento básico. Esta reformulação apontará metas e 

ações e prazos, de forma gradativa, que podem ser utilizadas para projetos e estudos, 

implantadas e/ou adaptadas as necessidades de carências e deficiências específicas de 
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Sarandi, pelo poder público municipal e CORSAN, conforme disponibilidade de recursos 

financeiros para os investimentos, visto que há disponibilidade destes não são absolutas, 

e estas exigem prazos de elaboração e execução. 

Onde o Cenário Tendencial visa a coleta de aproximadamente 60% dos esgotos e 

tratamento de 55%, enquanto o desejável objetiva 100% destes serviços. Já os cenários 

normativos trazem os índices de atendimento dos serviços possíveis de serem realizados 

ao longo do período de planejamento, em um período de 20 anos, a fim de atingir a 

universalização dos serviços, podendo estes serem antecipados nos processos de revisão 

do planejamento, em casos como o surgimento de novas fontes de financiamento. 

A seguir é apresentado os objetivos e metas alcançáveis a médio e longo prazo, 

consideradas como de ação contínua e gradativa, para o sistema de esgotamento sanitário 

do município até o ano de 2031. 

De acordo com legislação vigente e condicionantes do Plano de Saneamento 

Básico, as revisões devem ser de 4 em 4 anos e atender a horizontes nos prazos de: 

Imediato, Curto (4 anos), Médio (4 a 8); Longo prazo (9 a 20 anos).  

Sarandi já se encontra no período de médio prazo, devido seu Plano municipal ter 

sido desenvolvido em 2011. 

Todavia, por se tratar de uma reformulação, e não apenas uma revisão do plano, 

serão apontadas novas divisões para curto, médio e longo prazo para universalização dos 

serviços até 2031, data do horizonte de 20 anos, de modo que este fique em consonância 

com os demais eixos do PMSB, ficando: 

Imediato (2019) 

Curto 2020-2023 

Médio 2024-2027 

Longo 2027-2031 

A Figura 86 e a Tabela 43 demonstram as metas de universalização para os 

serviços de esgotamento sanitário. 

Tabela 43: Metas de universalização para os serviços de esgotamento sanitário. 
 

Ano 

 

População 

Total 

Tipo de Atendimento (% da população) 

Déficit 

Atendimento Adequado Atendimento precário Sem atendimento 

% Pop. (hab) % Pop. (hab) % Pop. (hab) 

2016*  40,6 9.428 43,7 13.074 15,7 3.646 

2019¹ 24.085 50 12.043 37 8.911 13 3.131 

2023² 25.659 70 17.961 23 5.902 7 1.796 

2027³ 27.309 88 24.032 11 3.004 1 273 

20314 29.252 100 29.252 0 - 0 - 

*Dados do último ano. ¹=Imediato; ²=Curto prazo; ³=Médio Prazo; 4=Longo prazo 
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Figura 87: Evolução dos serviços de atendimento de esgotamento sanitário. 

 

 

6.2.1 Definição de Ações e Metas  

 

As ações e metas serão divididas por setores de trabalho, elencando os prazos para 

atendimento e os responsáveis por tal. 

Porém apresenta-se fora dos quadros, a necessidade imediata por parte do poder 

público, de averiguar e mensurar seu contrato com a concessionária prestadora dos 

serviços de modo a chegarem em um denominador comum a para a implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Sarandi, visto que é esta é uma 

obrigação da contratada e um direito da população residente. 

 

❖ Quanto a coleta de efluentes do município 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

e Execução 

Coleta de 50% dos efluentes* Imediato Prefeitura  

Coleta de 40% dos efluentes* 

Coleta de 30% por rede coletora 

Curto Prazo Prefeitura 

 

CORSAN 

Coleta de 25% dos efluentes* 

Coleta 62% rede coletora 

Médio Prazo Prefeitura 

 

CORSAN 

Coleta de 100% por rede coletora Longo Prazo Prefeitura CORSAN 

Elaborar um cadastro dos serviços de coleta e um sistema 

de manutenção e atualização do mesmo.  

Médio Prazo Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Projeto para implantação de rede coletora de esgoto 

unitária  

Médio e 

Longo Prazo 

Prefeitura CORSAN 

*Estes valores são referentes ao percentual já coletado no município por meio de ligação a rede de 

drenagem, que devem sofres decréscimo à medida que forem sendo instaladas a rede de esgoto. 
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❖ Quanto ao transporte dos efluentes do município 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Atender as demandas do crescimento populacional Ação 

Contínua 

Prefeitura CORSAN 

Transporte de 50% dos efluentes na zona urbana* Imediato Prefeitura  

Transporte de 70% dos efluentes na zona urbana** Curto Prazo Prefeitura/ 

CORSAN 

Prefeitura/ 

CORSAN 

Transporte de 88% dos efluentes na zona urbana** Médio Prazo Prefeitura/ 

CORSAN 

Prefeitura/ 

CORSAN 

Transporte de 100% dos efluentes na zona urbana Longo Prazo Prefeitura CORSAN 

Obtenção de outorgas para lançamento dos efluentes** Curto Prazo¹ 

Ação 

Contínua² 

Prefeitura ¹ CORSAN² 

*Estes valores são referentes ao percentual já coletado no município por meio de ligação a rede de 

drenagem. 

** Estes valores são referentes a continuação da coleta por meio de ligação a rede de drenagem implantação 

de rede unitária e sistema convencional. 

¹ - Ação para ser realizada pela prefeitura a curto prazo pelo lançamento já existente da rede pluvial. 

² - Ação para novos lançamentos, com decréscimo de transporte por rede pluvial pela prefeitura, e 

implantado Rede coletora e transporte unitário ação deve ser feita pela CORSAN. 

 

❖ Quanto ao tratamento dos efluentes do município 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Atender as demandas do crescimento populacional Ação 

Contínua 

Prefeitura CORSAN 

Tratamento de 50% dos efluentes na zona urbana* Imedi

ato 

Prefe

itura 

Prefeitura 

Tratamento de 40% dos efluentes* 

Tratamento de 30% por ETE 

Curto Prazo Prefeitura Individual* 

CORSAN 

Tratamento de 25% dos efluentes* 

Tratamento 62% por ETE 

Médio Prazo Prefeitura Individual*

CORSAN 

Tratamento de 100% por ETE Longo Prazo Prefeitura CORSAN 

Obtenção de Licença ambiental dos coletores, EEE e das 

unidades de tratamento. ** 

Médio e 

Longo Prazo 

Prefeitura CORSAN 

Obtenção de outorgas para lançamento dos sistemas de 

esgotamento sanitário. ** 

Médio e 

Longo Prazo 

Estado CORSAN 

Monitoramento das unidades de tratamento e efluentes 

gerados, monitorando os padrões de lançamento dos 

efluentes tratados e o controle de odores e vetores. ** 

Ação 

Contínua 

CORSAN CORSAN 

*Estes valores são referentes ao percentual já tratado no município por meio de sistema individual, sendo 

de responsabilidade do proprietário a implantação, que devem sofrer decréscimo à medida que forem sendo 

instaladas o SES. 

**Ação para ser realizada pela CORSAN na implantação do Sistema Convencional de Esgotamento 

Sanitário. 
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❖ Responsabilidades de Implementação e Operacionalização 
 

Objetivos/Metas 

Prazos Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico Eixo 

Esgotamento Sanitário. ¹ 

2011 Prefeitura e 

CORSAN 

Prefeitura e 

CORSAN 

Revisar e complementar do Plano e implementá-lo, de 

forma a atender as necessidades apontadas em Lei. ² 

A cada 4 anos Prefeitura Terceirização 

Fiscalizar o cumprimento e a implantação das medidas 

necessárias à obtenção das metas. 

Ação 

Contínua 

Prefeitura  

Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e 

materiais) necessários à implementação e 

acompanhamento do Plano. 

Ação 

Contínua 

Prefeitura e 

CORSAN 

Prefeitura e 

CORSAN 

Criação do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário.  Imediato Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Estudo das Bacias Hidrográficas para Esgotamento 

Sanitário 

Curto e Médio 

Prazo 

Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

* 

Curto Prazo Prefeitura Prefeitura 

Definir o Fundo Municipal de Saneamento. ² Imediato Prefeitura Prefeitura 
¹Atividades que já foram implantadas, mas precisaram de reformulação. 

² Atividades que não foram implantadas dentro do prazo e/ou não foram implantadas. 

* Atividades que foram implantadas dentro do prazo. 

 

❖ Programas e Ações de Fiscalização, Capacitação Técnica e Avanço na Gestão dos 

Serviços 
 

Objetivos/Metas 

 

Prazos 

Responsável 

Fiscalização Implantação 

Execução 

Capacitação de pessoal para atuar direta e indiretamente 

com ações voltadas à gestão ou gerenciamento dos 

serviços 

Ação 

Contínua 

 CORSAN 

Elaborar procedimento para manutenção e atualização 

de cadastro técnico dos serviços de esgotamento 

sanitário.  

Ação 

Contínua 

Prefeitura 

CORSAN 

CORSAN 

Programa de Fortalecimento Técnico-Institucional.  Ação 

Contínua 

 CORSAN 

Mapeamento georreferenciado do sistema de 

esgotamento sanitário  

Ação 

Contínua 

Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Investimento em novas tecnologia.  Ação 

Contínua 

Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Criar Sistema de Informações de Saneamento Ambiental 

que contemple: - Fontes de poluição difusa relacionadas 

aos mananciais 

 

Médio Prazo 

Prefeitura/ 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 

Criar mecanismo eficaz de fiscalização de fontes 

poluidoras  

Imediato Prefeitura Prefeitura 

CORSAN 

Monitorar, avaliar e publicar os indicadores de 

desempenho operacional e ambiental. ¹ 

Ação 

Contínua 

Publicação 

Anual 

 

Prefeitura 

 

 

CORSAN 

Elaborar relatório da avaliação do Plano Municipal.  Ação 

Contínua 

Prefeitura Prefeitura 

CORSAN 
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Publicação 

Anual 

Revisar os indicadores existentes e avaliar sua eficácia. ¹ A cada 4 anos Prefeitura CORSAN 

Fiscalizar as limpezas dos sistemas individuais de 

tratamento 

Ação 

Contínua 

Prefeitura  

Mapear os lançamentos e ligações irregulares de esgoto, 

assim como fiscaliza-las a fim de regularização. ¹ 

Ação 

Contínua 

Prefeitura 

CORSAN 

Prefeitura 

CORSAN 
¹ - Ação pela prefeitura enquanto não houver implantação do SES, após devem ser realizadas em conjunto 

com a CORSAN. 

 

❖ Programas de Monitoramento de Qualidade e Estudos e Projetos 
Objetivos/Metas Prazos Responsável 

Projetos para implantação do SES incluindo tratamento, 

abrangendo já estudos para número de unidades, EEE, possíveis 

ampliações.  

Curto, Médio e 

Longo Prazo 

CORSAN 

Estudo de soluções alternativas de esgotamento sanitário para 

regiões isoladas ou domicílios. 

Curto Prazo Prefeitura e 

CORSAN 

Proposta para adequação de sistemas de esgotamento sanitário 

alternativo quando da impossibilidade do atendimento da rede 

pública 

Curto Prazo 

Ação Contínua 

Prefeitura e 

CORSAN 

Elaborar estudos e análise de viabilidade jurídica, técnica, social e 

econômica de implantação de sistemas de esgotamento sanitário 

público em ocupações que utilizam sistemas alternativos 

inadequados 

 

Ação Contínua 

 

Prefeitura e 

CORSAN 

Estudo da viabilidade do reuso dos efluentes tratados. ¹ Médio e Longo 

Prazo 

Prefeitura e 

CORSAN 

Estabelecer normas para projeto, execução e operação de 

tratamento domiciliar ou não coletivo, principalmente voltados a 

fiscalização de limpeza dos sistemas individuais. ² 

 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

Elaborar estudo de tratamento, uso e destino do lodo. ¹ Ação Contínua Prefeitura 

Monitorar as áreas mais propicias a realizarem ligamentos e 

lançamentos irregulares de esgotos. ² 

Ação Contínua Prefeitura e 

CORSAN 

¹- Ação deverá ser realizada pela CORSAN após implantação do SES e unidade(s) de tratamento. 

²- Ação pela prefeitura enquanto não houver implantação do SES, após devem ser realizadas em conjunto 

com a CORSAN. 

 

❖ Programas e Ações de Educação Sanitária e Ambiental e Mobilização Social 
Objetivos/Metas Prazos Responsável 

Articular e desenvolver Programas e Ações de Educação Sanitária 

e Ambiental voltadas aos 4 eixos do Saneamento Básico, 

envolvendo atores do município, incluindo a participação da 

sociedade civil, a fim de desenvolver diretrizes, estratégias e 

instrumentos que auxiliem na operacionalização do Plano. * 

 

 

Ação Contínua 

 

 

Prefeitura 

Elaborar material de apoio à implementação do Programa de 

Educação Ambiental para a Gestão de Esgotamento Sanitário. 

Ação Contínua Prefeitura e 

CORSAN 

Elaboração de políticas públicas voltada a gestão do Esgotamento 

Sanitário. 

Imediato 

Ação Contínua 

Prefeitura 

Divulgar e difundir a educação sanitária e ambiental no ensino 

formal e não-formal, em todos setores e zonas do município 

(cidadãos urbanos e rurais). * 

 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 
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Buscar parcerias com o setor público, empresarial, sociedade civil, 

associações, organizações sem fins lucrativos para a implementação 

do Programa de Educação Sanitária e Ambiental para a Gestão do 

Saneamento Básico Municipal. * 

 

Curto Prazo 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

Envolver a população na discussão das potencialidades e dos 

problemas relativos ao saneamento ambiental e suas implicações; * 
Ação Contínua Prefeitura 

Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na 

preservação, na conservação dos recursos hídricos e nas questões 

de salubridade ambiental; * 

 

Ação Contínua 

 

Prefeitura 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

❖ Instituição de um Sistema Declaratório dos Serviços 

 

Fica como sugestão de maior controle municipal, a implantação/desenvolvimento de 

um Sistema de Gerenciamento de esgotamento sanitário, tanto por parte do município 

como da concessionaria, onde o objetivo é gerenciar as informações referentes execução 

física e financeiras. Encadeando informações desde cadastro da extensão das redes, poços 

coletores, malhas, estação elevatórias, poços de visitas, avanços de obras, qualidade do 

serviço, necessidade de manutenção e limpeza, formas de operacionalização, entre outro. 

 

Objetivos/Metas Prazos Responsável 

Implementar módulo declaratório/Indicadores dos serviços de 

Esgotamento Sanitário 

 

Médio Prazo 

Prefeitura e 

CORSAN 

Implementar módulos declaratórios com sistema de informações 

capaz de ordenar o fluxo, acesso e disponibilização das informações 

inerentes aos setores e ao PMSB; 

 

Médio Prazo 

 

Prefeitura e 

CORSAN 

Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e materiais) 

necessários à implementação, manutenção e acompanhamento do 

sistema. 

 

(Ação Contínua) 

 

Prefeitura e 

CORSAN 
Nota: A prefeitura deve possuir acesso e ter seu sistema de indicadores e informações, podendo assim 

fiscalizar os serviços prestados pela concessionária e exigir melhorias. 

 

 

6.3 INDICADORES 

 

Para uma melhor implantação e avaliação na eficiência das diretrizes, objetivos, 

metas e ações propostas no Plano, sugere-se que seja adotado pelo município e pela 

concessionaria um sistema de indicadores, para monitoramento do desempenho 

operacional e ambiental dos serviços de esgotamento sanitário. 

Um sistema de indicadores confiável inicia-se com o levantamento de 

informações contínuas de acordo com cada indicador, tendo uma definição de estruturas 

(credibilidade e legitimidade) e com frequência (continuidade e capacidade comparativa).  
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Basicamente o sistema de indicadores deve unir o panorama de: 

 

 

Nos Quadros 14 ao 17 serão apresentadas nesta reformulação, sugestões de alguns 

indicadores de controle que devem ser observados nas próximas revisões, do Plano do 

município de Sarandi. Alguns dos indicadores apontados deverão ser observados após a 

implantação de um sistema convencional de SES, pois atualmente o sistema utilizado no 

município é sistema individual e ligação a rede de drenagem. 

Nota-se que as metas sugeridas nos itens 6 desta revisão, devem sofrer sistemas 

de indicadores, assim como podem ser criados outros conforme necessidade que o órgão 

público encontrar na execução deste Plano. 

Para facilitar a interpretação e análise dos indicadores, a fim de delinear o 

desempenho do município em relação ao atingimento das metas, são sugeridos a 

utilização de recursos visuais, onde são representados da seguinte maneira:      

 atingido/realizado; 

  andamento/sendo realizado e 

      não realizado/não atingido. 

 

Quadro 14: Indicadores gerais dos serviços – SES. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade 

Taxa de demanda ha/hab  

 

Monitoramento da quantidade total rede e 

coletores por hectare em relação a pop. total a 

ser atendida  

Anual 

 

Quantidade coletada  

 

Monitoramento do volume coletado pelos 

sistemas, assim como a capacidade máxima que 

suportam 

Anual 

N° de residências atendidas pelo 

serviço/ N° total de residências no 

município 

Quantificação das residências atendidas pelos 

serviços em relação ao total de residências do 

município (tanto da coleta por ligação a rede de 

drenagem, como residências com sistema 

individual e após implantação do SES) 

 

 

Anual 
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Distância total percorrida / 

quantidade total coletada  

Distância total percorrida entre a coleta dentro 

do município até seu ponto de deságue e/ou ETE 

(quando implantada) de cada malha/rede de 

cada bacia em função da quantidade total 

coletada.  

 

 

Anual 

N° de reclamações relacionadas aos 

sistemas, falta deles, problemas 

com refluxo, lançamento a céu 

aberto, incomodo com mau cheiro 

Quantidade total de reclamações recebidas pela 

administração em relação a problemas 

relacionados ao esgotamento sanitário  

 

Mensal 

Cadastro do sistema existente  

 

Quantidade de ligações existentes na rede, 

extensão das redes, volume coletado 

 

Anual 

N° de casos de refluxo, e 

lançamentos irregulares (céu 

aberto, direto no córrego e direto na 

rede de drenagem) 

Quantidade de imóveis e infraestruturas   

Anual 

 

Quadro 15: Indicadores de Gestão e Operacionalização SES. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade 

Elaboração/Revisão do PMBS – Eixo 

Esgotamento Sanitário 

Contratação, verificação e aprovação A cada 4 anos 

Operar os serviços atuais e projetar os 

futuros de acordo com NBRs, 

legislações e demais normas técnicas 

Projeção, implantação, fiscalização e 

monitoramento dos serviços dentro dos 

parâmetros e normas técnicas de 

dimensionamento, emissões e necessidades 

existentes 

 

 

Contínua 

Busca por recursos necessários à 

implementação e acompanhamento 

do Plano. 

Programas e ações para buscar recursos junto 

a união e governo para a implantação e 

operacionalização do Plano 

 

Contínua 

Capacitação de pessoal para ações de 

elaboração de estudos, gerenciar e 

operar os serviços 

Atividades voltadas a recursos humanos para 

difundir a gestão dos serviços no município 

 

Contínua 

Estudos voltados para elaboração de 

um projeto de bacias de esgotamento 

sanitário 

Estudos voltados a hidrologia e geologia 

municipal e caracterização das bacias que 

atendem o município. 

 

Controle e cadastro dos sistemas 

existentes, tanto na zona rural como 

urbana 

Monitoramento da quantidade e do tipo de 

serviço/infraestrutura existente 

Anual 

Regularização, controle e fiscalização 

de lançamentos de efluentes 

irregulares junto a rede de drenagem e 

corpos hídricos e a céu aberto 

Potencializar políticas que visem a 

diminuição na disposição irregular dos 

efluentes domésticos, industriais e 

comerciais. Adoção de campanhas e ações de 

educação ambiental para conscientização da 

disposição ambientalmente correta. 

 

 

Mensal 

Estudo, programas e projetos voltado 

a implantação do SES no município, 

contando com poços de coleta, 

transbordo e tratamento. 

Projetos, estudos e recursos para implantação 

de sistema convencional de tratamento de 

efluente. 
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Quadro 16: Indicadores econômicos dos serviços SES. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade 

Controle das despesas com serviço os 

serviços  

 

Realizar o controle e somatório de todas as 

despesas com a coleta, manutenção, 

implantação, limpeza, transporte, tratamento. 

Especificando os custos com equipamentos, 

remunerações, manutenções e demais 

despesas necessárias.  

 

 

Anual 

Percentual do orçamento anual total 

destinado para este serviço  

Percentual que o sistema de esgotamento 

sanitário representa no orçamento total do 

município e concessionária  

 

Anual 

 

Valores gastos com programas de 

educação ambiental  

 

Valores investidos em programas de 

educação ambiental pelo município 

(capacitações, materiais didáticos, 

contratação de serviços, etc)  

 

Anual 

Custos com os serviços por habitante  Relação dos custos totais do sistema em 

relação ao número de habitantes que serão 

atendidos pelo mesmo serviço.  

 

Anual 

 

Quadro 17: Indicadores de educação ambiental de esgotamento sanitário. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade 

Bairros com ações de conscientização 

no município 

 

Taxa bairros que sofreram ações em relação 

ao total de bairros que o município possui. 

 

Anual 

Ações desenvolvidas para educação 

ambiental (nas escolas) não-formal no 

município  

 

Quantificar todas as ações e programas de 

educação ambiental que foram 

desenvolvidos (palestras, divulgação por 

meios de comunicação, etc)  

Anual 

 

 

6.3.1 Indicadores por método de índices 

 

O sistema de esgotamento sanitário pode ser calculado por meio de indicadores 

que nos apresentam o índice de cobertura dos serviços ao longo do tempo, servindo como 

um indicador que verifica o atendimento ao registro de universalização dos serviços. Por 

meio da equação: 

𝐶𝐵𝐸 = (𝑁𝐼𝐿 𝑋 100)/𝑁𝑇𝐸 

 

Onde:  

CBE = cobertura pela rede coletora de esgoto, em porcentagem;  

NIL = número de imóveis ligados à rede coletora de esgoto (não devem ser considerados 

os imóveis ligados às redes que não estejam conectados a coletores tronco, interceptores 

ou outros condutos de transporte dos esgotos a uma estação de tratamento) e  

NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação dos serviços (não 

considerando imóveis que não estejam ligados a rede coletora).  
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Podem ser calculados também índices de Eficiência do Tratamento do Esgoto, que 

indicam a porcentagem de esgoto tratado que atender as legislações vigentes e as 

condições locais. A qualidade dos efluentes lançados nos cursos de água naturais será 

medida pelo Índice de Qualidade do Efluente (IQE).  

O IQE é obtido por meio do resultado da mediana (últimos 3 meses) das análises 

laboratoriais dos efluentes coletados no conduto de descarga final da ETE, devendo ser 

realizado estes cálculos mensalmente. O IQE deve ser calculado pela média ponderada 

das probabilidades de atendimento da condição exigida para cada um dos parâmetros 

(Tabela 44), considerados os respectivos pesos, sendo que a probabilidade de atendimento 

de cada um dos parâmetros será obtida através da teoria da distribuição normal ou de 

Gauss. 

 

Tabela 44: Variáveis para cálculo do IQE. 

Parâmetro Condição 

Exigida 

Peso 

Materiais sedimentáveis (SS) < 0,1mL/L Análise 

Substâncias solúveis em hexana 

(SH) 

< 100mg/L Análise 

DBO <60mg/L Análise 

 

IQE = P (SS) + P(SH) + P(DBO) em % 

Em que:  

P(SS): Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para materiais 

sedimentáveis; 

P(SH): Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para substâncias solúveis 

em hexana e  

P(DBO): Probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a demanda 

bioquímica de oxigênio. 
  

Pode também ser calculado o índice de eficiência dos prazos de atendimento por 

meio de: 

 

𝐼𝐸𝑃𝐴 =  
(𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑥 100)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Outra forma de calcular o IQE, é por meio de variáveis simples e média aritmética. 

 

𝑰𝑸𝑬 =
𝐸𝑆1 + 𝐸𝑆2 + 𝐸𝑆3 + 𝐸𝑆4

4
 

Onde: 



 

220 

 

ES1 corresponde a tarifa média de esgoto; 

ES2 indica o índice de coleta de esgoto %; 

ES3 indica o índice de tratamento de esgoto % e 

ES4 indica o índice de atendimento urbano de esgoto %.  

 

6.4 PROPOSIÇÕES PARA UNIVERSALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

Visando a intensificação e melhoria da gestão dos serviços prestados referentes a 

esgotamento sanitário é relevante e crucial conhecer os procedimentos operacionais e 

especificações mínimas para cada serviço. 

Diante deste cenário são indicadas proposições para o município de Sarandi, assim 

como para a concessionária prestadora dos serviços de abastecimento de água e 

futuramente de esgotamento sanitário, ter ensejo de tomadas de decisão frente aos 

cenários apresentados no diagnóstico, podendo assumir modificações organizacionais na 

gestão de seus serviços de forma compatível com suas administrações, por meio do uso 

de novos equipamentos, designação de novos colaboradores e parcerias, mudança ou 

melhoria de metodologias, forma de fiscalização.  

Para a prospecção de alternativas de melhorias ao sistema de esgotamento 

sanitário, serão apresentadas sugestões para cada situação apresentada no diagnóstico. 

 

6.4.1 Procedimentos Operacionais e Especificações Mínimas 

 

6.4.1.1 Demandas e Projeções para os Setores de Saneamento 

 

De acordo com os poucos estudos do solo de Sarandi, assim como a classificação 

destes conforme literaturas, percebe-se um grande problema para o município no que diz 

respeito a qualidade do mesmo para receber efluentes, ou seja, por mais que a alternativa 

buscada pela cidade até o presente momento seja por sistemas individuais de tratamento, 

o solo não comporta este sistema, devido ao seu grau de permeabilidade, capacidade de 

infiltração e porosidade, o que acarreta aos munícipes à optarem pelo lançamento a rede 

de drenagem municipal. 

Ao analisarmos a rede hidrográfica de Sarandi, apresentada no Plano 2014 e na 

Revisão 2018, esta foi dividida em 4 sub bacias de macrodrenagem, e em 7 microbacias 

de micro drenagem urbana, ou em 5 microbacias de acordo com estudo da CORSAN em 

2002, que acabam por receber uma elevada parcela do efluente produzido no município.  
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Para um melhor desenvolvimento dos serviços de esgotamento sanitário é 

imprescindível que seja realizado um levantado pelo município das informações gerais 

das bacias existentes, identificando o tempo de concentração e a vazão máxima de cada 

rio, em especial o(s) que irão receber o efluente da(s) ETE, assim como suas 

características de autodepuração e enquadramento de classe.   

O estudo das bacias auxilia nos estudos de relevo (altitude e declividade), pois 

este é um dos pilares principais a ser diagnosticado na implantação de um SES, sendo 

fator determinante na escolha do local de instalação da ETE e na necessidade ou não de 

EEE. 

Estes estudos servem não só para sistema de esgotamento, como para drenagem e 

abastecimento de água. A partir destes estudos e dos dados referentes ao levantamento e 

diagnóstico da situação atual, das evoluções populacionais previstas ao longo do período 

de planejamento, das metas de cobertura fixada será possível estimar as necessidades 

futuras de implantação e operação dos componentes do sistema de esgotamento sanitário.  

 

6.4.1.2 Parâmetros necessários para implantação do SES 

 

Nos estudos voltados a implantação e execução de um sistema de esgotamento 

sanitário convencional é necessário definir alguns parâmetros de infraestrutura e serviços, 

estes parâmetros são divididos em dois grupos, os padronizados que seguem normas 

tabeladas e os de projeção, que variam de local para local e são definidos conforme o  

número de ligações, economias, extensão de rede entre outros. 

 

❖ Parâmetros Padronizados 

 

 Coeficiente de Retorno (C): Consiste no valor do consumo de água que retorna 

como esgoto na rede coletora. O valor é previsto em norma, sendo C = 0,80. 

Coeficientes de Variação de Vazão: Também são padronizados por normas, 

sendo divididos em variação máxima diária (K1) e variação máxima horária (K2). K1 = 

1,20 e K2-1,50. 

Vazão de Infiltração Unitária (qi): De acordo com a NBR 9.649 de 1986, a taxa 

de infiltração deve estar dentro de uma faixa entre 0,05 e 1,0, sendo Regiões altas 0,05 e 

baixas 1,0. 
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Na elaboração do projeto executivo para instalação do sistema de esgotamento 

sanitário do município de Sarandi, a CORSAN em 2002 adotou o valor de 0,5 L/s.km, 

este valor deve ser revisto caso a concessionária ache condizente as características do 

município atualmente, neste plano seguirá utilizando o valor de 0,5 L/s.km  

 

❖ Parâmetros para Projeção  

 

Extensão de Rede:  Deverão ser realizadas novas projeções de ligações e 

economias para atender toda área urbana do município e suas expansões, estimando a 

extensão necessária de rede coletora de esgoto na área urbana.  

Atualmente não há densidade de ligações (produto da extensão de rede dividido 

pelo número de ligações), adotaremos os dados do abastecimento de água, assim como 

para as demais variantes: 

Densidade de Ligações 71760/5409= 13,27m/lig.  

Número de habitantes por ligação – 3,67. 

Número de economias por ligação – 1,46 

Geração per Capita de Esgoto – É calculado de acordo com o consumo per 

capita de água. De acordo com a literatura, o volume de esgoto corresponde a 80% do 

volume per capita de água. 

Sarandi tem consumo per Capita de 136 L/hab.dia de água, que caracteriza, 108,8 

L/hab.dia de esgoto. 

No Quadro 18 é apresentado um modelo de tabela que pode ser adotado para 

realização dos estudos desta demanda, seguindo também o modelo apresentado no item 

5.1 e 6. 
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Quadro 18: Modelo proposto para adoção de informações e dados para formulação de projeto executivo SES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano População 

Urbana 

(hab.) 

Cobertura 

(%) 

População 

Atendida 

(hab.) 

Per Capita 

Esgoto 

(L/hab.dia) 

Vazão de Esgoto (L/s) N° de 

Ligações 

N° de 

Economias 

Extensão de 

Rede Média 

(Km) 

Média Dia Hora Infiltração Média + 

Infiltração 

Hora + 

infiltração 

2016  0 0 108,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 23.222 0 0 108,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6.4.2 Concepção para infraestrutura do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Toda água que abastece uma residência e por esta é gerada, passa por um processo de 

tratamento antes de retornar ao imóvel, isso devido se encontrar na forma de água servida, ou 

comumente chamada de esgoto. Estima-se que 99% do volume de efluente é composto por água 

e 1% de matéria orgânica (fezes, urina e água de serviços). 

O objetivo principal de um SES é coletar, transportar e tratar de forma adequada e 

eficiente todo esgoto gerado, visando separar os compostos orgânicos da água, a fim de facilitar 

o tratamento da água de abastecimento e diminuir os danos aos corpos receptores. 

Quando o imóvel não possui rede coletora de esgoto é comum se utilizar de fossa séptica 

com lançamento ao sumidouro ou ligação a rede pluvial, ou lançamentos (ligação direta rede 

pluvial ou descartar o esgoto diretamente em valões, córregos e rios), porém esta ação contribui 

para agravamento e contaminação do meio ambiente e da saúde. 

O sistema de esgotamento sanitário no município de Sarandi é totalmente precário. Não 

há rede coletora de esgoto, tão pouco estação de tratamento para os esgotos cloacais. Existe 

somente o sistema de esgotamento sanitário individual por sistemas de fossas sépticas e 

sumidouros, fossas negras ou rudimentares, com uma fiscalização ineficiente e praticamente 

nula pela prefeitura, quando se diz respeito a parcela domiciliar. Ocasionando o transporte de 

grande parte do efluente do município a deságuar em seus rios, causando impactos de 

contaminação e degradação de corpos receptores como rio e lagos juntamente com a 

proliferação de doenças por organismos patogênicos. 

Este ano (2018) passou a ser cobrado limpeza das fossas e apresentação de comprovação 

da mesma de empreendimentos.  

Esse problema se agrava ainda mais, em bairros e pequenos conjuntos habitacionais, 

onde as situações de pobreza e calamidade com a falta de saneamento se destacam, pois na 

grande maioria dos casos não há rede de drenagem e ou os moradores se quer fazem estas 

ligações, lançando todo esgoto direto no solo ou rios. 

Como uma preposição para esta ação, se propõe que seja realizado conjuntamente com 

a CORSAN, não só para serviços de esgotamento, mas para drenagem, dados referentes ao tipo 

de solo, características de relevo, áreas de expansão, estudo das bacias dentro do zoneamento 

urbano, para início da projeção das obras para implantação da SES.  

Podendo até mesmo se embasar como parâmetro de suporte, o sistema de abastecimento 

de água existente, utilizando dos dados que apresentam eficiência e alterando e corrigindo os 

falhos, assim como foi realizado em 2002. 
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Não será apresentado projeto executivo para esse eixo, pois esta é uma atividade que 

deve ser realizada pela concessionária atendendo as normas e critérios que estes acharem mais 

pertinentes e viáveis a sua estrutura física, econômica e operacional. Além de em 2002 já ter 

sido elaborado um estudo para a implantação deste sistema, o qual deve ser reavaliado e 

necessário refeito. 

Serão sugeridas algumas alternativas de SES e tipos de ETEs implantadas em outros 

municípios que possivelmente se adequariam as características de Sarandi, para se juntarem as 

alternativas constantes no trabalho da CORSAN de 15 aos atrás. Em relação ao n° de ETEs 

necessárias, também deverá levar em consideração o sistema coletor que será adotado, os 

estudos de micro e macro bacias, solo e relevo. 

 

6.4.2.1 Projeção da vazão anual de esgotos ao longo dos próximos 20 anos  

 

De acordo com os dados apontados no item 2.7.1 e na Tabela 39 do item 5.1, será 

apresentado na Tabela 45 a estimativa das vazões de contribuições para o sistema de 

esgotamento sanitário ao longo do horizonte de projeto, lembrando que a data final para a 

universalização dos serviços para este eixo é de 2031, pois o plano foi implantado em 2011, 

sendo que os últimos 7 anos constarão como 0 (zero). Ressalta-se ainda que no cálculo da vazão 

média produzida não foi utilizado dados de vazão singular (infiltração). 

 

Tabela 45: Estimava de vazões de efluentes para o horizonte de 20 anos - SES. 
 

Anos 

Pop. 

Urbana 

abastecida 

(hab)¹ 

Pop. Urbana 

atendida com 

coleta e 

tratamento 

(hab)² 

Percentual de 

atendimento com 

coleta e 

tratamento³ 

Per capita 

água efetivo 

(L.hab/dia)4 

Vazão média 

produzida de 

esgoto (L/s) 

Vazão média 

de esgoto 

coletado e 

tratado (L/s) 

2016 19.573 0,00 0,00% 135,4 36,81 0,00 

2018 20.192 0,00 0,00% 134,3 37,66 0,00 

2019 21.490 0,00 0,00% 134.04 40,01 0,00 

2023 22.872 6.862 30,00% 128,72 40,90 12,27 

2027 24.342 15.092 62,00% 125,87 42,55 26,38 

2031 25.908 25.908 100% 121,58 43,64 43,64 
Nota: ¹Estimativa de população atendida com abastecimento de água. ²Coleta e tratamento por SES. ³Atendimento 

por SES. 4Consumo per capita em valores descrentes devido a estimativa de melhor uso da água no decorrer do 

horizonte do plano. 

 

Para planejamento da proposta foi considerado o percentual de atendimento com coleta 

e tratamento como 0%. Para os cálculos do prognóstico, adotou-se que até o ano de 2023 (final 

da meta de curto prazo) já esteja em implantação o sistema público coletando a vazão de 12,27 

L/s. 

Objetivando que o índice de cobertura para fim de plano (2031) seja cumprido a meta de 100%. 
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6.4.2.2 Projeção da rede de esgotos ao longo dos próximos 20 anos  

 
Neste plano o comprimento da rede coletora foi estimado a partir da rede de distribuição de 

água existente, haja visto que não há projeto executivo atual do sistema de tratamento de esgoto 

pois o constado é de 2002, porém os valores de rede de abastecimento de água são inferiores aos 

levantados pelo município da extensão de vias urbanas, devido a dispensa por decreto municipal da 

CORSAN em atender determinadas regiões do município, pelos autos custo pra elevação da água 

tratada até as residências. A extensão da rede coletora do SES, quando dimensionado e planejado o 

projeto executivo, deve atender todas as vias municipais. 

O número de ligações também se encontra em déficit devido a inexistência da rede coletora, 

o valor do número de ligações de esgoto inicialmente estimada é igual as ligações de água. Dessa 

forma foi construída a Tabela 46, com a projeção da extensão da rede coletora de esgoto, déficit da 

rede e déficit de ligação para o horizonte temporal do projeto. 

 

Tabela 46: Estudo da projeção da extensão da rede coletora de esgoto para Sarandi. 

 

Anos 

Pop. Urbana 

abastecida 

(hab)¹ 

Pop. Urbana 

atendida 

(hab) 

Percentual de 

atendimento 

Extensão de 

rede estimada 

(Km)² 

N° de ligações 

estimadas (un) 

2016 19.573 0,00 0,00% 0 0 

2018 20.192 0,00 0,00% 0 0 

2019 21.490 0,00 0,00% 07,00 0 

2023 22.872 6.862 30,00% 21,53 1869 

2027 24.342 15.092 62,00% 44,5 4112 

2031 25.908 25.908 100% 71,6 7059 
Nota: ¹Estimativa de população atendida com abastecimento de água. A extensão das redes está baseada na 

extensão existente de rede de abastecimento de água. 
 

6.4.3 Escolha do Tipo de Sistema  

 

A escolha do sistema mais adequado para cada região e situação são expostas por 

diferentes autores, que apontam os fatores mais consideráveis para esta escolha, sendo: 

❖ Características do efluente – O efluente que será tratado deve ser estipulado, e passar 

por processo de análises físicas, químicas e biológicas, laboratoriais. 

❖ Disponibilidade de terreno – visa a facilidade ou dificuldade de se utilizar determinada 

área para o sistema de tratamento, observando principalmente o custo e as características 

do local. 

❖ Características do local – devem ser avaliadas as características do solo, topografia, 

permeabilidade, laudos hidro geológicos e geotécnicos, profundidade do lençol freático, 

etc. 
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❖ Custo do terreno - após análise do local, se faz necessário avaliar também o custo do 

terreno que atenda às necessidades do tipo de tratamento a ser implantado.  

❖ Custo de construção – devem ser contabilizados todos os custos para construção da 

obra, desde projetos, serviços iniciais, licenças, pagamento de honorários de 

colaboradores, taxas, etc.  

❖ Custo de manutenção e operação- consideram todos os custos necessários para a 

operacionalização dos sistemas de tratamento como, aluguéis de equipamento, análises 

laboratoriais dos efluentes, reagentes, produtos, mão de obra qualificada, etc.   

❖ População – Deve prever a população atual e a projeção populacional para o tempo de 

anos de funcionamento do sistema ou para anos esperados para o sistema de acordo com 

o crescimento da cidade. 

❖ Energia – Conforme o sistema escolhido para SES, haverá necessidade de energia, que 

deverá ser verificada sua quantidade e confiabilidade assim como custo, para atender os 

serviços. 

❖ Pessoal- Quadro de funcionário qualificado e habilitados para operar o sistema. 

❖ Vazão - Deve-se prever a vazão no processo, pois há sistemas que necessitam de uma 

vazão determinada para um bom funcionamento. 

 

Além destes fatores elencados, a tomada de decisão quanto ao tipo de sistema de 

esgotamento sanitário a ser empregado, deve passar também por critérios técnicos e 

econômicos, que se equilibrem. Para Von Sperling (2005) os critérios devem ser atribuídos a 

diversos aspectos, ligados essencialmente à realidade local, de acordo com a Figura 88. 

 

Figura 88: Aspectos a serem considerados na decisão do SES. 

 
Fonte: Von Sperling, 2005. 
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Segundo o autor, os países desenvolvidos levam em consideração os aspectos 

considerando como cenário crítico a eficiência do tratamento, enquanto nos países em 

desenvolvimento esse aspecto é voltado ao custo de construção e operação. 

Por isto, para Hunt (2013) a implantação de sistemas mais simples e com o mínimo 

necessário de mão de obra especializada e menos mecanizado, aumentam as chances de não 

cessamento do funcionamento e o descumprimento dos objetivos para com a legislação 

ambiental. Visto que há diversas dificuldades nesse sistema para os países em desenvolvimento, 

principalmente na cobrança de serviços de saneamento básico em municípios de pequeno porte 

devido ao perfil socioeconômico das comunidades brasileiras.  

 
6.4.4 Alternativas de ETEs e suas viabilidades técnicas 

 

Seguindo a linha apresentada a cima, para o município de Sarandi, com baixa população 

as soluções de tratamento ideais são as de funcionamento simples e que façam uso de processos 

naturais e/ou de reatores menos mecanizados e fácil operação, diminuindo gastos de 

implantação, operação e manutenção, desde peças e equipamentos até mão de obra. Sendo 

assim, serão apresentadas alternativas indicadas para município de pequeno porte e que podem 

ser utilizadas pela CORSAN e Prefeitura Municipal de Sarandi para adoção na Estação de 

Tratamento de Esgoto. 

De acordo com as características da área urbana do município a ETE de Sarandi, pode 

adotar para sua concepção um sistema de lagoas, composta de lagoa anaeróbia, seguida de lagoa 

facultativa e lagoa de maturação.  

Em que o sistema de lagoas possui uma eficiência média de tratamento de: 

• DBO5 – 85%  

• DQO – 80%  

• Sólidos Suspensos – 80%  

• Coliformes Fecais – 99%  

Outro projeto que pode ser estudado é a implantação de ETE modular projetada para o 

atender uma vazão média de X L/s para o município, e à medida que se fizer necessário irem 

sendo implantados outros módulos de igual vazão (devido ao crescimento populacional e/ou 

territorial). Esta estação seria do tipo Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo 

seguido por Biofiltro Nitrificante, Decantador Secundário. 

Em que o sistema de lagoas possui uma eficiência média de tratamento de UASB 

seguido de Lagoa ou outros pós tratamentos: 

• DBO5 – 80% 
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• DQO – 80% 

• Coliformes Fecais – 99% 

A terceira alternativa é uma ETE baseada também no tratamento biológico por lodo 

ativado, em regime de arejamento prolongado, com reatores biológicos por vala de oxidação e 

tanque de aeração. 

• DBO5 – 90%  

• DQO – 85%  

• Sólidos Suspensos – 90%  

• Coliformes Fecais – 99%  

Ressalta-se ainda que são apenas sugestões já adotadas por cidades de características 

semelhantes a Sarandi, e que potencialmente o tratamento é efetivo, mas sabe-se que a escolha 

da melhor ETE deve levar em consideração as características físicas, químicas e biológicas da 

água, assim como os recursos naturais, clima, temperatura, relevo, e os recursos financeiro da 

região que recebe e gera o esgoto.  

Por isso fica a critério da CORSAN e prefeitura decidirem qual melhor sistema se adapta 

a eles, ressaltando que para identificação das reais necessidades futuras de implantação dos 

componentes do sistema de esgotamento sanitário. Deverá ser elaborado  um projeto executivo 

do sistema de esgotamento sanitário, utilizando dados constantes no plano e demais, referentes 

ao levantamento e diagnóstico da situação atual, das evoluções populacionais previstas ao longo 

do período de planejamento, das metas de cobertura fixada, sendo necessário, ainda, definir 

parâmetros normatizados, e parâmetros de projeção do número de ligações, economias e de 

extensão de rede, formas de operação, manutenção, necessidade real do comprimento de rede 

coletora, entre outros. 

Deve ser considerado também todas as definições de alternativas técnicas de engenharia 

para os tipos de tratamento de esgotos, estudando as vantagens e desvantagens de cada sistema. 

 

6.4.5 Necessidade de Implantar o SES 

 

A inexistência da universalização do sistema de esgotamento sanitário em áreas urbanas 

e rurais tem ocasionado a instalação de variados meios de disposição individual de esgotos, 

buscando evitar a contaminação da água e malefícios à saúde. Todavia, essas instalações 

requerem diferentes estudos técnicos para sua implantação, que atentem para as características 

do meio físico, tais como permeabilidade do solo, profundidade do lençol, inundações, 

comprometendo assim o desempenho e a segurança sanitária da solução proposta, o que na 

grande maioria dos casos não ocorre. 
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Os sistemas de tratamento de esgoto sanitário podem ser centralizados ou 

descentralizados. 

Para os sistemas descentralizados, geralmente se aplicam as comunidades menores de 

2.000 habitantes, pois podem utilizar de operações unitárias como sedimentação, filtração, 

oxidação biológica (SANTOS, 2013). Porém exigem a participação das comunidades, que 

devem assumir a responsabilidade pela construção ou operação de métodos tradicionais de 

tratamento, tais como, fossas, tanques sépticos e poços de infiltração (ORTUSTE, 2012).  

Enquanto que os sistemas de esgotos centralizados são sistemas de esgotamento sanitário 

públicos e coletivos, que possuem estação de tratamento de esgotos (ETE), como sua unidade 

de referência centralizada que recebem todos os esgotos coletados e transportados, sendo assim 

denominados “sistemas centralizados”. Em seus limites insere-se uma ou mais bacias de 

esgotamento sanitário e toda a abrangência da área urbana atendida pela rede coletora de 

esgotos. Para a ETE convergem todos os esgotos gerados nos limites do sistema de esgotamento 

sanitário.  

A gestão centralizada é um conceito que tem sido implementado e utilizado como uma 

forma de tratar esgotos domésticos em regiões com elevada densidade populacional e 

urbanizadas. Nestes sistemas centralizados, as estações de tratamento são construídas em 

regiões periféricas das cidades. Trata-se de um sistema de tratamento que envolve um conjunto 

de equipamentos e instalações destinados a coletar, transportar, tratar e destinar de maneira 

segura grandes volumes de esgotos domésticos (SURIYACHAN et al., 2012). Sendo 

normalmente de propriedade pública. 

A princípio não é possível aceitar ou recusar nenhum dos dois tipos de tratamento, sendo 

necessário avaliar cada caso. Incluindo, além de diversos fatores já citados neste plano, o potencial 

conflito social gerado pela instalação de uma unidade de tratamento de grande porte em 

determinado local, a possibilidade de desvalorização imobiliária que está localidade venha a receber 

e problemas odoríficos. Devendo ser levantado questionamentos de quão viável é a utilização de 

tais áreas em relação a custo de implementação e operação. E outra questão refere-se ao 

atendimento a padrões cada vez mais restritivos da legislação ambiental.  

Hoje, a área urbana do município tem o sistema descentralizado (local). No entanto, 

verifica-se que o sistema implantado são algumas unidades de fossa séptica e a grande maioria 

são fossas negras (rudimentares), não apresentado exatamente o formato do sistema 

descentralizado. Não há a inspeção do município no sistema adotado, bem como não há 

manutenção do sistema pelo usuário. Tornando-o uma problemática, tendo em vista que não 

existe a fiscalização nem regulação, contribuindo desta forma para a ineficiência de gestão do 

sistema. 
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Recomenda-se que o poder público disponibilize assistência técnica para elaboração de 

projetos e execução de sistemas individuais mais eficiente de acordo com as características da 

região e inspecione os sistemas implantados, até que seja elaborado e implantado o projeto 

executivo de um sistema centralizado eficiente. 

 

6.4.6 Esgotamento Sanitário na Zona Rural  

 

É sabido que devido a difusão da população residente em áreas rurais, que se encontram 

geograficamente dispersas uma das outras, acaba por inviabilizar a implantação de um SES 

convencional nestas localidades, principalmente pelos altos custos de implantação e forma de 

monitoramento/manutenção e operação dos serviços, sendo necessário adotar alternativas 

viáveis tanto de operação, implantação, econômica e sanitárias.  

Assim, a universalização no meio rural deve ser realizada através de soluções 

individuais sanitariamente corretas, incluindo as mesas medidas aos distritos.  

Diante do cenário atual e da dificuldade de implantar um sistema de coleta e tratamento 

de esgotos sanitários centralizado em áreas com pouca densidade populacional, sugere-se que 

seja adotado, o sistema individualizado e/ou em áreas com grandes espaços, valas de filtração, 

valas de infiltração, sistemas wetlands, fossas com bananeira, bambu,  banheiro seco, entre 

outros (Figura 89). 

Estes sistemas devem prever um estudo e padrão ideal e seguindo as normas técnicas 

especificas, assim como possuir auxilio técnico e financeiro para a etapa de instalação, para 

garantia de que a execução dos serviços atenda aos padrões determinados. 

Deve ser realizado um plano de controle e limpeza/esgotamento das fossas, com suporte 

necessário para esta desde caminhões limpa-fossa licenciados para estes serviço e transporte, 

os quais deverão encaminhar todo lodo coletado para tratamento e este (lodo) pode ser tratado 

junto ao lodo gerado na ETE urbana, ou pelos próprios moradores para reutilização no solo, 

desde que adotados todos os parâmetros legais e vigentes.  

Mas para que isto ocorra de forma eficiente, é necessário um investimento pessoal e 

técnico por parte do Poder Público, voltado a instruir e promover a assistência técnica para 

adoção de sistemas individuais adequados que minimizem os impactos ao meio ambiente e que 

assegurem a manutenção da saúde pública, pela população.  
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Figura 89: Alternativas de tratamento de efluentes para áreas rurais. 

           Fossa de Bananeira                     Vala de Infiltração 

  

Fonte: Scognamilgio, 2017.        Fonte: Rotti and Son, 2018. 

Sistema wetlands construído. 

 

Fonte: RIBAS, 2018. 

 

6.4.7 Viabilidade econômica 

 

Para realizar uma estimava de custos de implantação para um sistema de esgotamento 

sanitário convencional, para o município de Sarandi deve ser calculado os custos de 

implantação + o custo do terreno + o custo de operação e manutenção. 

A tabela a seguir apresenta os valores por habitante para os tipos de tratamento 

propostos. 

Tabela 47: Valores dos tipos de tratamento de efluente. 

 

Sistema 

 

Demanda de 

área (m²/hab) 

Custos 

Implantação 

(R$/hab) 

Operação e manutenção 

(R$/hab.ano) 

1) Lagoa anaeróbia + lagoa facultativa 

+ lagoa de maturação 

0,2-0,4 50-90 5,0-9,0 

2) Reator UASB + biofiltro + 

decantador 

0,05 – 0,2 45-70 3,5- 5,5 

3) Lodos ativados – aeração prolongada 

+ Reator UASB + lagoa aerada 

 

0,2 – 0,5 

 

90-120 

 

10-20 
Fonte: Von SPERLING, 2005. 
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Após a análise dos custos das tecnologias foi possível estimar os gastos com as ETEs 

propostas, levando em consideração a população urbana atual (de acordo com os dados de 

abastecimento público de água) a estimativa de população futura para o horizonte de 13 anos 

(fim dos 20 anos do prazo do PMSB), definindo também os valores para implantação atual e 

futura assim como manutenção e operação atual e futuras. 

 

Tabela 48: Estimativa de custo para ETE. 
 

Tipo de 

Sistema 

População 

Atual 

(hab.) 

População 

2031 

(hab.) 

Área 

Demandada 

(m²) 

Custo 

implantação 

inicial (R$) 

Custo 

implantação 

final (R$) 

Custo operação 

e manutenção 

inicial (R$) 

Custoperação 

e manutenção 

final (R$) 

1 20.192 25.908 7.772,4 1.615.360,00 2.072.640,00 181.728,00 233.172,00 

2 20.192 25.908 5.181,6 1.211.520,00 1.554.480,00 111.056,00 142.494,00 

3 20.192 25.908 1.0363,2 2.019.200,00 2.590.800,00 403.840,00 518.160,00 

Nota: Nestes dados não foram computados os valores referentes a aquisição do terreno. 

 

A estimativa de custo para a implantação do sistema de transporte dos efluentes, seguiu 

modelo de cálculo sugerido por Pacheco 2011 e projetos hidráulicos, normas da ABNT (NBR 

9.649) e parâmetros da CORSAN, não levando em consideração elementos de 

dimensionamento, como tipo de solo, topografia, adensamento populacional, divisões de sub-

bacias, isso deve ser realizado no projeto de concepção ou no projeto executivo do SES, 

realizado pela CORSAN e/ou Prefeitura, que deve utilizar ao máximo o escoamento por 

gravidade a fim de diminuir a necessidade de uso de estações elevatórias. 

Para chegar ao custo da rede coletora, Sarandi foi classificada em 5 níveis de declividade, 

tendo os declives características favoráveis e desfavoráveis à rede. O nível de declividade 1 

representa o terreno com a maior declividade (favorável à rede) e o nível de declividade 5 

representa o terreno mais plano (desfavorável à rede). As localidades do município que possuem 

níveis mais planos têm a necessidade de maior aprofundamento da rede. A seguir o quadro 19, 

apresenta as estimativas de custos para a rede coletora para os 5 níveis de declividade e de 

acordo com o DN de tubulação. 

 

Quadro 19: Custos de acordo com solo e diâmetro de tubulação – SES. 

SOLOS COM CARACTERISTICAS FAVORÁVEIS E BAIXA URBANIZAÇÃO 

Nível DN 150mm 

(R$/m) 

DN 200mm 

(R$/m) 

DN 250mm 

(R$/m) 

DN 300mm 

(R$/m) 

DN 350mm 

(R$/m) 

1 116,63 137,89 156,71 197,34 239,40 

2 137,68 159,17 191,37 217,36 263,98 

3 152,82 173,49 210,19 232,47 282,46 

4 166,06 188,48 223,84 247,37 296,58 

5 211,98 242,75 280,21 298,79 356,87 
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SOLOS COM CARACTERISTICAS DESFAVORÁVEIS E BAIXA 

URBANIZAÇÃO 

Nível DN 150mm 

(R$/m) 

DN 200mm 

(R$/m 

DN 250mm 

(R$/m) 

DN 300mm 

(R$/m) 

DN 350mm 

(R$/m) 

1 143,94 167,33 207,69 255,52 308,64 

2 168,90 194.62 230,53 288,74 340,60 

3 189,28 216,03 258.20 320,50 356,28 

4 211,97 241,95 286,60 349,32 378,09 

5 185,14 314,21 371,33 418,92 466,48 

SOLOS COM CARACTERISTICAS FAVORÁVEIS E ALTA URBANIZAÇÃO 

Nível DN 150mm 

(R$/m) 

DN 200mm 

(R$/m) 

DN 250mm 

(R$/m) 

DN 300mm 

(R$/m) 

DN 350mm 

(R$/m) 

1 159,12 185,27 218,95 267,57 313,77 

2 181,40 205,65 250,85 289,17 327,46 

3 200,32 225,81 265,13 310,36 349,45 

4 219,00 245,47 280,91 334,71 365,60 

5 270,22 300,98 348,33 385,53 430,78 

SOLOS COM CARACTERISTICAS DESFAVORÁVEIS E ALTA 

URBANIZAÇÃO 

Nível DN 150mm 

(R$/m) 

DN 200mm 

(R$/m) 

DN 250mm 

(R$/m) 

DN 300mm 

(R$/m) 

DN 350mm 

(R$/m) 

1 196,67 217,11 255,29 303,61 344,00 

2 217,37 247,30 280,82 332,23 376,64 

3 238,28 264,25 310,43 365,45 398,80 

4 264,30 296,51 336,01 393,25 437,09 

5 343,87 376,75 421,21 478,02 524,60 

Fonte: Pacheco, 2011. (Adaptado por dados atuais da Construir Construtura, obras 2018). 

 

De acordo com as cotas dos bairros de Sarandi, utilizando a divisão da concepção de 

projeto de 2002 da CORSAN em relação a divisão de bacias e a extensão de rede de 85km 

(superior a de atendimento de SAA, devido a isenção de atendimento em alguns bairros e 

projetando uma expansão territorial), o município de Sarandi teria uma estimativa de 

R$16.639.545,73 para implantação de rede coletora em todo seu território urbano. Não foi 

estipulado valor para a profundidade necessária dos tubos, visto que estes têm relação direta 

com a forma de escoramento e declividade do terreno. Já os coletores troncos, a estimativa é de 

que precisem uma extensão de 13.038,2m, se utilizado a área proposta em 2002, que nos dias 

de hoje acarretaria em um orçamento de R$4.654.665,49, porém esse valor varia de acordo com 

o diâmetro a ser utilizado e o tipo de material. 

Ainda com o terreno de Sarandi apresentando características mais favoráveis ao 

transporte dos efluente, se necessário a implantação de EEE + linha de recalque como 

apresentado no projeto de concepção, o custo se totalizaria em R$ 2.146.771,89, estes custos 
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dependem da bomba a ser utilizada e altura manométrica, de acordo com dados da CORSAN, 

Sarandi teria apenas uma EEE com altura superior a 15m.c.a. 

Sendo assim, a Tabela 49, apresenta uma estimativa de custos para a implantação do 

SES em Sarandi para uma população de 25.908 habitantes até o ano de 2031. 

 

Tabela 49: Estimativa de custo total de implantação do sistema de esgotamento sanitário. 

Item Custo (R$) 

Rede Coletora 16.639.545,73 

Coletor tronco e interceptor 4.654.665,49 

Estação Elevatória 2.146.771,89 

ETE 1 2.072.640,00 

TOTAL 1 25.513.623,11 

ETE 2 1.554.480,00 

TOTAL 2 24.995.463,11 

ETE 3 2.590.800,00 

TOTAL 3 26.031.783,11 

 

Estes valores não estão estimados custo de operacionalização/manutenção, mão de obra, 

encargos tributários das obras, sinalização, gastos com abertura de pavimentação asfáltica, área 

do terreno, movimentação de terra, entre outros, esses valores devem ser levantados de acordo 

com projeto técnico e de concepção que deve ser realizado pela CORSAN e/ou terceirizado. 

Em anexo é apresentado uma planilha orçamentária. 

 

6.4.8 Estruturar o Departamento Municipal de Saneamento  

 

O município atualmente, voltado as questões de saneamento básico possui apenas o 

Departamento de Meio Ambiente, o qual é responsável direto pela Gestão dos Resíduos Sólidos 

e questões de Licenciamento Ambiental e Florestal. Seu quadro técnico, apesar de ser composto 

por 3 profissionais habilitados e específicos da área, é limitado para a demanda de serviços que 

o município necessita. 

Recomenda-se que seja aumentado o quadro do DMMA, com melhor infraestrutura 

física e técnica. Para que seja possível elaborar projeto básico para implantação do plano, assim 

como fiscalizar as ações ocorrentes no município, a fim de universalizar os serviços dentro do 

horizonte estipulado. 

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

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

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

criação de cargos para contratação via concursos públicos visando se tornarem especialistas na 
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área de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, 

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

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

autonomia financeira e administrativa, caso seja de interesse popular.  

 

6.4.9 Otimização dos Sistemas Individuais de Tratamento de Efluente  

 

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

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

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

Devido à necessidade de melhorias sanitárias domiciliares com a finalidade de 

beneficiar a população local, associado à não implantação do SES por parte da concessionaria, 

devem ser viabilizadas ações por parte da Prefeitura, para o melhoramento dos aspectos de 

esgotamento da população.  

Isto pode ser realizado, por meio da expansão dos programas de educação ambiental 

existentes, e da criação de programas permanentes de orientações técnicas referentes aos 

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

individuais (fossa e filtro), bem como caixas separadoras de água e gordura, além da 

importância da manutenção do sistema individual de esgoto. Os programas devem ser 

realizados com maior gama de abrangência para toda a população da zona rural e urbana onde 

não abrangera o sistema coletivo de esgotamento sanitário. 

O município deve ainda realizar a verificação e monitoramento da situação atual dos 

sistemas existentes, por meio da atuação dos agentes de fiscalização no que tange ao 

cumprimento das regulamentações que dispõem sobre sistemas individuais de tratamento de 

esgotos, abrangendo toda a população do Município.  

Devendo esta, ocorrer de forma obrigatória, através de lei municipal, sendo implantado 

gradativamente, porém inversamente à implantação da rede coletora de efluente.  

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

de duas formas:  

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

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

como taxa de esgoto.  

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

tratamento. Ao pagar o IPTU o proprietário apresentaria o comprovante da 
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realização da remoção do lodo, sendo então isento do pagamento de taxa junto ao 

IPTU. 

 

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

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

rural não é necessário o pagamento de IPTU.  

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

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

 

6.4.10 Parcelamento dos Solos 

 

Os parcelamentos de solo para fins de loteamento “particulares”, devem possuir 

infraestrutura básica mínima de saneamento. O CONSEMA em suas tabelas de atividades 

licenciáveis, possui incluso a opção de os municípios exigirem ou não a implantação de ETEs 

junta a infraestrutura. Conforme a Lei Federal n° 6.766/1979, esta responsabilidade é passível 

do loteador.  

O município pode assim exigir que todos as futuras atividades de parcelamento de solo 

para fins de loteamento, possuam junto a sua infraestrutura unidade própria de estação de 

tratamento de efluentes. Ou apenas que os mesmos implantem já tubulações para futuras coletas 

e não só adotem sistema individual de tratamento. 

 

6.5 OBRIGAÇÕES  

 

A Administração Pública Municipal deverá atender algumas obrigações que são de sua 

responsabilidade perante o sistema de esgotamento sanitário, como:  

 

• Constituir e/ou delegar a fiscalização e regulação dos serviços atuais pertinentes ao 

sistema de esgotamento sanitário, exigindo a execução da obra, se certificando de que a mesma 

foi executada e dentro dos parâmetros legais, estudos da viabilidade de implantação de 

fossa/filtro sumidouro no local indicado, assim como a fiscalização da manutenção e limpeza 

desses sistemas; 

• A Administração deve exigir há quem for delegado os serviços acima, que mantenha 

cadastros atualizados dos serviços, seguindo sempre que possível o modelo de indicadores 

elaborado no PMSB, o qual deverá ser utilizado para acompanhamento do cumprimento das 

metas estabelecidas;  
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• Referente a implantação dos serviços de esgotamento sanitário convencional e 

centralizados, o município deverá exigir que se cumpra as cláusulas presentes no contrato 

firmado com a CORSAN referentes ao eixo de esgotamento sanitário, fiscalizando e cobrando 

que a mesma cumpra com suas obrigações, devendo também acompanhar a evolução das metas 

por parte da concessionaria, seja elas quantitativas e/ou qualitativas;  

• A Companhia, responsável pela implantação dos serviços, terá a obrigação de obter 

todas as licenças ambientais para execução de obras e operação dos serviços no sistema.  

• A Administração Municipal deverá garantir que as obras e serviços venham a ser 

executados atendendo todas as legislações referentes à segurança do trabalho;  

• Dar os subsídios necessários para que a entidade reguladora dos serviços possa 

acompanhar de forma eficaz a evolução das metas, utilizando o sistema de indicadores 

desenvolvido; 

• Ambas deverão estudar meios de adquirirem financiamentos e recursos para a 

implantação dos serviços e operacionalização dos mesmos; 

• A concessionária deverá estudar formas de implantar os serviços causando os menores 

danos e impactos possíveis a rotina do município, sociedade e meio ambiente. Devendo o 

município fiscalizar essas ações e fazer-se cumprir os prazos estipulados para realização das 

mesmas; 

• Os valores referentes aos custos de operacionalização, que deverão ser cobrados dos 

munícipes após iniciado os serviços públicos, devem ser calculados e estabelecidos pela 

concessionária; 

• Quanto ao esgotamento sanitário descentralizado o município tem obrigação de 

auxiliar os usuários e fiscalizar a manutenção dos mesmos. 
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7.1 PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE 

LIMPEZA URBANA  

 

7.1.1 Projeção Populacional e de Geração de Resíduos Sólidos 

 

O crescimento populacional é determinante para os estudos de prognóstico, visto que 

por meio dele é possível assimilar o crescimento econômico e ambiente urbano. Como já 

estimado, a taxa de crescimento populacional de Sarandi é de aproximadamente 1,57% ano. A 

tabela a seguir mostra os períodos de planejamento de curto, médio e longo prazo.  

 

Tabela 50: Projeção populacional para o cenário de 20 anos RS. 

Prazo Período Ano População estimada 

para último ano 

Curto 1-4 anos 2015-2018 24109,8 

Médio 5-8 anos 2019-2022 25659,93 

Longo 9-20 anos 2023-2034 30934,33 

 

Até a última década a taxa de crescimento populacional era relativamente proporcional 

ao aumento na geração de resíduos, englobadas a outros fatores. Segundo Campos (2012), 

existem hipóteses sobre a evolução da geração per capita de resíduos sólidos no Brasil, algumas 

favoráveis à redução e outras ao aumento: 

 

Aumentam a geração de resíduos Reduzem a geração de resíduos 

1)Aumento do emprego e elevação da massa 

salarial; 

2)Enfrentamento da pobreza; 

3)Redução do número de pessoas por 

domicílio e da composição familiar; 

4)Maior participação da mulher no mercado 

de trabalho;  

5)Maior facilidade na obtenção de crédito 

para o consumo; 

6)Não cobrança pelos serviços de coleta e 

manejo dos resíduos sólidos aos munícipes; 

7)Estímulo frenético ao consumo pelos 

veículos de comunicação; 

8)Uso indiscriminado de produtos 

descartáveis 

1)Aplicação dos princípios da logística 

reversa e da responsabilidade compartilhada, 

instituídas pela PNRS; 

2)Implantação de instrumentos econômicos 

para a indústria, o município e o cidadão;  

3)Incentivo para a implantação da 

compostagem;  

4)Aplicação dos princípios e programas de 

educação ambiental em escolas; 

5)Campanhas de mobilização da sociedade 

para o consumo consciente; 

6)Cobrança pelos serviços de coleta de forma 

proporcional aos resíduos gerados;  

7)Uso de produtos com embalagens 

retornáveis; 

8)Aplicação dos princípios da A3P (Agenda 

Ambiental na Administração Pública). 

 

7.1.1.1 Projeção dos resíduos sólidos urbanos - RSU  
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A população estimada pelo SEBRAE em 2016 para o município de Sarandi era de 

23.398 habitantes.  

Já a coleta per capita, apresentada pela CONIGEPU, em relação ao mesmo ano era de 

0,677 kg/hab.dia (dado atualizado em relação ao diagnóstico). 

Conforme equação 𝑅𝑆𝑈 = 0,000037 (
𝑝𝑜𝑝.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
) + 0,68132, disponibilizada na 

Abordagem Metodológica da ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais, a equação permite projetar a mediada quantidade de RSU 

coletada por habitante/dia por município. Assim, será calculada a projeção da geração no 

município, considerando o aumento populacional e o aumento per capita de RSU. Serão 

apresentados apenas os valores referentes aos últimos anos dos prazos (curto, médio e longo). 

 

Tabela 51: Estimativa de resíduo para o horizonte de 20 anos. 

 

 

Figura 91: Projeção da geração de resíduos sólidos urbanos. 

 

 

7.1.1.2 Projeção dos resíduos de serviços públicos de saneamento básico 

 

Para a projeção de resíduos gerados pelos serviços públicos de saneamento básico, 

considerou-se que a população está em um estágio consolidado de geração per capita, ou seja, 

P
ra

zo
  

Ano 

 

População 

Coleta per 

capita RSU 

(kg/hab.dia) 

Coleta total 

RSU 

(ton/dia) 

C
u

rt
o
 2014 22.840 0,682 15,57 

2018 24.110 0,683 16,46 

M
éd

io
  

2022 

 

25660 

 

0,684 

 

17,55 

L
o
n

g
o
  

2034 

 

30934 

 

0,687 

 

21,25 
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cada pessoa não aumentará o número de resíduos gerados ao longo do tempo. Assim, 

diferentemente das demais projeções, não foi considerado um fator de variação anual per capita, 

apenas a projeção da população como fator preponderante.  

Com relação aos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, os resíduos são 

oriundos dos processos de tratamento de água na ETA, abrangendo os resíduos de gradeamento, 

areia da caixa separadora/filtros e lodos. Segundo a NBR 10.004/2004, os lodos provenientes 

de sistemas de tratamento de água são definidos como resíduos sólidos, portanto, devem ser 

tratados e dispostos dentro dos critérios nela definidos.  

A resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005) 

complementada e alterada pela 430/2011, determinam as condições do lançamento de efluentes 

de qualquer fonte poluidora, direta ou indiretamente nos corpos d’água, impedindo o 

lançamento, sem prévio tratamento, do lodo produzido nas ETA’s. 

Os demais resíduos oriundos da limpeza de bueiros e bocas de lobo, são encaminhados 

para o aterro sanitário e são inseridos dentro das projeções de resíduos sólidos urbanos.  

A tabela a seguir, apresenta as estimativas projetadas para geração deste tipo de resíduo 

a longo, médio e curto prazo. Com a projeção da população e os dados do diagnóstico apontando 

uma produção estimada de 154,8ton por ano de lodo, chegou aos seguintes resultados. 

 

Tabela 52: Projeção dos resíduos de ETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.3 Projeção dos resíduos de serviços de saúde  

 

A projeção dos resíduos gerados nos serviços de saúde, foi elaborada em cima dos dados 

obtidos na plataforma SNIS, junto ao município, para elaboração da fase de diagnósticos, a qual 

em 2016 foram geradas 6 toneladas e da taxa de crescimento anual. 
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População 

ETA 

(ton/dia) 

C
u
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o
 2014 22.840 0,00044 

2018 24.110 0,00046 
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0,00049 
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o
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2034 
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0,00059 
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Tabela 53: Projeção para os RSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os índices registrados pelo município de Sarandi se apresentaram muito discrepantes, 

acima até de valores comuns de grandes cidades, para este tipo de resíduo.  

Por isso, foi adotado os dados disponíveis no Panorama Estadual de Resíduos da 

ABRELPE, onde os municípios da região sul em média geraram em média, entre os anos de 

2013, 2014, 2015 e 2016 0,465kg/hab.ano. 

Se ressalta que os índices utilizados não consideram todo o RSS gerado e coletado no 

município, somente o de responsabilidade da Prefeitura.  

Novamente, para a projeção foi utilizado apenas a tendência de crescimento dessa coleta 

e considerando que a geração seguirá a mesma. O resultado foi um decréscimo de 0,99% ao 

ano de geração per capita. 

 

Tabela 54: Projeção com tendência de crescimento -0,99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.4 Projeção dos resíduos da construção civil  

 

Para a projeção dos resíduos da construção civil, só se tem os dados referentes as coletas 

realizadas pela empresa terceirizada. Não existem dados consistentes de geração ou coleta de 

P
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Coleta per capta RSS 

kg(/1000hab.dia) 
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u
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 2016 23.222 0,84 

2018 24.110 0,87 
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0,92 
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30934 

 

1,1 
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Coleta per capta 

RSS (kg/hab.ano) 

 

Coleta Total RSS 

(ton/mês) 
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 2016 23.222 0,448 0,85 

2018 24.110 0,438 0,86 
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25660 

 

0,420 

 

0,88 
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2034 

 

30934 

 

0,373 

 

0,94 
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RCC por parte do município. Para se ter uma base da quantidade futura que pode vir a ser gerada 

em Sarandi, foram analisados os dados do Panoramas da ABRELPE.  

Mesmo possuindo informações do papa entulho privado, estes não foram utilizados, por 

serem considerados dados pontuais, visto que não é todos os empreendimentos, construções, 

obras e reformas que utilizam destes serviços de coleta de RCC, considerando que tenha 

aumento de 0,08% como estimado. 

 

Tabela 55: Projeção de resíduos da construção civil até 2034. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS  

 

 No prognóstico são levantadas metas de curto, médio e longo prazo, além das metas 

para não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, disposição final e/ou 

recuperação energética, para um horizonte de 20 anos. Esta revisão respeitará as datas 

demarcadas pelo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (período de 2014-2018, 

apontando quais já foram executadas, adaptando as que forem necessárias para as carências e 

deficiências específicas do município Sarandi. 

 

❖ Transporte de Resíduos Sólidos 
Objetivos/Metas Prazos 

Atender as Norma Técnica de Transporte Terrestre de Resíduos – mais 

precisamente NBR 13221:2010* 

Ação Contínua 

Implantar a coleta automatizada ou manual em caminhões compactadores 

(sistema mais otimizado por reduzir os volumes dos resíduos coletados 

aumentando assim a autonomia de coleta dos veículos). 

 

Critério municipal 

Assegurar que o transporte de resíduos perigosos, tanto público quanto privado, 

no município estejam de acordo com as legislações vigentes. 

 

Ação Contínua 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

P
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Ano 

 

População 

 

Coleta per capta 

RSS (kg/hab.dia) 

 

Coleta Total RCC 

(ton/mês) 
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 2016 23.222 0,568 395,7 

2018 24.110 0,569 411,57 
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❖ Responsabilidades de Implementação e Operacionalização 
Objetivos/Metas Prazos 

Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. * Realizado desde 

2014 

Revisar e complementar do PGIRS e implementá-lo, de forma a atender as 

necessidades apontadas na Lei 12.305/2010. * 

2015-2018 

Sendo realizada 1ª 

Revisão 

Revisar o PGIRS a cada 4 anos, com informações atualizadas e reais do 

município de Sarandi. 

 

A cada 4 anos 

Fiscalizar o cumprimento e a implantação das medidas necessárias à obtenção 

das metas. * 

Ação Contínua 

Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e materiais) necessários à 

implementação e acompanhamento do PGIRS. * 

Ação Contínua 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

❖ Programas e Ações de Capacitação Técnica 
Objetivos/Metas Prazos 

Capacitação de pessoal para atuar direta e indiretamente com ações voltadas à 

gestão ou gerenciamento dos resíduos. * 

Ação Contínua 

Formação de recursos humanos para o gerenciamento de todos os tipos de 

resíduos sólidos dentro do município por meio de programas didáticos e práticos 

estabelecidos e aprovados com o auxílio e acompanhamento do Departamento 

Municipal do Meio Ambiente. * 

 

Ação Contínua 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

❖ Programas e Ações de Educação Ambiental 
Objetivos/Metas Prazos 

Articular e desenvolver Programas e Ações de Educação Ambiental para a 

Gestão de Resíduos Sólidos de Sarandi, envolvendo atores do município, 

incluindo a participação da sociedade civil, a fim de desenvolver diretrizes, 

estratégias e instrumentos que auxiliem na operacionalização do PGIRS. * 

 

 

Ação Contínua 

Elaborar material de apoio à implementação do Programa de Educação 

Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos no município. * 

 

Ação Contínua 

Elaboração de políticas públicas de apoio a associações, cooperativas e redes de 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

 

Ação Contínua 

Divulgar e difundir a educação ambiental no ensino formal e não-formal, em 

todos setores e zonas do município (cidadãos urbanos e rurais). * 

 

Ação Contínua 

Buscar parcerias com o setor público, empresarial, sociedade civil, associações 

e cooperativas, organizações sem fins lucrativos para a implementação do 

Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos em 

Sarandi. 

 

Ação Contínua 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

❖ Programas e Ações para Grupos Interessados 
Objetivos/Metas Prazos 

Criação de cadastro municipal de pessoas que trabalham como catadores de 

materiais recicláveis 

2018** 
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Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. ** 

 

Ação Contínua 

Instituir o programa Pró-Catador, integrando e articulando ações voltadas ao 

apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis OU Instituir medidas indutoras e linhas de 

financiamento para implantação de infraestrutura física e aquisição de 

equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

 

 

 

2019-2026 

Elaboração de políticas públicas de apoio a associações, cooperativas e redes de 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

 

Ação Contínua 

Divulgar e difundir a educação ambiental no ensino formal e não-formal, em 

todos setores e zonas do município (cidadãos urbanos e rurais). 

Ação Contínua 

Buscar parcerias com o setor público, empresarial, sociedade civil, associações 

e cooperativas, organizações sem fins lucrativos para a implementação do 

Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos em 

Sarandi. 

Ação Contínua 

**Atividades que foram sugeridas no PGIRS e não foram iniciadas e/ou desenvolvidas. 

 

❖ Indicadores de Qualidade na Gestão dos Resíduos 
Objetivos/Metas Prazos 

Monitorar, avaliar e publicar os indicadores de desempenho operacional e 

ambiental. ** 

Ação Contínua 

Publicação Anual 

Elaborar relatório da avaliação do Plano Municipal. ** Ação Contínua 

Publicação Anual 

Revisar os indicadores existentes e avaliar sua eficácia. A cada 4 anos 

**Atividades que foram sugeridas no PGIRS e não foram iniciadas e/ou desenvolvidas. 

 

❖ Instituição de um Sistema Declaratório de Resíduos Sólidos  

 

Fica como sugestão de maior controle municipal, a implantação/desenvolvimento de um 

Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde o objetivo é gerenciar as informações 

referentes aos fluxos de resíduos gerados por parte do município. Encadeando informações 

desde a etapa de geração até a destinação final e transporte. 
Objetivos/Metas Prazos 

Implementar módulo declaratório dos Resíduos Sólidos Urbanos no município 

de Sarandi. 

2020 

Exigir declaração mensalmente dos Resíduos Domiciliares Coletados pela 

empresa contratada, especificando valores de rejeitos, recicláveis e orgânicos. 

 

2019 

Implementar módulos declaratórios para os demais resíduos (Serviços de 

Saneamento; Serviços de Saúde; Serviço de Transporte; Resíduos 

Agrossilvopastoris; Resíduos Industriais; Resíduos de Mineração, Resíduos de 

Limpeza Urbana e Resíduos da Construção Civil). 

 

2019-2026 

Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e materiais) necessários à 

implementação, manutenção e acompanhamento do sistema. 

 

Ação Contínua 

 

O sistema, preferencialmente deverá ser online, onde basicamente os geradores, 

transportadores, locais de armazenamento e disposição final deverão se cadastrar, com suas 
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devidas identificações. Deverão ser informados tipos de resíduos, quantidade, destinação, quem 

irá transportar os resíduos. Através deste sistema será possível assegurar que todo resíduo seja 

transportado, armazenado e disposto por empresas legalizadas e ambientalmente adequados.  

 

❖ Aperfeiçoamento dos instrumentos econômicos e Aporte de recursos para 

operacionalização do PGIRS 
Objetivos/Metas Prazos 

Redefinição da distribuição e os valores das taxas de coleta Implantado  

Ação contínua 

Cobrança de taxa de coleta do setor comercial, industrial do resíduo sólido com 

característica domiciliar e/ou dos resíduos gerados em atividades e áreas 

administrativas e refeitórios. * 

 

Ação Contínua 

Monitoramento da arrecadação após a implementação do sistema proposto. Imediato 

Cobrança de taxa de coleta e limpeza urbana com base na taxa de geração dos 

resíduos per capita e não vinculada ao IPTU (principio poluidor-pagador). 

 

Ação Contínua 

Acompanhar e implementar ações de adequação da política tributária, visando à 

viabilização da logística reversa, da reciclagem e do uso de materiais reciclados 

e subprodutos de sistemas de tratamento. Assim como incentivos tributários nos 

para as atividades da reciclagem, produtos a partir de materiais reciclados e para 

subprodutos. 

 

 

Ação Contínua 

Buscar a ampliação do aporte de recursos dos fundos do Estado e da União, para 

melhoria nas ações de gestão dos resíduos sólidos no município. 

 

Ação Contínua 

Buscar aporte de recursos para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de 

declaratório de RS.  

Ação Contínua 

 

7.3 METAS PARA NÃO GERAÇÃO, REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

 

Por meio destas metas serão avaliados os programas, projetos e ações para as próximas 

etapa do PGIRS. 

 

❖ Implementação da Coleta Seletiva com Segregação na Fonte 
Metas/Ações Prazos 

Implementação da Coleta Seletiva em todo território. ** 2016 

Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro. 2019 (22%) 

2023 (42%) 

2028 (70%) 

2034 (100%) 

Estimular o aprimoramento do programa de coleta seletiva em Sarandi, de forma 

a atender aos percentuais da meta estabelecida. 

Ação Contínua 

Buscar meios de acesso às verbas estaduais e federais, quando atingidas as metas 

estabelecidas do sistema de coleta seletiva. 

 

Ação Contínua 

Impulsionar a profissionalização e integração das cooperativas e dos catadores 

no mercado formal de materiais recicláveis. 

Ação Contínua 

Potencializar políticas que visem o menor consumo de embalagens e materiais 

descartáveis, mesmo que recicláveis.  

Ação Contínua 

**Atividades que começaram a ser implantadas, mas fora do prazo estipulado. 
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As metas propostas nesse plano, são de acordo as condições e formas de implantação 

do PGRS no município de Sarandi, para que este consiga alcançar a meta de redução de 

Resíduos recicláveis em 18% até 2019 é necessário que se incremente progressivamente seus 

trabalhos e ações, desempenhando o conjunto do programa de coleta seletiva e triagem 

municipal, para atingir os 25% até o ano de 2023 e assim sucessivamente. O plano de metas 

específicas é demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 20: Plano de metas municipais para resíduos recicláveis secos. 
 

Ano 

Projeção de Geração 

de RSU (ton/ano) 

Resíduos com potencial 

de reciclagem (ton/ano) 

Quantidade que não poderá 

ser disposta em aterro (%) 

2017+ 4.199,08 180,03* - 

2018 4.145,24 704,7 17% 

2019 6.102,8 1.098,50 18% 

2020 6.197,7 1.1177,56 19% 

2021 6.296,25 1.259,25 20% 

2022 6.405,75 1409,26 22% 

2023 6.504,30 1.626,07 25% 

2024 6.606,50 1.783,75 27% 

2025 6.712,35 2.013,70 30% 

2026 6.825,50 2.252,41 33% 

2027 6.395,00 2.302,20 36% 

2028 7.040,85 2.816,34 40% 

2029 7.154,00 3.147,76 44% 

2030 7.274,45 3.491,73 48% 

2031 7.391,25 3.917,36 53% 

2032 7.508,05 4.354,70 58% 

2033 7.624,85 4.879,90 64% 

2034 7.730,70 5.411,49 70% 
+ Sem existência de coleta seletiva dados da CONIGEPU. +  Ano da implantação da coleta seletiva e dados reais 

da CONIGEPU.  

2019 até o ano de 2034 os valores são estimados conforme tabela R11 e valor estimado de projeção de kg/hab.dia 

de resíduo. 

 

❖ Criação e Implementação de PEV’s de RCC, Volumosos e Podas. 
Metas/Ações Prazos 

Criação e implementação de no mínimo uma unidade de Ponto de Entrega 

Voluntária (PEV) para Resíduos de Poda, Volumosos e Construção Civil ** 

2016 

Implantação de áreas de Transbordo e Triagem ou Aterro de resíduos classe A e 

volumosos, para usos futuros no município. 

2022 

Eliminação de 100% de áreas de disposição irregular (bota-foras) 2022 

Desenvolver com o setor da construção civil municipal, o aumento do reuso dos 

RCCs e à utilização dos RCC reciclados nas obras públicas e privadas. 

 

Ação Contínua 

Implementar o Programa de Construção Civil Sustentável no que se refere à 

redução de geração de RCC nas obras públicas municipais. 

2018-2022 

Capacitar o setor de fiscalização da prefeitura na gestão de RCC. Ação Contínua 
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Exigir a apresentação do Plano de Gerenciamento de RCC no processo de 

licenciamento municipal/ambiental de atividades que assim o exigirem. *  

 

Ação Contínua 

Criação de regimento que estipule o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos 

da Construção Civil e Resíduos Volumosos. 

2019 

Estruturar uma associação de trabalhadores para atuar na recuperação e melhoria 

dos possíveis resíduos volumosos, para utilização em outros fins. 

 

Ação Contínua 

Implantação de tarifas para coleta e transporte de resíduos gerados por 

particulares (volumes pequenos) nos locais administrados pela administração 

direta ou indireta. 

2020 

 

❖ Inclusão social e implantação da organização de catadores 
Metas/Ações Prazos 

Motivar a criação e a profissionalização e integração das cooperativas e dos 

catadores no mercado formal de materiais recicláveis. 

Ação contínua 

Criar grupos de trabalho para estabelecer normas de Segurança no Trabalho e 

organização para a associação de catadores de materiais recicláveis. 

 

2022 

Inclusão social e fortalecimento da organização de catadores. 2023 (30%);  

2034 (50%). 

 

❖ Redução do percentual de resíduos úmidos dispostos em aterros 
Metas/Ações Prazos 

Redução do percentual de resíduos úmidos dispostos em aterro 2019 (40%); 

 2023 (30%); 

 2034 (20%). 

Estimular a busca por recursos e ações que visem o tratamento dos resíduos 

úmidos no próprio local de geração (domicílios, bares, restaurantes) por meio de 

compostagem; 

 

Ação Contínua 

Geração de tecnologias para gerar energia a partir da utilização dos resíduos ou 

de seus derivados. 

Ação Contínua 

 

Em Sarandi, mais precisamente no aterro do CONIGEPU, está para iniciar a atividade 

da área de compostagem, visando a redução do percentual dos resíduos dispostos em aterro, 

utilizando de toda matéria orgânica para transformação em adubo e posteriormente como 

insumo para horta, também existente nas instalações do consórcio.  

 

❖ Planos Individualizados de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Metas/Ações Prazos 

Elaboração de PGRS e adequação de todos empreendimentos e atividades 

comerciais, industriais e prestadoras de serviço, geradoras de RS, junto ao 

DMMA. 

 

2016* 

Ação Contínua 

Exigir a comprovação da destinação adequada assim como da segregação dos 

resíduos gerados, em períodos de tempo que o órgão fiscalizador achar 

necessário, conforme porte da atividade e geração e caraterísticas dos RS. 

 

Ação Contínua 
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❖ Resíduos Sólidos Industriais 
Metas/Ações Prazos 

Os Resíduos Sólidos Industriais gerados pelo órgão público deverão ser 

segregados, armazenados e transportados de acordo com todas as legislações 

vigentes, e devem possuir plano de gestão anual e controle mensal do volume 

gerado e destinado. 

 

Ação Contínua 

Os resíduos industrias gerados pelas das empresas, comércios, atividades em 

geral e munícipes, devem sofrer disposição final ambientalmente adequada, por 

meio de contratos privados. 

 

Ação Contínua 

Criação de tarifa para aplicação de multa pela disposição inadequada destes 

resíduos junto ao lixo, assim como em bota-foras ou outras formas. 

 

Ação Contínua 

Eliminação da disposição irregular destes resíduos. 2019 (50%) 

2023 (70%) 

2034 (100%) 

 

❖ Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris 
Metas/Ações Prazos 

Elaboração de Inventário dos resíduos agrossilvopastoris, em parceria com 

setor privado, EMATER, Sec. Agricultura, Vigilância, afim de identificar e 

controlar quanto de resíduo e gerado e sua destinação (desde agroquímicos, 

equipamentos de aplicação e manipulação de agroquímicos, produtos 

veterinários, etc). 

 

2019 (20%) 

2022 (50%) 

2034 (100%) 

Criação de PEV’s em parceria com comércio de agroquímico na zona rural para 

armazenamento adequado dos resíduos. Lembrando que o veículo para 

transporte destes devem possuir licença junto a FEPAM. 

 

2019-2022 

 

❖ Logística Reversa e Criação de PEV’s 
Metas/Ações Prazos 

Criar regulamentação para cumprimento das exigências legais de logística 

reversa para as empresas e comerciantes. 

 

2019 

Fiscalizar os comércios, indústrias e prestadores de serviços quanto à execução 

dos sistemas de logística reversa estabelecidos. 

 

Ação Contínua 

Criar PEV’s para coleta de Óleo Vegetal e Pilhas, em parceria com escolas, 

universidades, demais setores. Além de parcerias para destinação, com empresas 

que fazem uso destes materiais. 

 

Ação Contínua 

Criação de PEV’s de medicamentos nas farmácias privadas, assim como nos 

postos, hospitais e farmácias públicas; 

 

2019 

Criação de campanhas de coleta de lixo eletroeletrônicos. *  Ação Contínua 

 

7.4 INDICADORES 

 

Para uma melhor implantação e avaliação na eficiência das diretrizes, objetivos, metas 

e ações propostas no PGIRS, a PNRS instrui que seja adotado pelos municípios um sistema de 

indicadores, para monitoramento do desempenho operacional e ambiental dos serviços de 

manejo dos resíduos sólidos e de limpeza urbana. 
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Um sistema de indicadores confiável inicia-se com o levantamento de informações 

contínuas de acordo com cada indicador, tendo uma definição de estruturas (credibilidade e 

legitimidade) e com frequência (continuidade e capacidade comparativa). Basicamente o 

sistema de indicadores deve unir o panorama de: 

 

A seguir, apresentam-se os indicadores sugeridos pelo PGIRS 2014, e a situação em que 

se encontram na 1ª Revisão do Plano do município de Sarandi. Anota-se que as metas sugeridas 

nos itens 7 e 8 deste plano, devem sofrer sistemas de indicadores, assim como podem ser criados 

outros conforme necessidade que o órgão público encontrar na execução deste Plano. 

Para facilitar a interpretação e análise dos indicadores, afim de delinear o desempenho 

do município em relação ao atingimento das metas, foram utilizados recursos visuais: 

atingido/realizado; andamento/sendo realizado; e não realizado/não atingido. 
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Quadro 21: Indicadores gerais dos resíduos sólidos urbanos. 
Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Taxa de geração per capita/  

 

Monitoramento da quantidade total de RSU que é destinada 

ao CONIGEPU em relação a pop. total atendida  

Anual 

 

 

Quantidade coletada  

 

Monitoramento por parte da empresa da quantidade de 

resíduos coletada (úmidos, recicláveis e rejeitos) 

Mensal 
 

Quantidade coletada por veículo  Somatório das quantidades diárias destinadas ao CONIGEPU 

por cada veículo  

Mensal 
 

N° de residências atendidas pela coleta/ No total de 

residências no município 

Quantificação das residências atendidas pelas rotas de coleta 

em relação ao total de residências do município  

Anual  

 

Distância total percorrida / quantidade total coletada para 

cada veículo  

Distância total percorrida entre a coleta dentro do município 

além da ida e volta do veículo ao aterro sanitário em função 

da quantidade total coleta por cada veículo.  

 

Anual 

 

N° de reclamações relacionadas aos resíduos sólidos 

urbanos  

Quantidade total de reclamações recebidas pelo departamento 

de meio ambiente e secretaria de obras em relação ao RSU. 

Pode ser quanto a coleta ou demais problemas.  

 

Mensal 

 

 

No de catadores cadastrados junto ao município  

 

Quantidade de pessoas cadastradas e autorizadas a trabalhar 

como catador, preferencialmente participante de uma 

associação de catadores. 

 

Anual 

 

 

Quadro 22: Indicadores econômicos dos resíduos sólidos urbanos. 
Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Controle das despesas com coleta e limpeza urbana  

 

Realizar o controle e somatório de todas as despesas com a 

coleta, transporte e disposição do RSU, para cada setor 

(úmido, rejeito, reciclável, varrição, capina, poda). 

Especificando os custos com equipamentos, remunerações, 

manutenções e demais despesas necessárias.  

 

Anual 

 

 

Percentual do orçamento anual total destinado para coleta 

e limpeza urbana  

Percentual que o sistema de coleta e limpeza urbana representa 

no orçamento total do município.  

Anual 

 

 

Valores gastos com programas de educação ambiental  

 

valores investidos em programas de educação ambiental pelo 

município (capacitações, materiais didáticos, contratação de 

serviços, etc)  

 

Anual 

 

Custos com coleta e serviços de limpeza urbana por 

habitante  

relação dos custos totais do sistema de coleta e limpeza urbana 

com o número de habitantes atendidos pelo mesmo serviço.  

 

Anual 
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Percentual dos gastos totais utilizados com coleta de 

RSD  

Valores totais gastos com o sistema de coleta e limpeza urbana 

verificar qual a fração percentual utilizada pelo serviço de 

coleta de RSD  

Anual  

 

Percentual dos gastos totais utilizados com limpeza 

urbana  

 

Custos totais gastos com o sistema de coleta e limpeza urbana 

verificar qual a fração percentual utilizada pelo serviço de 

limpeza das vias públicas  

 

Anual  

 

 

 

Percentual dos gastos totais utilizados com o Ecoponto 

(logística reversa)  

Custos totais gastos com o sistema de recebimento (Ecoponto)  Anual Não possui 

 

Quadro 23: Indicadores de educação ambiental para gestão de resíduos. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Bairros com ações de conscientização no município 

 

Taxa bairros que sofreram ações em relação ao total de 

bairros que o município possui. 

 

Anual 

 

Ações desenvolvidas para educação ambiental (nas 

escolas) não-formal no município  

 

Quantificar todas as ações e programas de educação 

ambiental que foram desenvolvidos (palestras, divulgações 

por meios de comunicação, etc)  

Anual 

 

 

 

Quadro 24: Outros indicadores que serão avaliados nesta revisão, e deverão ser avaliados futuramente na próxima revisão. 
Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Elaboração do PGIRS Contratação, verificação e aprovação A cada 4 anos 
 

Utilização de transportes de acordo com NBR Fiscalização e monitoramento dos veículos utilizados 

em todos os transportes da coleta do RSU 

 

Mensal 

 

1ª Revisão do Plano  Contratação, verificação e aprovação A cada 4 anos  

 

Busca por recursos necessários à implementação e 

acompanhamento do PGIRS. 

Programas e ações para buscar recursos junto a união 

e governo para a implantação e operacionalização do 

PGIRS 

A cada meta/ação 

alcançada/implantada 

 

Capacitação de pessoal para ações de gerenciamento de 

resíduos 

Atividades voltadas a recursos humanos para difundir 

a gestão dos resíduos no município  

Semestral 
 

Controle da quantidade coletada dos diferentes resíduos, 

tanto na zona rural como urbana 

Monitoramento por parte da empresa da quantidade de 

resíduos coletada (úmidos, recicláveis e rejeitos) 

Mensal 
 

Programa de coleta seletiva em todo território municipal. Criação de itinerário e horários para coleta seletiva em 

todo território do município 

Anual 
 

Potencializar a reciclagem no município conforme prazos 

estipulados 

Monitoramento da quantidade de resíduos reciclados  
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Mapeamento, quantificação e cadastramento dos catadores 

informais de material reciclável e criação de associação de 

catadores 

Políticas públicas de apoio a associações, cooperativas 

e redes de cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis 

Anual 
 

Menor consumo de embalagens e materiais descartáveis, 

mesmo que recicláveis. 

Potencializar políticas que visem a diminuição na 

distribuição por parte do comercio e empresas de 

embalagens plásticas e isopor. 

Anual 
 

Controle de coleta dos serviços de varrição, capina, podas, 

RCC e Volumosos por parte do município. 

Monitoramento da quantidade de resíduos recolhidos  

Mensal 

 

Estudos e adoção de índices satisfatórios para os serviços 

de coletas do município 

Criar campanhas de pesquisas online ou participação 

popular para acompanhar o índice de satisfação dos 

munícipes em relação a gestão dos resíduos no 

município. 

 

Anual 

 

 

Eliminação das áreas irregulares de disposição de resíduos 

(bota-foras) existentes no município. 

Monitoramento e fiscalização do órgão público das 

áreas de maior incidência de descarte, com aplicação 

de notificações e multas para disposição irregular. 

Adoção de campanhas e ações de educação ambiental 

para conscientização da disposição ambientalmente 

correta. 

 

Mensal 

 

 

 

Elaboração de Inventário dos resíduos agrossilvopastoris, 

industriais, de saúde e perigosos 

Quantificar em parceria com EMATER, setor privado, 

agricultura, vigilância, saúde, a geração de resíduos 

provenientes destas atividades. 

 

Anual 

 

 

Exigência logística reversa para as empresas e 

comerciantes 

Criar regulamentação para cumprimento das 

exigências legais de LR, fiscalizando os 

comércios, indústrias e prestadores de serviços 

quanto à execução dos sistemas. 

 

Ação contínua 

 

 

Estimulo pela criação de PEV’s Difundir PEV para coleta de Óleo Vegetal e 

Pilhas, em parceria com escolas, universidades, 

demais setores. Além de parcerias para 

destinação, com empresas que fazem uso destes 

materiais. Assim como PEV’s de medicamentos 

nas farmácias privadas, postos, hospitais e 

farmácias públicas; 

 

 

Ação contínua 
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7.4.1 Indicadores de índices 

 

7.4.1.1 Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana 

 

 O setor de resíduos sólidos sofre com a ausência de dados e de análises sobre o tema. Essa 

carência de informações dificulta a percepção adequada da importância dos resíduos sólidos na 

sociedade e o apropriado planejamento de ações específicas para o setor (políticas públicas, 

financiamentos, sustentabilidade econômica, parcerias, etc). 

Com o objetivo de suprir a lacuna de referências quantitativas capazes de sintetizar as metas 

esperadas pela PNRS em um cenário de vinte anos (com revisões a cada quatro) para os municípios 

brasileiros, foi desenvolvido o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), cuja 

metodologia de cálculo possibilita analisar os serviços de limpeza urbana dos municípios 

brasileiros sob a ótica da PNRS. O índice foi criado a partir de um modelo estatístico 

exaustivamente avaliado, testado e balizado para mais de 3.500 municípios brasileiros que possuem 

informações disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

O ISLU é composto por 4 dimensões: 

 

E) Engajamento municipal, que refere a porcentagem da população atendida pelos serviços de 

limpeza urbana, e é encontrado pela equação 

 

𝐸 =
𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 (ℎ𝑎𝑏)

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 

 

R) Recuperação dos recursos coletados, onde se baseia na quantidade de materiais recicláveis 

recuperados, e é expresso pela equação: 

 

𝑅 =  
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜) (𝑡𝑜𝑛)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡)
 

 

S) Sustentabilidade Financeira, que indica a arrecadação especifica sobre a despesa orçamentaria: 

 

𝑆 =  
𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑅$) − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 (𝑅$)

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 (𝑅$)
 

 

I) Impacto Ambiental, que apresenta a destinação incorreta sobre a população atendida pelos 

serviços: 
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𝐼 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎 (𝑡𝑜𝑛)

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 (ℎ𝑎𝑏)
 

 

 

Para o ano de 2016 Sarandi, contava com os seguintes valores: E = 0,792, S= 0,948, R= 

0,000 e I 0,756, totalizando um ISLU de 0,643, considerado como classe C (índice médio de 

qualidade na gestão de resíduos). Já para o ano de 2017 o ISLU fico a faixa de 0,7849, subindo 

para classe B. 

 

7.5 PROPOSIÇÕES PARA RACIONALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Visando a intensificação e melhoria da gestão dos serviços prestados referentes aos resíduos 

sólidos, é relevante e crucial conhecer os procedimentos operacionais e especificações mínimas 

para cada serviço. 

Diante deste cenário, são indicadas proposições para o município de Sarandi, ter ensejo de 

tomadas de decisão frente aos cenários apresentados no diagnóstico para cada tipo de resíduo, 

podendo assumir modificações organizacionais na gestão de seus resíduos de forma compatível 

com sua administração, por meio do uso de novos equipamentos, designação de novos 

colaboradores e parcerias, mudança ou melhoria de metodologias.  

Para a prospecção de alternativas de melhorias ao manejo de resíduos sólidos, serão 

apresentadas sugestões para cada tipo de resíduo apresentado no diagnóstico, prioritariamente aos 

resíduos de responsabilidade pública e posteriormente uma síntese para padronização dos demais 

resíduos. 

 

7.5.1 Procedimentos Operacionais e Especificações Mínimas 

 

7.5.1.1 RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Neste tópico será discorrido os procedimentos para disposição final ambientalmente 

adequada de RSU. 

 O aterro sanitário é a técnica de tratamento mais viável econômica e ambientalmente para 

esses tipos de resíduos, principalmente no que diz respeito a situação administrativa de nossos 

municípios.  

 Para os resíduos sólidos urbanos domiciliares (úmido e seco), devem ser respeitadas as 

normas elencadas na NBR 13.463 (ABNT, 1995). Os funcionários responsáveis pelo trabalho de 

transporte e coleta dos resíduos (motoristas e coletores) deverão portar-se devidamente 



 

257 

 

uniformizados e munidos de todos os equipamentos necessários, primordialmente os de proteção 

individual – EPI´s (luvas, coletes refletivos para coleta noturna, capas de chuvas, bonés e demais 

vestuários de segurança). Além disso os processos manuais de separação de RSR do RSD deve ter 

uma eficiência de 3 a 6% em peso para isso a Esteira de Triagem deve funcionar em velocidade de 

10-12m/min 

 

❖ Resíduos Sólidos Domiciliares -RSD 

 

Em 2018, a fim de atender a uma das exigências do PNRS e do próprio PGIRS do 

município, foi implantada a Coleta Seletiva em Sarandi. É de suma importância que os resíduos 

sólidos domiciliares sejam segregados pelos munícipes em suas residências e fontes de geração. 

Assim como a propagação da educação ambiental na conscientização e concretização da coleta 

seletiva. 

O acondicionamento destes resíduos deve compreender algumas ressalvas, como por 

exemplo, se descartados em sacolas/sacos plásticas, estas devem possuir fechamento adequado da 

“boca”, assim como segurança aos coletores em caso de material perfurocortante; tenham cores 

que diferenciem orgânicos de recicláveis, acumulem peso máximo de 20 Kg ou volume de 100L. 

Deve ser observada também a norma da ABNT NBR 9190:1993 (Versão Corrigida 1994). 

Para o armazenamento até a coleta pública devem ser utilizados lixeiras, coletores, latões, 

tonéis, preferencialmente fechados e altos, afim de evitar dispersão por animais de ruas.  

No caso da utilização de contêineres estes devem respeitar as exigências das normas 

vigentes, no que tange ao material e dimensões. Devem ser alocados em áreas planejadas, 

facilitando o acesso e uso dos munícipes.  

Quanto a forma de coleta do RSD e o Transporte de Resíduos Sólidos, estes devem atender 

alguns padrões para melhoramento e eficiência, como possuir n° de itinerário planejados, a nível 

de eficiência sugere-se no mínimo 4. A coleta nos bairros deve ter frequência de ao menos 3x na 

semana e na região central diariamente, tendo estratégias para sistema da coleta seletiva.  

O número de funcionários deve ser de 2 a 5 por caminhão, tendo um caminhão para cada 2 

itinerários. Um caminhão especifico para os resíduos recicláveis. Sugere-se que os resíduos que 

não estejam segregados não sejam coletados, ou que tenha um período de adaptação, e após este só 

sejam recolhidos os resíduos dispostos de forma adequada, além da aplicação de multa em 

observância de disposição incorreta. 

 

❖ Resíduos Sólidos Domiciliares Rural  
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Assim como na Zona urbana, há munícipes na zona rural que também são geradores de 

RSD.  

A segregação dos resíduos devem ser os mesmos realizados na cidade, separando os 

resíduos úmidos/orgânicos dos recicláveis. Os resíduos orgânicos, até mesmo pelo potencial de 

área devem ser reaproveitados em sistemas de compostagem, para produção de adubos pra 

consumo próprio, diminuindo a geração de resíduos e proliferação de maus cheiros e vetores pois 

a coleta nestas áreas é realizada em menor escala.  

Os resíduos recicláveis e rejeitos, deverão ser segregados em sacos/sacolas ou lixeiras 

fechadas e encaminhadas aos pontos estratégicos de coleta. Estes pontos deverão ser estruturados 

para que intempéries climáticas não incidam aos resíduos, devendo ser coberto e possuir um piso 

impermeável para colocação de uma caçamba ou contêineres que servirá de armazenamento 

provisório do resíduo.  

 

❖ Resíduos de Limpeza Urbana 

 

Estes serviços são realizados por meio de serviços de varrição, capina e podas nas áreas do 

município. 

Nos casos de serviços de varrição, estes devem ser estruturados de acordo como o 

crescimento da malha urbana com auxílio do plano diretor, pois através deste é possível organizar 

as áreas urbanas de maior prioridade e grande fluxo de pessoas. É aconselhável que os contentores 

para lixos de mão, sejam alocados nos passeios públicos e não dispostos em canteiros centrais. 

A varrição é realizada por funcionários públicos e estas para nível de eficiência é 

aconselhado que seja feita até 2km de sarjeta por turno por varredor. Além disso é importante 

sobretudo determinar as frequências mínimas de Km, a quantidade de funcionários por mês em 

cada setor da cidade.  

É importante que todos os servidores e terceiros ligados ao manejo da limpeza urbana 

participem de programas e palestras de educação ambiental, afim de que ocorra os cuidados de 

segregação no momento da coleta manual (sistema atual utilizado no município). 

Os resíduos de varrição (orgânicos) deverão ser acondicionados em lixeiras/contentores 

para futura disposição, que atualmente ocorre em área municipal licenciada, onde sofrem 

decomposição natural.  Quando identificados resíduos secos (recicláveis) deverão ser dispostos em 

sacos plásticos para coleta pela empresa responsável pela coleta domiciliar. Outra opção é 

encaminhar ambos os resíduos ao centro de triagem da CONIGEPU, para sofrerem uma segunda 
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segregação, evitando desta forma que possíveis resíduos secos, passados despercebidos tenham 

disposição inadequada. 

 

 

 

Quanto aos serviços de poda, o mesmo pode continuar ocorrendo pelo sistema porta a porta, 

onde o município atende as solicitações dos munícipes e realiza a coleta e disposição final.  Para 

melhoria operacional deste serviço é importante um estudo de levantamento de ocorrências ao 

longo do mês/ano, tanto do setor público como do privado. Este levantamento pode ser realizado 

em conformidade com o DMMA e Sec. de Obras, pois para realizar a referida atividade é necessário 

Autorização Ambiental, a Sec. de Obras então terá já informações sobre onde será feita a poda e o 

volume que irá coletar, só realizando a mesma com apresentação do documento que autorizou a 

atividade. 

O serviço de coleta e poda não é cobrado atualmente, mas pode vir a ser estipulado um valor 

de taxa de pagamento conforme m³/st gerado no momento da avaliação e liberação do corte por 

parte do DMMA, assim como um índice de satisfação para a prestação desse tipo de serviço, tais 

como tempo máximo de espera entre a solicitação formal do munícipe e a execução do serviço. É 

essencial que todos os profissionais que realizarem este tipo de trabalho sejam habilitados e 

treinados. 

No PGIRS anterior foi proposto que nas coletas de resíduos verdes e de poda, fossem 

utilizados equipamentos trituradores para este tipo de material, apresentando um modelo que pode 

ser rebocado pelo próprio veículo de coleta. Citando como vantagem a redução de recursos 

humanos e um maior aproveitamento do volume do veículo utilizado para coleta e aumentando sua 

autonomia. É importante que se faça essa trituração, seja ela manual ou mecânica, e posteriormente 

este material seja encaminhado a um sistema de compostagem, terceirizada ou na própria área do 

município.  

Assim, toda a parcela de resíduos urbanos gerados dentro do município deve ser gerenciada 

observando critérios e meios de reduzir cada vez mais a destinação de resíduos para o aterro 

sanitário.  Priorizando sempre o princípio dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar, sendo feita a 

disposição final somente de rejeitos, ou dos materiais que não apresentem condições viáveis e 
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econômicas para tratamento. Ademais, é apresentado os procedimentos e as normativas que 

direcionam ao atendimento das exigências da PNRS no que tange à disposição ambientalmente 

adequada de rejeitos. 

 

Figura 92: Procedimentos e normativas no que tange à disposição dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBAN (2001) e ABNT (adaptado). 

 

7.5.1.2 Resíduos da Construção Civil (RCC) 

 

Os resíduos da construção civil são os que devem sofrer uma gestão de maior rigor por parte 

do poder municipal. Isso se deve a urgência na eliminação de áreas de bota-fora, de acordo com a 

Lei 12.305/2010.  

No que concerne nas Resoluções CONAMA n° 307/2002 e CONAMA n°448/12 

(alteração), os geradores terão de ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Trazem ainda a obrigação da identificação 

de todos os resíduos sólidos a serem gerados, suas denominações e classificação; apontamento da 

origem do resíduo e a estimativa da quantidade a ser gerada e a descrição das formas de 

acondicionamento/armazenamento. 

O Art. 4° da Resolução CONAMA 448/2012, aponta que todos os resíduos da construção 

civil não devem ser dispostos em aterros sanitários de RSU, tão pouco em áreas de bota fora, em 
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encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 

O PGIRS 2014 trouxe como primeiro apontamento para gestão dos RCC no município de 

Sarandi, visando a eliminação dos bota-foras (sistema adotado pela maioria dos munícipes), a 

alteração na Lei municipal 3.877/2010, para que esta viesse a trazer em seu corpo a descrição da 

necessidade de elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC) como documento necessário para aprovação e liberação de obras ou licenciamentos 

ambientais, conforme alteração do Art. 8º na Resolução CONAMA 448/12. Este PGRCC deve ser 

elaborado por profissional habilitado e acompanhado de ART.  

 Atualmente o município exige PGRCC para as atividades que constam no CONSEMA 

372/2018, como por exemplo construção de prédios e loteamentos (liberando o alvará de 

construção só após aprovação do DMMA).  Outros PGRCC’s são apresentados ao Departamento 

do Meio Ambienta com vistas a obtenção de licenças de instalação de indústrias, comercio e 

atividades elencadas na mesma resolução. 

Outra sugestão levantada pelo PGIRS 2014, é a instalação de um PEV e criação de baias 

junto a este, onde poderão ser entregues volume de 1m³ de resíduos por obra. Além de criar uma 

unidade de triagem a fim de realizar somente a disposição dos resíduos inertes de RCC coletados 

e encaminhados para disposição correta. E estudar e viabilizar diferentes formas de destinação para 

eliminar a disposição de RCC em áreas de bota fora.  

 A criação da PEV ainda não é uma realidade. Mas as medidas para reduzir e eliminar a 

disposição irregular destes resíduos vem sendo adotadas, como maior fiscalização nas áreas de 

maior incidência e aplicação de multas quando identificado o infrator.  

Está em operação e ambientalmente regularizada um papa entulho no município, o qual faz 

coleta particulares, transbordo, triagem e disposição. 

Fica como sugestão que o município regularize a área já utilizada por ele, implantando lá 

uma PEV como sugerido anteriormente em conjunto a uma Usina de Triagem e Reciclagem da 

Construção Civil (UTRCC), com capacidade para atender 100% da demanda do município ou até 

mesmo de uso compartilhado com a região. 

Mas só a implantação do PEV e a usina de triagem, não resolverão sozinhas o problema dos 

RCC’s. Assim como a aplicação de multas quando identificados os geradores. Para que estas 

medidas possam ser de fato eficientes, é importante que sejam empregadas e respeitadas ações 

respaldadas na CONAMA 488. 

Controle das empresas no município que realizam este tipo de serviço, exigindo 

cadastramento das mesmas e que estejam ambientalmente corretas e licenciadas e forte 

fiscalização sobre elas.   Deve ser exigido também um controle de informações relativas as 
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coletas realizadas por mês, e especificando o tipo de material quantidade recolhida e qual 

tratamento e destinação.  

 

❖ Ser criada uma legislação voltada ao regramento da gestão de RCC, tendo como objetivo 

definir a obrigação das empresas coletoras e dos geradores a destinarem de maneira 

adequada esses resíduos, assim como exigir que toda obra esteja ela ou não no CONSEMA 

372/2018 apresente PGRCC, para obtenção de alvará de construção assim como laudo e 

comprovação de destinação correta para adquirir o habite-se. Além de instaurar uma área 

de fiscalização constante na atuação das empresas, no transporte dos RCC, na fonte 

geradora com poder de autuação e multa; 

 

❖ Criado um site, ouvidoria, portal ou até mesmo um telefone para denúncias; 

 

❖ Deve ser elaborado pela Prefeitura, por meio de contratação de empresa de engenharia 

especializada para a elaboração de Projeto Básico/Executivo de uma UTRCC e de 

Ecoponto(s), ou por parte de funcionários públicos, para operação de área própria já 

utilizada somente para disposição destes resíduos.   

 

7.5.1.3 Resíduos Volumosos 

 

Estes resíduos são coletados pela Prefeitura devido sua disposição irregular em áreas de 

bota-fora. Como sugerido anteriormente, deve ser criado um PEV que irá operar recolhendo 

resíduos volumosos, RCC e podas. Este PEV será controlado, operado e fiscalizado pela Prefeitura. 

Podendo contar com a operação voluntária, grupos de apoio, inclusão social e até mesmo em 

conjunto com uma futura associação de catadores, onde estes irão realizar atividade de restauração 

e recuperação dos resíduos possíveis de sofrerem estes tratamentos.  Os demais serão segregados e 

destinados de acordo com suas características.  

Como sugerido no PGIRS, pode ser estipulado um volume máximo para cada tipo de 

resíduo assim como a frequência de destinação. E caso ultrapassado estes valores, seja cobrada 

uma taxa, para fins de manutenção. 

 

7.5.1.4 Resíduos de serviços de saúde (RSS)  

 

No que se refere aos resíduos de serviços de saúde gerados pelos serviços públicos, estes 

devem ser coletados, transportados e tratados por empresa terceirizadas contratadas. As quais 

deverão seguir todas as normas vigentes de prevenção, transporte e tratamento/disposição. 
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Os resíduos de serviço de saúde, deverão ser segregados, acondicionados e armazenados 

atendendo Resolução CONAMA 275/2001, RDC ANVISA 306/2004 – 222/2018 e NBR 

9191/2001.  

 Outrossim, a PNRS traz como obrigação de todas as atividades e empreendimentos 

geradores resíduos sólidos da saúde, sejam eles públicos ou privados, a elaboração de um plano 

de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde (PGRSS) atendendo o conteúdo mínimo 

estipulado. Estes devem ser notificados e cobrado que possuam tais planos aprovados junto ao 

DMMA. 

 

 

7.5.1.5 Resíduos Comerciais e Industriais 

 

Neste item, seguem como considerações todas as impostas no PGIRS 2014. Em que o 

município deverá manter campo de dados e informações atualizadas de todos os comércios, 

indústria e atividades prestadoras de serviço que necessitam de licenciamento ambiental, seja 

ele na esfera municipal como estadual.  

Por meio destes dados é possível exigir que ambos encaminhem em prazo estipulado 

pelo DMMA, informações referentes aos seus resíduos gerados, como volume, classificação e 

destinação, sendo comprovadas por meio de contratos e recibos.  



 

264 

 

No que se refere aos resíduos industrias e que sejam enquadrados e classificados como 

perigosos, devem sofrer diversas etapas da gestão, pois estes são regulamentados por requisitos 

legais específicos – leis, decretos, portarias, resoluções, normas técnicas. A elaboração do 

PGRS deste tipo de resíduo deverá estar em conformidade com as exigências contidas no Art. 

21º da PNRS. Os geradores deste tipo de resíduo/rejeito devem efetivar as seguintes etapas de 

gerenciamento: 

❖ Identificação da Geração, por meio de uma avaliação de toda a empresa, identificando-

se e registrando-se todos os resíduos gerados;  

❖ Segregação e Acondicionamento: uma vez identificados todos os resíduos, eles devem 

ser segregados entre si e acondicionados de modo independente de modo a não 

perderem suas características e não sofrerem contaminação. 

❖ Identificação, caracterização e classificação dos resíduos, sendo classificados em 

perigosos, não-inertes e inertes. 

❖ Armazenamento interno deverá ser em local impermeável e com as características 

necessárias quanta a segurança do trabalho.  

❖ Prospecção de Mercado visando alternativas para venda, tratamento ou disposição final 

do resíduo. 

❖ Autorizações no estado do RS é proibido o tratamento destes resíduos, podendo estes 

serem coletados e armazenados aqui, mas deve-se buscar em outros estados a sua 

destinação final;  

❖ Logística: Os veículos que transportarem estes tipos de resíduos deverão estar 

licenciados e autorizados junto a FEPAM, de acordo com quadro da ONU para 

Transporte de Cargas Perigosas e com suas devidas MTR. 

Sendo assim, o município deverá manter fiscalização vigente quanto ao cumprimento 

das condicionantes e regulamentos, tanto na questão de disposição como do transporte destes 

resíduos.  

 

7.5.1.6 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento  

 

A Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, ainda é a responsável pelo 

processo de tratamento junto a ETA do município. A empresa também é responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos oriundos da atividade de tratamento e potabilização da água. A 

mesma deverá elaborar um PGRS em conformidade PNRS, juntamente com processo de 

licenciamento ambiental que possuí para operação.  

 



 

265 

 

7.5.1.7 Resíduos Agrosilvopastoris  

 

Possuem prioridades neste setor os resíduos de embalagens de agrotóxicos, fertilizantes, 

os insumos orgânicos e inorgânicos da agricultura, pecuária e silvicultura, além dos resíduos 

veterinários e domiciliares gerados nas zonas rurais. 

 

❖ Produção Animal: geração de dejetos, que devem ser controlados e tratados antes de 

lançamento, que ocorre de acordo com a condição de cada resíduo, a técnica mais aplicada 

no município é por meio de esterqueiras e composteiras. Outro método viável e sustentável 

é a utilização de biodigestores, pois estes no processo de tratamento geram biogás a qual é 

fonte energética. Outro resíduo gerado são as embalagens e medicamentos dos animais, 

estes devem sofrer quantificação e destinação correta junto a resíduos de saúde. As carcaças 

de animais também são comuns neste setor, e devem ser tratados em composteiras cobertas 

e controladas de forma a eliminar a propagação de vetores. 

❖ Resíduos domiciliares: já foram explanados anteriormente neste plano. 

❖ Produção Agrícola: maior geração de resíduo desta atividade são as embalagens de insumos 

agrícolas, principalmente de agroquímicos. Estes deverão ser lavadas por processos de 

tríplice lavagem ou lavagem sobre pressão e serem entregues de acordo com as exigências 

contidas na nota fiscal do produto, para logística reversa. 

 

7.5.1.8 Resíduos da logística reversa  

 

As atividades distribuidoras, importadoras, fabricantes e comerciarias de produtos 

enquadrados na política reversa, deverão se adequar as condicionantes dos acordos setoriais e 

nas Resoluções CONAMA já existentes. Salienta-se:  

❖ Pneus, devem ser armazenados separados dos demais resíduos originados no 

estabelecimento. Sua coleta, transporte e destinação final precisam ser realizada por 

empresa especializada.  

❖ Lâmpadas/Pilhas e Baterias, devem ser armazenados em local impermeável e separado 

de outros produtos. Necessária a exigência de contrato com a empresa que fará coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos.  

❖ Eletroeletrônicos, deverão ser coletados, transportados e destinados por empresa 

especializada. O município atualmente faz campanhas de coleta destes resíduos, e deve 

executar contrato exigindo da empresa documento comprobatório da execução destas 

etapas de gerenciamento.  
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❖ Óleos, panos, estopas, flanelas e o próprio óleo lubrificante usado, contrato com 

empresa habilitada. 

❖ Embalagens de Óleo Implantação da logística reversa, já que há acordo setorial de 

embalagens de óleo. 

Os detalhes da participação do município no sistema de LR encontra-se descrito 

anteriormente no item Logística Reversa deste PGIRS. A destinação destes resíduos deve levar 

em conta os acordos setoriais de cada grupo de resíduos. Os resíduos podem ser coletados pelos 

fabricantes sem nenhum custo para população ou o município poderá realizar PEV’s públicas 

cobrando ou não pelo serviço. 

 

7.6. SUGESTÕES TECNOLÓGICAS  

 

7.6.1 Resíduos de saneamento básico  

 

As formas de destinação consideradas adequadas do lodo de ETE/ETA são tratamento 

por meio de processos biológicos, utilizando leitos de secagem, centrífugas, filtros-prensa ou 

bags para então encaminhamento aos aterros sanitários e/ou compostagem. 

 

Figura 93: Algumas tecnologias para tratamento de lodos. 

  
                      Filtro-prensa           Leito de secagem 

Fonte: SABESP. 

 

7.6.2 Resíduos de serviços de saúde  

 

Estes resíduos necessitam de tecnologias de desinfeção, as mais conhecidas e utilizadas 

são a autoclavage, incineração e o uso do micro-ondas, para grupo A e E. Resíduos do grupo 

B, utilizam processo de incineração. Os o grupo C, exigem um pouco mais de cuidados, sendo 

necessário se enquadrar as normas de tratamento da CNEN- Comissão Nacional de Energia. 

Após utilizado algum destes tratamentos, os RSS passam a ter características 

permissíveis de serem dispostas como resíduos sólidos urbanos (RSU), sem qualquer risco para 

a saúde pública. 
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Figura 94: Tecnologias para tratamento de RSS. 

 
                Autoclave         Incinerador 

Fonte: ANVISA. 

 

7.6.3 Resíduos da construção civil  

 

Como mencionado no diagnóstico, o município de Sarandi possui geração estimada de 

15m³/mês de resíduos da construção civil além de sofrer com a disposição em bota-fora.  

Caso seja implantada uma unidade triagem de RCC é importante que está adquira uma 

Peneira Móvel para o beneficiamento prévio do material mais fino e a locação de um Britador 

móvel para britagem do material com dimensões maiores, além disso uma UTRCC necessita 

de pátio para descarregamento, triagem e armazenamento de resíduo triado classe A, baias 

cobertas para armazenamento de resíduos triados classes B, C e D e pátio e/ou baias para o 

armazenamento dos produtos processados. 

Os resíduos que chegarão a UTRCC serão os mais variados desde terra, cerâmica, 

tijolos, areia, pedrisco, pedra 1 e pedregulho, cavacos de madeira. Os subprodutos podem ser 

utilizados como insumos pela própria Prefeitura e produtos cinzas podem ser reaproveitados 

pelo próprio setor da construção civil e ou obras da Prefeitura. 

 

7.7 RESPONSABILIDADE Á IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Um dos indispensáveis mecanismos para a operacionalização do PGIRS e sua 

implementação efetiva, é a definição dos responsáveis pelas atividades e gestão, visando sempre 

os princípios da PNRS: 
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Para apontar de quem deve ser a responsabilidade perante, principalmente, a 

operacionalização do PGIRS, é necessário primeiramente entender e discutir o conceito de 

responsabilidade compartilhada e avaliação do ciclo de vida (ACV), pois é a partir destes 

conceitos que se poderão definir as atribuições individualizadas de cada integrante (fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e dos titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos). A imagem a seguir apresenta de forma sucinta 

como deve ocorrer a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

 

Figura 95: Sistema de responsabilidade compartilhada pelo produto. 

 
Fonte: MMA, 2010. (Adaptado) 
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As ações a serem implementadas, assim como as formas de operacionalização foram 

caracterizadas em todo o conteúdo do PGIRS, contendo descrições especificas para cada tipo 

de resíduo.  

Em suma, as responsabilidades para a implementação e operacionalização deste plano 

deverão ocorrer por meio do desenvolvimento de novas práticas, estudos e tecnologias 

operacionais, sendo estas divididas em três setores de responsabilização: 

 

1) Poder Público: 

Responsável pela elaboração e operacionalização de planos para o manejo adequado dos 

resíduos urbanos, conciliáveis ao seu plano diretor e plurianual vigente;  

Responsável por implementar os catadores de materiais recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

Deve desenvolver a discussão da responsabilidade compartilhada com fabricantes e 

comerciantes de móveis, e com a população consumidora, assim como educação ambiental; 

 

2) Empresas e Outros Setores Específicos: 

Os resíduos gerados em locais próprios públicos são responsabilidade do gestor 

específico, como por exemplo os RSS gerado em hospitais públicos, os RCC gerado em obras 

públicas, etc. 

Os resíduos comerciais, de atividades prestadoras de serviço e industriais com 

características de resíduo domiciliar, devem atender aos programas de coleta seletiva 

(acondicionando os resíduos adequadamente e de forma diferenciada) e incorporar mudanças 

de hábitos para reduzir o consumo e a consequente geração;  

Responsáveis pelos resíduos definidos como de logística reversa, definidos em lei 

(fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes);  

Geradores privados, responsáveis pelas atividades e empreendimentos com Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos obrigatório; 

 

3) Cidadãos: 

Responsabilidade do gerador pelos resíduos gerados em ambientes privados, devendo 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; 

Disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta 

ou devolução; 

Pelo acondicionamento adequado e diferenciado, e pela disponibilização adequada para 

coleta ou devolução – responsabilidade do consumidor/gerador domiciliar. 
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Figura 96: Responsabilidade por cada tipo de resíduos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sucintamente, o que nos mostra a Figura 96 é que os resíduos domiciliares secos e 

úmidos, resíduos de limpeza urbana e resíduos dos serviços públicos de saneamento básico são 

de total responsabilidade do poder público. Enquanto, os resíduos industriais, agrossilvopastoris 

e de mineração, são de total responsabilidade do seu gerador privado.  

Existem ainda os resíduos que necessitam de um recurso consorciado, como os resíduos 

da construção civil, dos serviços de saúde, da logística reversa e resíduos dos planos de 

gerenciamento, os quais tem responsabilidades pela geração e engajadas a estas as etapas de 

coleta, transporte e destinação final. Os resíduos que preveem responsabilidade compartilhada 

(público e privado), podem ter seu manejo de diversas maneiras, a mais sustentada é por meio 

de acordo setorial. 

Ou seja, é responsabilidade do gerador do resíduo a sua correta destinação final 

ambientalmente adequada, isentando a Prefeitura de assumir a total responsabilidade dos 

resíduos específicos, de origem privadas. 

 

7.8 SISTEMA DE CÁLCULO DOS CUSTOS PARA SANEAMENTO E MANEJO DOS 

RESÍDUOS, FORMA DE COBRANÇA E SUGESTÃO DE FINANCIAMENTOS 

 

De acordo com o PGIRS do ano de 2014, foi proposto uma base de cálculo para 

cobranças de taxas junto ao IPTU para os serviços de manejo dos RSU, o qual sofreu alteração 

em seu código tributário, pela Lei Complementar 086/2016, que define os valores da Taxa de 

Limpeza Pública (Coleta de Lixo), passando a vigorar com seguintes novos percentuais sobre 

a VRM: 
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Tabela 56: Cobrança para os serviços de manejo do RSU. 

ATIVIDADES INCIDÊNCIA TAXA DE 

R$ % VRM 

1) Imóveis com destinação exclusivamente residencial, 

horizontal: 

a) zona especial; 

b) primeira zona; 

c) segunda zona; 

d) demais zonas 

 

 

Anual 

 

52% 

45% 

35% 

22% 

2) Apartamento exclusivamente residenciais, por apartamento: 

a) zona especial; 

b) primeira zona; 

c) segunda zona; 

d) demais zonas 

 

 

Anual 

 

58% 

49% 

39% 

26% 

3) Escritórios profissionais, estabelecimentos prestadores de 

serviços em geral, sedes de associações e instituições, templos 

e clubes recreativos;  

a) zona especial; 

b) primeira zona; 

c) segunda zona; 

d) demais zonas. 

 

 

 

Anual 

 

 

 

52% 

45% 

35% 

22% 

4) Comércio de alimentos e bebidas, inclusive bares, 

restaurantes e similares:  

a) zona especial; 

b) primeira zona; 

c) segunda zona; 

d) demais zonas. 

 

 

 

Anual 

 

 

65% 

52% 

39% 

26% 

5) Indústrias químicas. Anual 78% 

6) Outros estabelecimentos comerciais e industriais  Anual 52% 

7) Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análises, 

ambulatórios, prontos-socorros, casas de saúdes congêneres 

Anual 52% 

8) Depósitos, armazéns, reservatório e postos de venda de 

combustíveis, materiais inflamáveis e explosivos 

Anual 52% 

9) Terrenos Baldios:  

a) zona especial; 

b) primeira zona; 

c) segunda zona; 

d)demais zonas; 

 

 

Anual 

 

52% 

45% 

35% 

22% 

 

Este quadro de valores entrou em vigor em janeiro de 2017, tendo como avaliador do 

sistema, por enquanto período de mesmo ano. Onde foram orçados 1.778.266,83, arrecadados 

1.385.601,64 e gasto 1.514.606,83. De acordo com dados dos anos anteriores da Prefeitura 

Municipal de Sarandi, em 2014 foi orçado uma receita R$ 664.785,00 e arrecadou o volume 

monetário de R$ 747.154,10. Já o valor utilizado nas despesas com a gestão dos resíduos pelo 
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município alcançou um montante total de R$ 1.151.358,47 (este montante é resultado de gastos 

com limpeza pública, coleta domiciliar, RCC e RSS), valor este ultrapassando em 46% o valor 

de arrecadação previsto. Em 2016 o valor orçado foi de R$805.97,55 e arrecadado de 

R$922.874,48, tendo como gastos R$1.367.642, gasto este de R$444.767,83 a mais do que o 

arrecadado (42%). Pode-se perceber que mesmo com um decréscimo na relação 

arrecadação/gastos, o sistema econômico ainda não é adequado para realizar o gerenciamento 

dos serviços de limpeza urbana do município, o que acarreta em maiores bloqueios na busca de 

investimentos para melhorias e implementações de novas tecnologias. 

É sabido que os gastos com o manejo dos resíduos públicos não podem ser superiores 

aos orçados e recolhidos. No entanto, muito deste déficit que o município vem sofrendo em 

relação aos resíduos sólidos, são oriundos da falta de segregação e disposição adequada dos 

resíduos gerados no município. O qual deve vir a ser controlado, com a implantação da coleta 

seletiva, assim como ações de educação ambiental, pois as despesas com a disposição do 

resíduo, manutenção e operação do CONIGEPU e empresa coletora, variam conforme a 

quantidade de resíduos recicláveis separados durante o processo de triagem. 

Por isso, como sugerido posteriormente, devem ser monitorados os dois primeiros anos 

de arrecadação após a implementação do novo sistema de cobrança estipulado pelo Código 

Tributário 086/2016. Podendo ter uma base e validação dos valores dispostos apenas no ano de 

2019.  No entanto a diferença nos valores de arrecadação para as despesas ficou em um déficit 

de R$ 129.005,19 (9,3%), valor ainda negativo ao município, mas mais considerável que do 

ano de 2016 com uma melhora de 32,6%. 

Os valores gastos com as despesas de manejo de resíduos urbanos, deverão estar em 

compatibilidade com os estipulados no plano Plurianual do município. 

Deverão fazer parte dos orçamentos do município, os investimentos necessários para a 

implementação das ações previstas nos PGIRS, a curto, médio e longo prazo. A tabela 57, 

apresenta uma suposição de valores que o município pode vir a investir na implantação das 

ações previstas neste plano. Contudo todos estes gastos deverão sofrer estudos para arrecadação 

e cobrança por parte dos munícipes e geradores de resíduos, além de busca por incentivos 

financeiros junto ao governo e valores arrebatados pela reciclagem e reutilização de materiais.  

  

Tabela 57: Possíveis investimentos necessários para implementação das ações do PGIRS. 

Descrição Curto Prazo 

(2014-2018) 

Médio Prazo 

(2019-2022) 

Longo Prazo 

(2023-2034) 

Educação Ambiental*  R$ 49.755,58 R$105.512,53 

Sistemas de Informação X R$24.864,60 R$41.956,35 

Elaboração e Revisão PGIRS  R$7.500,00 R$21.000,00 
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Monitoramento de indicadores X R$ 2.087,16 R$ 4.426,06 

Inclusão Social (catadores) X R$ 18.000,38 R$33.930,68 

Implantação de PEV’s X R$94.213,98 R$169.653,43 

*Valor referente a E.A para os 4 eixos do saneamento. 

 

Os valores gastos pelos municípios no manejo dos resíduos sólidos podem ser auxiliados 

com recursos federais, os quais são destinados aos municípios para financiamento de 

implantações de ações e tecnologias voltadas ao setor de saneamento básico. Como consta em 

legislação os municípios que forem atingindo suas metas implantadas nos PGIRS terão acesso 

a programas, repasse e linhas de financiamento de agentes financeiros públicos.  

Os municípios podem firmar convenio com órgão fomentador de recurso, neste caso a 

FUNASA com a finalidade de acesso ao recurso para elaboração do PMSB, desde que 

cumpridos os requisitos constantes no Decreto nº 6.170, de 2007 e na Portaria Interministerial 

nº 127, de 2008. 

Outras formas de adquirir recursos são elencadas na etapa de caracterização geral. 

 

7.9 EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PÚBLICA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS 

ORGÂNICOS  

 

Os países Europeus (Áustria, Holanda e Bélgica) são apontados como os maiores 

recuperadores de resíduos orgânicos, pela Agência Ambiental Europeia em 2013, o que os leva, 

também a serem os países com maior percentual de reciclagem dos resíduos secos. 

Essa conquista se deve a um conjunto de medidas desenvolvidas e adotas pela Europa a 

fim de sanar seus problemas referentes a gestão dos resíduos sólidos. Estas medidas passam 

desde estender e firmar a responsabilidade de cada um, do produtor ao consumidor, criações de 

taxa para destinação de resíduos em aterros e incineradores (acima de 30 Euros por tonelada), 

proibição da disposição de resíduos orgânicos em aterros acoplada a obrigação de uma triagem 

dos resíduos secos e orgânicos para então somente entregar à coleta seletiva. Investimentos e 

procura por fundos governamentais para financiamento de atividades de reciclagem e incentivo 

econômico pela redução da geração dos resíduos a serem entregues, também conhecido como 

PayAs-You-Throw Programs - PAYT ou em português, Programa Pague – Por – Quanto – 

Gera, levando a risca a expressão do princípio do poluidor pagador. Cobra-se pela quantidade 

efetiva de resíduos que são gerados, tal como é feito com a água, luz e gás. Isso cria um 

incentivo econômico para se reciclar mais e gerar menos resíduos. 

Na Dinamarca, Luxemburgo e Bélgica o PAYT foi responsável pelo forte incremento 

na compostagem doméstica e na Áustria pelo aumento da coleta seletiva de resíduos secos. 
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8.1 PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA 

 

8.1.1 Projeção Populacional e Demanda dos Serviços 

 

O crescimento populacional é determinante para os estudos de prognóstico, visto que 

por meio dele é possível assimilar o crescimento econômico e ambiente urbano. Como já 

estimado, a taxa de crescimento populacional de Sarandi é de aproximadamente 1,57% ano.  

O cálculo da demanda para cada um dos componentes do saneamento está relacionado 

a dinâmica demográfica atual e futura. Pois através da estimativa de crescimento populacional 

e das áreas delimitadas para o crescimento urbano (por meio do Plano Diretor que está sendo 

implantado no município) é possível planejar de forma mais eficácia as ações necessárias para 

atender às demandas sanitárias existentes e as que virão a ocorrer no local, em um horizonte de 

20 anos, conforme regula o Plano de Saneamento Básico.  A tabela a seguir mostra os períodos 

de planejamento de curto, médio e longo prazo.  

 

Tabela 57: Horizonte do plano municipal de saneamento eixo de drenagem urbana. 

Prazo Período Ano População estimada 

para último ano 

Curto 1-4 anos 2015-2018 24109,8 

Médio 5-8 anos 2019-2022 25659,93 

Longo 9-20 anos 2023-2034 30934,33 

 

Para elaborar o estudo de demandas dos serviços de RDU, que depende diretamente da 

população a ser atendida pelos serviços, foram realizados levantamentos de campo e de dados 

do poder público, quando insuficientes as informações se optaram por adotar variáveis da 

literatura técnica (TOMAZ, 2002). 

As demandas do serviço de drenagem urbana podem ser consideradas com um forte 

instrumento no combate a inundações nas ruas e fundos de vale municipais e acúmulos de água 

parada causadoras de doenças como a dengue.  

Diferente dos outros eixos do saneamento básico, a drenagem urbana não depende 

propriamente da população, mas sim, da forma de ocupação e uso da área urbana, das condições 

climáticas e características físicas das bacias hidrográficas. Assim, o escoamento superficial 

das águas pluviais depende de vários fatores naturais e antrópicos que interagem entre si, a 

Quadro 25 apresenta um resumo geral destes. 
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Descrição Valor Unidade Fonte 
E

S
T

U
D

O
 P

O
P

U
L

A
C

IO
N

A
L

 População Total 23.222  

habitante

s 

 

IBGE, 2010 Urbana 19.573 

Rural 3649 

População estimada para 

o último ano 

2014-2018 24109,8 % 

% 

% 

Adotado em 

função do 

passado 

2019-2022 25659,93 

2023-2034 30934,33 

 

Número de domicílios  

Total 6.945  

domicílio

s 

 

IBGE, 2010 Urbano 5.948 

Rural 997 

S
D

U
 

Coeficiente de escoamento superficial 40 % Calculado¹ 

Período de retorno 10 anos TUCCI, 2007 

Intensidade de chuva 130 mm/h Calculado² 

Vazão escoamento superficial 570 L/s Calculado³ 

Quantidades de boca de lobo4 x Und/hab  

Extensão de Galerias5 9 km  

Quantidade de Poços de Visita6 x und  

1 – Calculado em função da análise de imagens de satélite e das características urbanísticas do município, com auxílio 

de software GIS.  

2 – Intensidade de chuva = k x Ta / (t + b)c 

3 – Vazão de escoamento superficial = 1,1 x 0,278 x C x i x A0,9 x kd, 

4-Não há registro de quantas boas de lobo existem, a prefeitura informou que a cada esquina existem duas bocas, mas 

percorrendo o município, pode-se notar que esta informação não é real, existem localidades em que se anda 3,4 ruas e não se 

vê micro drenagem. Foi optado por deixar em aberto essa quantificação, visto que o trabalho de revisão do plano não é realizar 

tal levantamento para o município. 

5-Não há registro da extensão de galerias, sabe-se a existência apenas das principais, onde foram canalizados cursos 

hídricos. 

6-Não há registro. 

 

A abordagem mais tradicional da questão consiste em uma análise hidrológica, tendo 

em vista a natureza probabilística dos eventos hidrológicos associada a uma análise de custos 

de implantação, de operação e de manutenção dos sistemas em estudo. Com isso, tende-se à 

adoção de tempos de retorno fixados a priori, para que as instituições públicas, em geral, 

estabeleçam valores tabelados, como os listados na Figura 97. 

 

Figura 97: Tempo de retorno para cada tipo de ocupação do solo. 

 
Fonte: DAEE/CETESB, 1980; 
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8.1.2 Cenários para a Compatibilização das Carências e Demandas do Serviços de 

Saneamento Básico 
 

É sabido que um dos fatores limitantes dos municípios na implantação e 

operacionalização de diversos instrumentos públicos, principalmente na questão de saneamento 

básico é a alocação dos recursos financeiros. O que acaba gerando diferentes situações de 

carência e deficiência no sistema, as quais foram abordadas no Plano Municipal e reiteradas na 

etapa do Diagnóstico desta Revisão. 

Afim de sanar essas carências apontadas, o plano de saneamento objetiva estabelecer 

um caminho seguro para que o município alcance a universalização da prestação dos serviços 

saneamento básico. No entanto, para que este caminho não se torne um risco para o detentor 

dos serviços, é necessário conjeturar diferentes cenários de universalização, de acordo com a 

realidade do município para a execução de projetos, programas ações e obras. 

Foram adotados como alternativas das proposições para os problemas decorrentes das 

carências e deficiências encontradas, 3 (três) tipos de cenários (Tendencial; Desejável e o 

Normativo) para uma evolução gradativa do atendimento quali-quantitativo, para o horizonte 

de 20 (vinte) anos.  

Esta revisão seguirá os 3 cenários, mas com um maior enfoque ao Cenário Normativo, 

pois o tendencial e o desejável são primordiais no primeiro plano. 

Portanto, a aplicação destes 3 cenários tem como propósito identificar, dimensionar, 

analisar e prever a implantação de caminhos para a solução das carências que ainda se fazem 

presentes nos serviços de drenagem urbana de Sarandi. 

Os cenários críticos de evolução são divididos em dois modelos: 1 e 2, conforme o Guia 

para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (BRASIL, 2009), onde: 

Cenário 1: considera as principais tendências de desenvolvimento observadas no 

município no passado recente, considerando para o futuro uma moderada influência de vetores 

estratégicos de desenvolvimento associados a algumas capacidades de modernização 

socioeconômica e de desempenho do sistema urbano. 

Cenário 2: considera as principais tendências de desenvolvimento observadas no 

município no passado recente e incorpora como elemento diretivo, os principais vetores 

estratégicos de desenvolvimento associados à mobilização de capacidade de modernização 

econômica e de desempenho do sistema urbano. 

Existem ainda na metodologia outros tipos de cenários, como os utilizados pelo Plano e 

que serão reutilizados por esta Revisão, que são o Cenário Tendencial, integrante do cenário 

exploratório, que reproduzem as tendências do passado ao longo do horizonte de planejamento, 
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excluindo inclinações e os quereres dos formuladores, ou seja, considera a manutenção das 

condições atuais. E o cenário normativo, que leva em consideração as pretensões do formulador, 

visando um futuro com as melhores ocorrências possíveis.  Constitui-se como o cenário capaz 

de ser efetivamente construído desde que com efetivo técnico e amparados de investimentos e 

recursos através de incentivos em programas governamentais que visam o fomento do setor do 

saneamento básico no município. 

Existe ainda o cenário de universalização ou desejável, que alveja um sistema de 

serviços futuros o melhor e mais eficaz possível, dentro do horizonte de 20 anos. Onde todas as 

adequações necessárias são possíveis. É muitas vezes visto como utópicos devido a exigência 

de um planejamento perfeito e exato.  

A partir da apresentação dos cenários foi possível considerar quais proposições foram 

alcançadas e quais ainda devem ser aplicadas a fim de satisfazer as demandas ainda existentes, 

para curto, médio e longo prazo, assim como as imediatas e/ou emergencial que ainda não foram 

executadas. 

 

❖ Cenário Tendencial 

 

O cenário tendencial designa pela manutenção das condições já existentes do sistema 

de saneamento básico, que seguem o crescimento da população ao longo dos anos. Sendo 

mantidos os índices de atendimento dos serviços.  

No entanto se comparado com o ano de 2014 este cenário já sofreu alterações, ocorrendo 

mudança positiva e descartando este cenário, como um prognóstico do Plano.   

 

❖ Cenário de Universalização ou Desejável 

 

Neste cenário são consideradas promissoras todas as adequações necessárias para o 

funcionamento e infraestrutura dos sistemas de saneamento visando o horizonte do Plano. 

Objetivando, portanto, atingir 100% dos serviços, o que o torna um pouco utópico, mesmo 

sendo uma exigência legal e constante na Lei 11.470, isso ocorre devido aos sistemas de gestão, 

quadro funcional e recursos financeiros dos municípios brasileiros.  

 

❖ Cenário Normativo 

 

Será o cenário adotado pelo município, aquele possível de ser alcançado, executável de 

fácil viabilidade perante tanto as condições operacionais e financeiras do município. Sendo 
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construído e revisado a partir das alternativas que promovem a compatibilização quali-

quantitativa entre demandas e disponibilidade de serviços. 

É por meio do cenário normativo que se pode atingir, ou chegar o mais próximo possível 

a universalização dos serviços de Saneamento propostos na Política Nacional de Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/07), por meio de ações de evolução gradativas ao longo do horizonte de 

20 anos. 

No Plano de 2014 foram apontados no Cenário Normativo índices de atendimento aos 

serviços, em especial da pavimentação urbana possíveis de serem realizados ao longo do 

período de planejamento (Figura 98). 

 

Figura 98: Índice de atendimento no cenário normativo apresentado em 2014 SDU. 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico – Eixo Águas Pluviais. ECHOA-Engenharia, 2014. 

 

Os índices adotados para período imediato já foram superados e os de curto prazo estão 

quase sendo cumpridos em sua totalidade.  

 Nesta revisão nos próximos itens, serão levantados outros índices a serem adotados para 

a universalização do sistema, dentro do cenário normativo. Mesmo sabendo dos grandes 

desafios enfrentados no que se refere ao desenvolvimento do setor, haja visto que o grande 

desafio é justamente a mudança da cultura institucional e técnica adotados e como paradigma 

a visão integrada do saneamento, abrangendo as ações em abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, gestão integrada de resíduos sólidos e manejo sustentável das águas pluviais urbanas 

e sua repercussão no desenvolvimento urbano sustentável. 

 
8.2 METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS  

 

No prognóstico são levantadas metas de curto, médio e longo prazo, além das metas 

para cenários tendencial, desejável e normativo, para um horizonte de 20 anos. Esta revisão 

respeitará as datas marcadas pelo Plano de Saneamento Básico Eixo de Águas Pluviais (período 

de 2014-2018), apontando quais já foram executadas, adaptando as que forem necessárias para 

as carências e deficiências específicas do município Sarandi. 
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Onde o Cenário Tendencial visa a pavimentação de 70% das vias urbanas, 

contemplando sistema de drenagem, enquanto o desejável objetiva 100% destes serviços. Já os 

cenários normativos trazem os índices de atendimento dos serviços possíveis de serem 

realizados ao longo do período de planejamento, em um período de 20 anos, a fim de atingir a 

universalização dos serviços.  

A seguir é apresentado os objetivos e metas consideradas como de ação contínua, 

alcançáveis, em implantação e não instauradas. 

 

❖ Quanto a pavimentação das vias 
Objetivos/Metas Prazos 

Pavimentação de 70% das vias urbanas* Alcançada 

Pavimentação de 83% das vias urbanas* Em implantação 

Pavimentação de 97% das vias urbanas Médio Prazo 

Pavimentação de 100% das vias urbanas Longo Prazo  

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

❖ Responsabilidades de Implementação e Operacionalização 
Objetivos/Metas Prazos 

Elaborar o PMSB - Eixo Águas Pluviais. * Alcançado 2014 

Revisar e complementar o Plano e implementá-lo de forma a 

atender as necessidades apontadas em Lei. * 

2015-2018 

1ª Revisão 

Fiscalizar o cumprimento e a implantação das medidas necessárias 

à obtenção das metas. 

Ação Contínua 

Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e materiais) 

necessários à implementação e acompanhamento do Plano. * 

Ação Contínua 

Criação de Setor/Departamento de Saneamento Ambiental. ** Curto Prazo 

Criação do Plano Diretor de Drenagem Pluvial. ** Curto Prazo 

Criação da Unidade de Gerenciamento do Plano (UGPLAN)** Curto Prazo 

Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. * Curto Prazo 

Definir o Fundo Municipal de Saneamento. ** Curto Prazo 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

** Atividades que não foram implantadas dentro do prazo. 

 

❖ Programas e Ações de Capacitação Técnica 
Objetivos/Metas Prazos 

Capacitação de pessoal para atuar direta e indiretamente com 

ações voltadas à gestão ou gerenciamento dos serviços. ** 

Ação Contínua 

Formação de recursos humanos para o gerenciamento, 

manutenção e operacionalização dos serviços de drenagem, desde 

a limpeza, projeção, instalação e reformas por meio de programas 

didáticos e práticos estabelecidos e aprovados com o auxílio e 

acompanhamento do Departamento Municipal do Meio Ambiente 

do Setor de Engenharia. ** 

 

Ação Contínua 
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Programa de Fortalecimento Técnico-Institucional. ** Ação Contínua 

** Atividades que não foram implantadas dentro do prazo. 

 

❖ Programas e Ações de Educação Sanitária e Ambiental e Mobilização Social 
Objetivos/Metas Prazos 

Articular e desenvolver Programas e Ações de Educação Sanitária 

e Ambiental voltadas aos 4 eixos do Saneamento Básico, 

envolvendo atores do município, incluindo a participação da 

sociedade civil a fim de desenvolver diretrizes, estratégias e 

instrumentos que auxiliem na operacionalização do Plano. * 

 

 

Ação Contínua 

Elaborar material de apoio à implementação do Programa de 

Educação Ambiental para a Gestão de Drenagem Urbana. ** 

Ação Contínua 

Elaboração de políticas públicas voltada a gestão de Águas 

Pluviais. ** 

Curto Prazo 

Ação Contínua 

Divulgar e difundir a educação sanitária e ambiental no ensino 

formal e não-formal, em todos setores e zonas do município 

(cidadãos urbanos e rurais). * 

 

Ação Contínua 

Buscar parcerias com o setor público, empresarial, sociedade civil, 

associações, organizações sem fins lucrativos para a 

implementação do Programa de Educação Sanitária e Ambiental 

para a Gestão do Saneamento Básico Municipal. * 

 

Médio Prazo 

Ação Contínua 

Envolver a população na discussão das potencialidades e dos 

problemas relativos ao saneamento ambiental e suas implicações; 

* 

 

Ação Contínua 

Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na 

preservação, na conservação dos recursos hídricos e nas questões 

de salubridade ambiental; * 

 

Ação Contínua 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

** Atividades que não foram implantadas dentro do prazo. 

 

❖ Indicadores de Qualidade na Gestão dos Serviços 
Objetivos/Metas Prazos 

Monitorar, avaliar e publicar os indicadores de desempenho 

operacional e ambiental. ** 

Ação Contínua 

Publicação Anual 

Elaborar relatório da avaliação do Plano Municipal. ** Ação Contínua 

Publicação Anual 

Revisar os indicadores existentes e avaliar sua eficácia.  A cada 4 anos 

**Atividades que foram sugeridas e não foram iniciadas e/ou desenvolvidas. 

 

❖ Instituição de um Sistema Declaratório dos Serviços 

 

Assim como já apontado pelo Plano em 2014, no item 17.1.1.1 Programas estruturantes, 

voltamos a frisar como sugestão de maior controle municipal, a implantação/desenvolvimento 
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de um Sistema de Gerenciamento de Manejo de Águas Pluviais, onde o objetivo é gerenciar as 

informações referentes execução física e financeiras. Encadeando informações desde cadastro 

da extensão existente de galerias, malhas, quantias de bocas de lobo, sarjetas, poços de visitas, 

avanços de obras, qualidade do serviço, necessidade de manutenção e limpeza, formas de 

operacionalização, entre outro. 

 

Objetivos/Metas Prazos 

Implementar módulo declaratório/Indicadores dos serviços de 

Drenagem Urbana. ** 

2020X 

Médio Prazo 

Implementar módulos declaratórios com sistema de informações 

capaz de ordenar o fluxo, acesso e disponibilização das 

informações inerentes aos setores e ao PMSB; ** 

2019-2022 X 

Médio Prazo 

Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e materiais) 

necessários à implementação, manutenção e acompanhamento do 

sistema. ** 

2020 X 

(Ação Contínua) 

** Atividades que foram sugeridas e não foram iniciadas e/ou desenvolvidas. 
X 

Novos prazos estipulados para implantação das atividades. 

 

❖ Projetos de adequação, ampliação e melhoria das infraestruturas 
Metas/Ações Prazos 

Identificar áreas carentes e não atendidas pelo sistema de 

drenagem; * 

Curto Prazo 

Elaboração de programas de Implantação, Recuperação e 

Manutenção das Redes de Macro e Micro drenagem; ** 

Médio Prazo 

Estudos do relevo, solo, uso e ocupação territorial, para projeção 

de ampliação ou criação da drenagem para novas áreas habitadas; 

** 

Médio Prazo 

Estimular a criação de programas de estudo e melhoria da 

qualidade dos Recursos Hídricos; ** 

Ação Contínua 

Estudos referentes a demandas atuais e futuras da micro drenagem 

com a quantidade necessária de unidades como bocas-de-lobo, 

galerias e poços de visita de acordo com a unidade de área, para 

onde há ocupação já consolidada e para futuras áreas de ocupação 

e o tipo de relevo. ** 

 

Médio Prazo X 

Implantação de programa de apoio a prevenção e erradicação de 

riscos* 

 

Buscar meios de acesso às verbas estaduais e federais, quando 

atingidas e para atingir novas metas estabelecidas para o sistema 

de drenagem; * 

 

Ação Contínua 

Impulsionar a profissionalização de técnicos neste setor, assim 

como realizar a integração da sociedade nesta questão, afim de 

evitar invasões de áreas irregulares, lançamento de resíduos nos 

Ação Contínua 
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córregos, galerias e bocas de lobo, ligações irregulares de efluente 

doméstico a rede pluvial. * 

Potencializar políticas que visem a implantação de SES 

individuais por parte da comunidade, assim como da prevenção e 

cuidado dos mananciais e reuso/aproveitamento dos munícipes da 

água da chuva; * 

 

Ação Contínua 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

** Atividades que foram sugeridas e não foram iniciadas e/ou desenvolvidas. 
X 

Novos prazos estipulados para implantação das atividades. 

 

❖ Redução do percentual de ligações/lançamentos irregulares de efluente 
Metas/Ações Prazos 

Redução do percentual de efluentes dispostos de forma irregular 

(ligação na rede pluvial e/ou diretamente em corpos hídricos); 

2019 (30%); * 

2023 (55%); 

2028 (72%); 

2034 (100%); 

Cobrar e fiscalizar o tratamento individual do efluentes no próprio 

local de geração (domicílios, bares, restaurantes, indústrias e 

comércios) de acordo com o efluente gerado e o não lançamento 

indevido; * 

 

Ação Contínua 

Implantar SES em todo município, com rede coletora e ETE; Longo Prazo 

*Atividades que já foram ou estão sendo desenvolvidas. 

 

8.3 INDICADORES 

 

Para uma melhor implantação e avaliação na eficiência das diretrizes, objetivos, metas 

e ações propostas no Plano, sugere-se que seja adotado pelo município um sistema de 

indicadores, para monitoramento do desempenho operacional e ambiental dos serviços de 

manejo das águas pluviais. 

Um sistema de indicadores confiável inicia-se com o levantamento de informações 

contínuas de acordo com cada indicador, tendo uma definição de estruturas (credibilidade e 

legitimidade) e com frequência (continuidade e capacidade comparativa). Basicamente o 

sistema de indicadores deve unir o panorama de: 

 



 

284 

 

A seguir, serão apresentadas sugestões de alguns indicadores, e apontados alguns 

sugeridos pelo Plano de 2014 assim como a situação em que se encontram na 1ª Revisão do 

Plano do município de Sarandi. Anota-se que as metas sugeridas nos itens 5 desta revisão, 

devem sofrer sistemas de indicadores, assim como podem ser criados outros conforme 

necessidade que o órgão público encontrar na execução deste Plano. 

Para facilitar a interpretação e análise dos indicadores, afim de delinear o desempenho 

do município em relação ao atingimento das metas, foram utilizados recursos visuais: 

atingido/realizado; andamento/sendo realizado; e não realizado/não atingido. 
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Quadro 26: Indicadores gerais dos serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Taxa de demanda ha/hab  

 

Monitoramento da quantidade total rede de 

drenagem e sistemas de micro drenagem por 

hectare em relação a pop. total atendida  

 

Anual 

 

 

Quantidade coletada  

 

Monitoramento do volume coletado pelos sistemas 

de macro e micro drenagem assim como a 

capacidade máxima que suportam 

Anual 
 

N° de residências atendidas pelo serviço/ N° total de 

residências no município 

Quantificação das residências atendidas pelos 

serviços em relação ao total de residências do 

município  

Anual 
 

Distância total percorrida / quantidade total coletada  Distância total percorrida entre a coleta dentro do 

município até seu ponto de deságue de cada 

malha/rede de cada bacia em função da quantidade 

total coletada.  

 

Anual 

 

N° de reclamações relacionadas aos sistemas, falta 

deles, enchentes, alagamentos, áreas de risco, erosões  

Quantidade total de reclamações recebidas pela 

administração em relação a problemas de 

drenagem.  

 

Mensal 
 
 

Cadastro do sistema existente  

 

Quantidade de bocas de lobos, sarjetas, galerias, 

poços de visitas, etc. 

 

Anual 

 

N° de desassoreamento realizados pela Prefeitura dos 

córregos componentes das bacias hidrográficas do 

município. 

Quantidade de vezes que é necessário realizar 

serviço de desassoreamento dos rios do município; 

 

 

Anual 

 
 

N° de enchentes e alagamentos e pontos de maior 

frequência destes; 

Quantidade de casas/imóveis/infraestruturas e 

munícipes atingidos por enchentes e alagamentos 

 

Anual 
 
 

 

 

Quadro 27: Indicadores econômicos dos serviços Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Controle das despesas com serviço de drenagem  

 

Realizar o controle e somatório de todas as 

despesas com a coleta, manutenção, implantação, 

limpeza, desassoreamento, gastos com retiradas e 

problemas em áreas de risco. Especificando os 

 

 

Anual 
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custos com equipamentos, remunerações, 

manutenções e demais despesas necessárias.  

Percentual do orçamento anual total destinado para 

este serviço  

Percentual que o sistema de drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais representa no orçamento 

total do município.  

Anual   

Valores gastos com programas de educação 

ambiental  

 

Valores investidos em programas de educação 

ambiental pelo município (capacitações, materiais 

didáticos, contratação de serviços, etc)  

 

Anual 
 

          

Custos com os serviços por habitante  Relação dos custos totais do sistema de drenagem 

urbana e manejo com o número de habitantes 

atendidos pelo mesmo serviço.  

 

Anual 
 
 

 
 

Quadro 28: Indicadores de educação ambiental para gestão de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Bairros com ações de conscientização no município 

 

Taxa bairros que sofreram ações em relação ao total de bairros 

que o município possui. 

 

Anual 

 

Ações desenvolvidas para educação ambiental (nas 

escolas) não-formal no município  

 

Quantificar todas as ações e programas de educação ambiental 

que foram desenvolvidos (palestras, divulgação por meios de 

comunicação, etc)  

Anual 

 

 

       

 

 
Quadro 29: Indicadores que serão avaliados nesta revisão, e deverão ser avaliados futuramente na próxima revisão de drenagem urbana e águas pluviais. 

Indicador Forma de Medição Periodicidade Situação 

Elaboração do PMSB– Eixo Águas Pluviais Contratação, verificação e aprovação A cada 4 anos 
         

Sistemas de drenagem e acordo com NBRs, 

legislações e demais normas técnicas 

Projeção, implantação, fiscalização e monitoramento dos 

sistemas de macro e micro drenagem dentro dos parâmetros e 

normas técnicas de dimensionamento e necessidades 

existentes 

 

Anual 

 

 

Revisão do Plano  Contratação, verificação  A cada 4 anos 
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Busca por recursos necessários à implementação e 

acompanhamento do Plano. 

Programas e ações para buscar recursos junto a união e 

governo para a implantação e operacionalização do Plano 

A cada meta/ação 

alcançada/implantad

a 

 

Capacitação de pessoal para ações de elaboração de 

estudos, gerenciamento e operacionalização dos 

serviços 

Atividades voltadas a recursos humanos para difundir a gestão 

dos serviços no município  

Semestral 
 

Controle financeiro Verificação do uso de recursos financeiros, avaliando os 

custos necessários na execução dos serviços 

Mensal 
 

Controle e cadastro dos sistemas existentes, tanto na 

zona rural como urbana 

Monitoramento da quantidade e extensão da infraestrutura 

existente 

Anual 
 

Potencializar a pavimentação no município 

conforme prazos estipulados 

Projetos e recursos para pavimentação das vias municipais  
 

Informações operacionais dos setores de 

saneamento básico  

Verificação dos dados operacionais dos sistemas, tais como 

quantidade de ligações, economias, volumes, extensão de rede 

e outros similares 

 
 

Mapeamento, quantificação e cadastramento dos 

corpos hídricos que atendem as macro e micro 

bacias do município, assim como informações 

referentes a vazão máxima, capacidade de 

escoamento, etc. 

Estudos voltados a hidrologia municipal e caracterização das 

bacias que atendem o município.  

  
 

Regularização, controle e fiscalização de 

lançamentos de efluentes irregulares junto a rede de 

drenagem e corpos hídricos 

Potencializar políticas que visem a diminuição na disposição 

irregular dos efluentes domésticos, industriais e comerciais. 

Adoção de campanhas e ações de educação ambiental para 

conscientização da disposição ambientalmente correta. 

 

Mensal 
 

 

Estudos e adoção de índices satisfatórios para os 

serviços no município 

Criar campanhas de pesquisas online ou participação popular 

para acompanhar o índice de satisfação dos munícipes em 

relação a gestão das águas pluviais 

 

Anual 

 

Eliminação de áreas de risco, por ocupações 

irregulares de existentes no município. 

Monitoramento e fiscalização do órgão público das áreas de 

risco e ocupação irregular, com busca por programas de 

habitação. 

 

Mensal 

 

 

 

Elaboração de Inventário dos pontos com maiores 

riscos de alagamentos, erosões, enchentes 

Quantificar em parceria com EMATER, setor privado, 

vigilância, saúde, os lugares mais provenientes a serem áreas 

problemas e fiscalizá-las e estudar meios de mitigá-los. 

 

Anual 
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8.3.1 Outros Indicadores para verificação das Metas de Drenagem Urbana 

 

8.3.1.1 Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos  

 

Este índice tem ligação direta com as condições de saúde e qualidade de vida da 

população. Quanto melhor a qualidade dos recursos hídricos de determinado local, melhor será 

as condições de vida deste.  

A qualidade dos corpos hídricos presentes no município está diretamente ligada às 

condições de saneamento básico existentes, principalmente em relação a cobertura de coleta de 

esgoto e resíduos sólidos. Além do respeito e fiscalização as exigências das Leis de âmbito 

municipais e outras ainda federais ou estaduais.  

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA no 357, de 17 de 

março de 2005, apresenta a classificação para as águas doces, salobras e salinas do país, baseado 

no uso destas águas. Apresenta também os respectivos parâmetros mínimos exigidos para o 

enquadramento de cada corpo de água. Tal enquadramento serve de referência para os padrões 

mínimos de qualidade exigidos nos lançamentos de efluentes nos cursos d’água, de modo que 

o corpo hídrico não sofra alterações na sua classe ao longo do tempo. 

Para a meta de melhoria (e manutenção) da qualidade dos recursos hídricos da região 

de Sarandi propõe-se que sejam mantidos os padrões mínimos exigidos pela Resolução 

CONAMA n° 357/2005 e 430/2011 à Classe 2 dos cursos de água doces que percorrem o 

território do município.  

A meta se baseará na verificação inicial da condição de qualidade observada dos cursos 

de água do município, com base em resultados de análises físico-químicas e biológicas de 

amostras de água, ao longo de um ano, dos cursos de água existentes. Ou seja, deverá ser 

observado se o rio está ou não obedecendo ao enquadramento que o contempla na legislação. 

 

8.3.1.2 Lançamento de Esgoto no Sistema de Drenagem Urbana  

 

A eliminação do lançamento de esgotamento sanitário sem tratamento adequado nos 

corpos hídricos do município, ocorrerá quando findarem os lançamentos, em geral, feitos 

diretamente nos cursos de água ou através da ligação clandestina dos sistemas de esgotos 

individuais na rede de drenagem pluvial.  

As ligações clandestinas existentes devem ser identificadas e eliminadas e/ou 

regularizadas. Propõe-se que esta atividade seja realizada pela Administração Municipal em 

parceria com a Vigilância Sanitária Municipal e quando necessário, do órgão ambiental 
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estadual. Eliminando evolutivamente as ligações clandestinas existentes no sistema, 

regularizando concomitantemente a coleta e tratamento dos esgotos, contribuindo assim com a 

melhoria da qualidade da água drenada e consequentemente dos corpos hídricos do município.  

Esta meta deve ser analisada anualmente através pelo Indicador de Ligações de Esgoto 

Irregulares no Sistema Pluvial (ILEI), por meio da relação do número de ligações irregulares 

eliminadas e o número total de ligações de esgoto irregulares identificadas na rede pluvial, com 

auxílio da equação:  

 

𝐼𝐿𝐸𝐼 =  
(𝐿𝐸 𝑥 100)

𝐿𝐼
 

Em que: 

ILEI = Índice de Ligações de Esgoto Irregulares no Sistema Pluvial, em porcentagem;  

LE = n°de ligações de Esgotos Irregulares Eliminadas do Sistema Pluvial;  

LI = número total de ligações de Esgoto Irregulares Identificadas no Sistema Pluvial 

implantado. 

 

3.6.2. Microdrenagem  

 

Para identificar índice do sistema de cobertura de microdrenagem estabeleceu-se a 

seguinte expressão:  

𝐼𝐶𝑀𝑖 =
𝐸𝑃𝑀𝑖

𝐸𝑇𝑃
𝑋100 

Onde:  

ICMi = Índice de Cobertura do Sistema de Microdrenagem, em porcentagem;  

EPMi = Extensão de Vias Urbanas Pavimentadas com Sistema de Microdrenagem (Km);  

EPT = Extensão Total de Vias Urbanas Pavimentadas (Km). 

 

Para identificar a eficiência do sistema em relação aos alagamentos e inundações 

localizadas: 

𝐼𝐸𝑆 =  
𝑃𝐹𝐷𝑢 𝑥 100

𝑃𝐹𝐷𝑡
 

 

Onde:  

IES: Índice de Eficiência do Sistema de Microdrenagem (%);  

PFDu: Pontos do Sistema de Microdrenagem que apresentam Falhas ou Deficiências, em 

unidades;  

PFDt: Pontos do Sistema de Microdrenagem que apresentam Falhas ou Deficiências – Total do 

município, (identificados na medição de referência), em unidades; 
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Já a eficiência em relação aos serviços relativos a programas de limpeza e manutenção 

da microdrenagem, devem ser executados de forma permanente e terem como base o Índice de 

Manutenção do Sistema de Microdrenagem (IMM): 

 

𝐼𝑀𝑀 =
𝐸𝑀𝑀 𝑥 100

𝐸𝑇𝑀
 

 

IMM= Índice de Manutenção do Sistema de Microdrenagem (%); 

EMM: Extensão de Vias Urbanas com Microdrenagem que sofreu manutenção (Km) e 

ETM: Extensão Total de Vias Urbanas com Microdrenagem do município (Km). 

 

 

8.4 PROPOSIÇÕES PARA UNIVERSALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Visando a intensificação e melhoria da gestão dos serviços prestados referentes a 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais, é relevante e crucial conhecer os procedimentos 

operacionais e especificações mínimas para cada serviço. 

Diante deste cenário, são indicadas proposições para o município de Sarandi ter ensejo 

de tomadas de decisão frente aos cenários apresentados no diagnóstico, podendo assumir 

modificações organizacionais na gestão de seus serviços de forma compatível com sua 

administração, por meio do uso de novos equipamentos, designação de novos colaboradores e 

parcerias, mudança ou melhoria de metodologias.  

Para a prospecção de alternativas de melhorias ao manejo de águas pluviais e drenagem 

urbana, serão apresentadas sugestões para cada situação apresentada no diagnóstico.  

 

8.4.1 Procedimentos Operacionais e Especificações Mínimas 

 

8.4.1.1 Demandas e Projeções para os Setores de Saneamento 

 

Ao analisarmos a rede hidrográfica de Sarandi, esta foi dividida no primeiro Plano de 

Saneamento em 4 sub bacias de macrodrenagem e em 7 microbacias de micro drenagem, tendo 

6 dessas microbacias influência direta na área urbana, pois todas desaguam no rio Caturetê, que 

corta a cidade. Para um melhor desenvolvimento dos serviços de drenagem é importante que 

seja realizado um levantado pelo município das informações gerais das sub bacias existentes, 

identificando o tempo de concentração e a vazão máxima de cada rio que compõem a bacia, 

assim como a intensidade de chuva para cada córrego, juntamente com o nível e o tipo de 

ocupação que existem em cada.  
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Que seja realizado um estudo do relevo topográfico, pois este pode ser considerado um 

dos pontos mais importantes dentro do estudo da drenagem pluvial, pois a partir dele é possível 

delimitar as características do escoamento, visto que a velocidade que ocorre o escoamento é 

interligada a declividade do terreno. 

Por meio destes dados há uma melhor aptidão para caracterização das cheias que 

ocorrem nas bacias urbanas, podendo se prever pontos de escoamento e inundações. 

 Para um bom desempenho do sistema de drenagem, é interessante que a gestão elabore 

um mapa de relevo, com o levantamento de cotas existentes no município, podendo ser por 

nivelação, estação total, análises de satélite com altimetria, etc.  

Assim como, busquem analisar as declividades, pois estas medem a inclinação da 

superfície do solo em relação à horizontal. Elas são importantes para avaliar a velocidade do 

escoamento, o risco de erosão, dentre outros aspectos.  

Em cima destes elementos é possível estimar o coeficiente de escoamento superficial na 

ordem de mm/hora para os períodos de retorno e duração das precipitações. Assim, como a 

contribuição de cada hectare na vazão do escoamento superficial direto, permitindo que seja 

possível identificar quantas bocas-de-lobo e galeria são necessárias em cada quadra existente 

ou futura (podendo ter uma relação do déficit existente para o horizonte de 20 anos) ou, optar 

por técnicas compensatórias que reduzam a necessidade de estruturas hidráulicas 

convencionais. A seguir é apresentado um modelo de quadro que pode ser adotado para 

realização dos estudos desta demanda, seguindo também o modelo apresentado no item 4.1. 

 

Quadro 30: Modelo de quadro para informações gerais das sub bacias do Município. 

Sub bacia Tempo de 

concentração 

(min) 

Intensidade 

de Chuva 

(mm/hora) 

Uso e ocupação 

do solo (%) 

Vazão 

máxima 

(m³/s)  Córregos Área 

Urbana 

Área 

Rural 

       

 

Quadro 31: Modelo de quadro para projeção da demanda de micro drenagem na sede. 
Prazo Ano Pop. 

Urbana 

Área 

urbana (ha) 

Bocas de Lobo (und.) Galerias (km) Poços de visita (und) 

Exi. Nec. Déficit Exi. Nec. Déficit Exi. Nec. Déficit 

Médio 2019-

2022 

           

Longo 2023-

2034 

           

Fonte: Exi. = Valores existentes; Nec. = Valores necessários calculados. 
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Os parcelamentos de solo para fins de loteamento “particulares”, devem possuir 

infraestrutura básica mínima de saneamento, sendo incluso os serviços de manejo de águas 

pluviais, conforme Lei Federal n° 6.766/1979, sendo de responsabilidade do loteador. E para 

que estes serviços sejam dimensionados, implantados e operacionalizados de forma correta e 

eficiente dentro das bacias do município, os mesmos devem adotar valores e formas que 

contemplem os dados sugeridos no modelo acima, assim como se embasar nos estudos que 

devem ser realizados pela administração, sugeridos. 

 

8.4.1.2 Pavimentação das Vias Urbanas 

 

A pavimentação das vias urbanas é a ação que mais atinge as metas estipuladas e 

certamente a primeira a alcançar a universalização de 100% até 2034. De 2014 até o ano de 

2018, período denominado de Curto Prazo, no horizonte do Plano, o município já pavimentou 

mais de 80% de suas ruas, na área urbana. 

Acoplados a pavimentação, está a implantação de rede de drenagem, seja ela sarjetas 

e/ou bocas de lobo, dependendo da via a instalação de novas galerias e do volume a implantação 

de poços de visita. 

No entanto, nos últimos anos, pavimentação virou sinônimo de asfaltamento, que tem 

papel crucial na impermeabilização, na alteração do ciclo hidrológico, no aumento da 

velocidade de escoamento superficial e principalmente no aumento de enchentes urbanas e da 

degradação da qualidade das águas pluviais.  

A tendência atual, em uma abordagem sustentável, é buscar a manutenção de condições 

próximas à de pré-ocupação a partir de elementos que permitam a infiltração de água e retardam 

seu escoamento. Neste contexto, os pavimentos permeáveis têm se tornado um elemento de 

papel fundamental por reduzirem volumes de escoamento superficial e o impacto sobre a 

qualidade da água.  

Sugere-se que as futuras pavimentações sejam feitas com sistemas permeáveis, podendo 

ser pavimentos porosos de concreto ou asfalto, ou por blocos de concreto vazados ou não e 

paralelepípedos. 
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Figura 99: Exemplos de pavimentação permeável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos novos loteamentos vem adotando por pavimentação permeável. Algumas 

cidades no Brasil possuem sua avenida principal, ou ruas que circundam geralmente a prefeitura 

ainda com pavimentação de paralelepípedo, preservando o sistema de infiltração das águas 

pluviais. 

Outra medida que pode ser adotada, tanto nas novas vias a serem pavimentadas como 

as que já possuem pavimentação asfáltica, é que apenas a pista de rolamento possua estas 

características, deixando a área de acostamento/estacionamento permeável. esse sistema é visto 

em cidades da Europa. A tabela a seguir ressalta, os prazos e índices de pavimentação em 

Sarandi. 

 

Tabela 58: Prazos para pavimentação. 

Prazos Índice de Pavimentação Sistema Pavimentação Permeável 

Médio 

(2019-2022) 

97% das vias 60% das vias sejam ou possuam algum tipo 

de pavimentação permeável 

Longo 

(2023-2034) 

100% das vias 80% das vias sejam ou possuam algum tipo 

de pavimentação permeável 

 

8.4.1.3 As infraestruturas de drenagem e manejo 

 

A drenagem urbana tradicional busca drenar, ou melhor, afastar as águas derivadas de 

precipitações o mais rápido possível, o que aumenta o risco de inundações a jusante. 

Além disso na grande maioria dos municípios não se tem um programa de cadastros e 

dados do sistema existente de drenagem, o que dificulta ainda mais na universalização dos 

serviços. 

Como uma preposição para esta ação, se propõe a realização de levantamento de dados 

a campo da quantidade de bocas de lobo, sarjetas e poços de visita o município dispõe. 
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Posteriormente, busque informações de tamanho, dimensão e deságue de cada infraestrutura, 

para assim se ter uma noção de quais possuem estudos e quais irão necessitar de uma melhor 

avaliação.  

Após esse levantamento é de fundamental importância que o município estude o tipo de 

solo e as características de relevo de seu território urbano atual e das áreas de possível extensão, 

sendo estes elencados e divididos por ruas, quadras, bairros de cada microbacia, para assim tem 

uma síntese sucinta da estrutura existente e qual é real estrutura que deveria compor aquela 

zona. Para aí sim ser criado e definido programas de implantação, recuperação e manutenção 

das redes de macro e micro drenagem. 

A manutenção da rede de drenagem atualmente é realizada dentro da capacidade 

limitada da administração por parte de recursos e pessoal, ou seja, o sistema existente possui 

pouco número de limpeza e manutenção. De modo geral, essa característica da manutenção do 

sistema de drenagem acaba agravando os problemas com alagamentos devido à redução da 

capacidade de escoamento das redes causados pelo acúmulo de lixo e demais sedimentos.  

Visando diminuir os riscos iminentes e melhorar o funcionamento do sistema, são 

propostas a adoção medidas de baixo valor econômico e grande viés sustentável, como por 

exemplo a utilização de bacias de detenção, que normalmente se transformam em espaços 

verdes e de lazer para a população por ocupar grandes áreas. No entanto esses locais também 

devem sofrer manutenção. 

A concepção da rede de micro drenagem deve prever o uso de dispositivos de retenção 

de resíduos sólidos e de sedimentos, evitando assim a sua transferência para o interior da rede. 

Em geral, esses dispositivos se localizam na entrada das bocas de lobo, situados abaixo da cota 

inferior do tubo de entrada. O material sólido retido no interior da boca-de-lobo pode ser 

recolhido manualmente com a retirada da grelha. 

Assim, a operação dos serviços de drenagem acaba por recair sobre a forma empírica 

de operação da administração, que sofre com a falta profissionais qualificados dentro do quadro 

de recursos humanos para sua correta operação e manutenção, atingindo dessa forma o objetivo 

de reduzir os alagamentos observados no município. 

Outra ação que o município necessita implantar são sistemas de monitoramento da 

funcionalidade dos serviços de drenagem, visando preparativos de controle da infraestrutura 

frente ao risco de inundações. Pois devido a ocupação de novas áreas e o seu adensamento se 

desponta o aumento do volume de escoamento superficial e redução do tempo de resposta.  

No caso de Sarandi esse fator é agravado devido a maioria da rede de micro drenagem, 

ter sido implantada há alguns anos, não dispondo mais de capacidade hidráulica suficiente para 
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escoar os atuais deflúvios oriundos da urbanização, exigindo a busca de soluções não 

convencionais, que propiciem o aumento da capacidade de armazenamento da bacia, com a 

implantação de estruturas de retenção e infiltração, a instalação de estruturas de retenção tais 

como cisternas, que aumentam a capacidade de armazenamento da bacia e reduzindo o volume 

dos deflúvios lançados diretamente no sistema de drenagem. 

Medidas como estas acarretam em impactos sociais importantes, visto que são divididas 

as responsabilidades os custos com os munícipes, tornando-os participante das ações (ABES, 

2009). 

 

8.4.1.4 Quali-quantitatividade dos Recursos Hídricos 

 

 Os recursos hídricos são responsáveis por diversos fatores do nosso meio e 

sobrevivência. Tanto sua qualidade como sua disponibilidade são de suma importância na 

gestão de qualquer território.   

Os recursos hídricos possuem uma legislação específica, a Lei Federal 9.433/1997, 

comumente conhecida como Lei das águas.  Outras legislações vigentes regulam o uso das 

águas, uma destas é a Resolução CONAMA 357/05 e suas alterações 430/2011, a qual 

estabelece padrões de qualidade de água para diferentes classes dos rios, assim como a 

Resolução CNRH nº 91/2008, estabelece o enquadramento das águas. 

Cabe ressaltar que é necessário atender ao disposto no Decreto nº 14.250/81, que 

também estabelece os padrões de qualidade de água a ser atendidos por estes recursos hídricos. 

Esta proposição, objetiva que sejam estudados os rios que compõe o sistema de micro 

bacias do território de Sarandi. A fim de adequar a qualidade da água dos rios existentes aos 

padrões estabelecidos pelas legislações vigentes, além de se ter um conhecimento sobre vazão, 

tempo de concentração, capacidade de autodepuração, usos preponderantes, qualidade e 

quantidade das águas. 

O estudo e melhoramento dos recursos hídricos auxiliam na melhoria do sistema de 

drenagem existente e futuro, como também tornam mais perceptível a estimativa de ligações 

irregulares de esgoto doméstico. Bem como impulsionam a organização de campanhas 

educacionais voltadas a prestar informação à população do Município quanto às características 

dos rios que banham a cidade, assim como os problemas relacionados ao despejo irregular de 

resíduos sólidos e esgotamento doméstico nestes corpos hídricos. 

 

8.4.1.5 Prevenção e Erradicação de Riscos 

 

http://pnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CNRH%20n%C2%BA%2091.pdf
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Áreas de risco como margens de córregos e rios (locais que deveriam ser ocupados por 

mata ciliar), áreas pertencentes a lagoas e reservatórios, áreas alagadas e com potencial de 

inundação são as mais propícias a ocupações irregulares, principalmente de assentamentos. 

Caso a administração e o Poder Público deixem de atuar no devido tempo, considera-se que 

houve conivência do Poder Público, e as consequências destas ocupações em eventos críticos 

naturais não podem mais ser ignoradas pela sociedade, recaindo as responsabilidades à 

administração municipal. 

O manejo das águas pluviais deve abranger os serviços de sinalizações em relação a 

essas áreas, sendo que as autoridades gestoras da drenagem devem realizar o esclarecimento 

público. 

 O uso de simulações hidrológicas e controle de inundações, assim como o planejamento 

do espaço urbano, são estratégias de uso temporário das áreas sujeitas a inundações que 

precisam ser aderidas a gestão de manejo das águas pluviais urbanas. Promovendo o uso de 

áreas sujeitas a inundação, as quais ficam expostas para uso e proveito da comunidade local em 

sua maior parte do tempo. 

Além disso, a administração carece de realizar ações para identificar, caracterizar e 

cadastrar as áreas de risco do município, apontando quais os possíveis riscos, número de pessoas 

e domicílios sujeitos a estes riscos. A partir deste levantamento, se faz necessário estudos 

precisos, práticos e imediatos para evacuação do local ou tomada de medidas necessárias na 

redução dos danos, principalmente dos escorregamentos, erosões diversas, assoreamento e 

inundações. 

É importante e imprescindível que o município implante seu Plano Diretor participativo, 

identificando assim as áreas consolidadas, áreas verdes, áreas de preservação permanente, áreas 

de risco, etc. 

O programa de erradicação de riscos, deverá ser embasado em diversas legislações e em 

especial no Plano Diretor Municipal,  que deve adotar como critérios o cumprimento dos 

distanciamentos de APP (Área de Preservação Permanente) dos corpos d’água composta por 

matas ciliares, a qual tem papel fundamental na proteção contra assoreamento, no controle do 

escoamento superficial e da infiltração do solo diminuindo índices de alagamento, etc. 

Assim como dispor de áreas e ações de habitações populacionais para comunidades 

carentes e regularização fundiária, apontados na cartilha do Ministério da Cidades (BRASIL, 

2010), para a inserção de assentamentos ao zoneamento da cidade. 
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Geralmente estes assentamentos são oriundos de invasões (de áreas públicas e/ou 

privadas) de forma irregular tanto jurídica, urbanística, sanitária e ambiental. Comumente em 

áreas de risco e de preservação (margens de rios, banhados ou topos de morro).  

Nessa concepção, se deve estruturar políticas públicas setoriais de habitação, meio 

ambiente, saneamento básico e mobilidade urbana, voltadas à promoção da cidadania, em 

consonância com a Lei nº 11.977/2009, com a ampliação de áreas urbanizadas para a população 

de baixa renda, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de 

sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Permitindo a participação dos interessados em 

todas as etapas do processo de regularização e concessão do título preferencialmente para a 

mulher. 

O Quadro 32 traz alternativas selecionadas para melhorar as áreas de risco existentes, 

possíveis de serem implementadas pelo município alicerçadas no menor custo possível de 

implantação. 

 

Quadro 32: Alternativas para adequações e melhorias em áreas de risco. 

 

Uso atual 

Uso pretendido 

(Cenário Futuro - 

Médio e Longo prazo) 

Alternativa de 

concepção 

Efeitos da alternativa 

com relação à erosão 

Habitações Irregulares/ 

Efeitos erosivos menos 

intensos e moderados/ 

Área relativamente 

preservadas com cobertura 

vegetal 

Desocupação das áreas. 

Preservação ambiental das 

APPs. Uso educacional, 

científico e contemplativo 

visa agregar valor às 

atividades turísticas pela 

conservação da natureza. 

Restrição de ocupação 

das Áreas de Risco. 

Instalação de trilha 

ecológica interpretativa 

e adensamento de 

espécies vegetais 

nativas. 

Medida de contenção 

passiva. Visa a proteção 

natural da margem e o 

estabelecimento do 

equilíbrio ecológico do 

sistema natural. 

 

Há ainda a necessidade de da realização de estudos e projetos para detalhar a concepção 

e permitir a definição dos elementos necessários à contratação de obras, destacando-se a 

necessidade de: − Levantamentos Topográficos e Cadastrais; − Levantamentos 

Socioeconômicos de Populações; − Estudos Geológico-Geotécnicos; − Estudos Hidrológicos e 

Hidrodinâmicos; − Projeto Urbanístico/Paisagismo; − Projeto Geométrico e de Terraplenagem; 

− Projeto Geotécnico, de Fundações e de Contenções; − Projeto de Estruturas; − Projeto de 

Obras Complementares. 

 

8.4.1.6 Ligações/lançamentos irregulares de efluente 
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O município de Sarandi não possui rede coletora de efluente, assim como estação de 

tratamento coletiva do mesmo. É sabido também, que devido a idade da cidade muitas 

residências são desprovidas de sistema individual de tratamento de efluente, outras são devido 

à falta de controle e fiscalização por parte das administrações, que não exigem e fiscalizam a 

implantação de sistemas como fossa/sumidouro. 

A falta de um sistema de tratamento dos efluentes no município e principalmente de 

rede coletora, assim como a falta de fiscalização, acarreta em ligações irregulares ao sistema de 

drenagem, ou até mesmo na disposição direta em corpos hídricos.  

O município já vem implantando e cobrando por parte do setor de engenharia e meio 

ambiente, que atividades e empreendimentos comerciais e industriais geradoras de efluentes, 

assim como novas construções possuam sistema individual de tratamento de acordo com o tipo 

de efluente gerado, mas ainda falta informações referentes a antigos imóveis e o que é feito com 

o esgoto gerado, assim como a média de volume gerada. 

Pode ser implantado pelo município, até a implantação do SES (Sistema de Esgotamento 

Sanitário), é um modelo de cadastro digital, onde sejam levantados dados das residências e 

comércios que fazem disposição (tratada ou não) do efluente junto a rede de drenagem. Pois 

estas redes não possuem dimensionamento para a ligação de efluentes que não sejam pluviais, 

esses dados auxiliaram na elaboração do plano de manutenção e limpeza do sistema de macro. 

Além da fiscalização de lançamentos diretos nos corpos hídricos. 

 

8.4.1.7 Programas e Ações no uso da água da chuva. 

 

Outro fator que pode contribuir num menor volume de lançamento de água pluvial ao 

sistema de drenagem urbana, além de ser uma ação sustentável e ecológica. É o estímulo dos 

munícipes adotarem em suas residências sistemas de cisternas, aproveitando a água da chuva 

em usos não potáveis. Pode-se criar projetos de lei que apliquem multas para o uso de água 

potável (de rede) em lavagem de calçadas, veículos, irrigação de jardins a partir de volume 

específico/mês. 

Deve ser regulamentada uma lei ou decreto, que estabelece que estabelecimentos 

comerciais, como postos de combustível, lavagens comerciais de veículos, oficinas mecânicas 

e garagens, que utilizem de água para lavagem de piso, veículos e peças, para fins de 

licenciamento ambiental ou não, possuam sistema de cisterna para usos não potáveis. 

 

8.4.1.8 Programas e Ações de Capacitação Técnica 
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Para que a universalização dos serviços, com a erradicação das carências, deficiências 

e demandas, é preciso que os prognósticos e proposições apresentados no Plano de 2014 e nesta 

revisão, sejam implementados e operacionalizados de forma coerente e com eficácia, se fazendo 

necessário a consolidação de um quadro técnico capacitado e treinado. 

Precisam ser oferecidos ao quadro de funcionários voltados a área ambiental sanitária e 

de engenharia, cursos, materiais, infraestrutura e suportes para busca e desenvolvimento de 

projetos na operacionalização e gestão do sistema de drenagem, objetivando o gerenciamento 

das metas estabelecidas em consonância a uma avaliação dos resultados com vistas à eficiência 

dos sistemas e serviços dispostos pelo município. 

O Plano de 2014, aponta como uma das condições para alcance das metas, a 

reestruturação administrativa com a inclusão de um Departamento de Saneamento Ambiental, 

a fim de estabelecer mecanismos de gestão quanto aos aspectos legais, institucionais, de 

planejamento e da base de informações, apoiado em estudos e projetos consistentes sob o ponto 

de vista técnico. Além de um modelo de organização, monitoramento e avaliação da operação 

e manutenção dos sistemas existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e o 

desempenho inadequado da infraestrutura já instalada e ampliação progressiva da 

infraestrutura, de modo a otimizar os recursos disponíveis e evitar dispersões. 

No entanto, atualmente os municípios, assim como Brasil, vem passando por 

dificuldades financeiras exacerbadas, o que dificultaria a implantação de um Departamento 

específico para isso. Ficando a criação deste setor para longo prazo, e sendo utilizado como 

solução imediata de curto prazo/médio prazo, uma harmonização e parceria de conhecimentos 

e habilitações entre os setores do meio ambiente, planejamento e engenharia na parte técnica 

de estudo de relevo, topografia, dimensionamento auxiliando a secretaria de obras no que diz 

respeito à implantação, manutenção e limpeza. 

Devem consider a realocação de servidores, no caso dos que exercem atividade junto a 

secretaria de obras, que sejam remanejados um número x de funcionários somente para fazer 

serviço de drenagem e manejo de águas pluviais. Podem ainda ser alteradas as atribuições no 

quadro profissional da administração. É importante que a equipe possa contar com no mínimo 

um engenheiro civil ou sanitarista, (para questões técnicas e projetistas), administrador ou 

contabilista para busca e controle de recursos financeiros e assistente social para casos de 

atendimento ao público, em especial na realocação de populações estabelecidas em áreas de 

risco. 
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Após a implantação de um Departamento de Saneamento Básico, deve ser instaurado 

uma unidade gestora do Plano (UGPLAN) no desenvolvimento de ações intersetoriais com 

funções claramente definidas e compatíveis entre si. (ECHOA-Engenharia, 2014) 

Por mais que o Departamento de Saneamento Básico não seja ainda instaurado, a criação 

do Fundo Municipal de Saneamento Básico precisa ser implantado, para atuar com o Conselho 

Municipal de Saneamento básico como instrumentos de caráter deliberativo e consultivo de 

Saneamento Básico, de controle e participação social dos programas do PMSB, e financeiro 

para a implantação e operacionalização do PMSB. 

 

8.4.1.9 Educação Sanitária e Ambiental e Mobilização Social 

 

Todo sistema só é eficiente se houver a participação do todo, principalmente no que diz 

respeito ao sistema de saneamento, a administração pública e o titular dos serviços podem 

contar com infraestrutura adequada, projeção e dimensionamento, manutenção e limpeza 

periódicas, e mesmo assim não alcançará a universalização do sistema se a esfera social não 

fizer sua parte. O saneamento básico está diretamente ligado à educação e mobilização da 

sociedade. 

O programa de educação ambiental já vem sendo aplicado pelo poder executivo de 

Sarandi, sendo essencial que haja também a assimilação dos recursos hídricos, das bacias 

hidrográficas e sua importância, da reutilização das águas pluviais e a relação destes com a 

saúde e meio ambiente. 

Quanto a mobilização social se faz importante que o órgão público traga a sociedade e 

seus representantes, para mais próximo da administração no que diz respeito à estruturação e 

operacionalização do PMSB, chegando por meio destes mais perto dos reais problemas e 

facilitando assim a ação de obras de contingência e minimização de danos. 

A participação da sociedade também facilita o diálogo e articulação envolvendo os 

diferentes órgãos públicos, as iniciativas locais e os diferentes atores sociais envolvidos na 

estruturação do sistema de saneamento básico do município. Devendo o município realizar 

reuniões periódicas com representantes de bairro e audiências públicas e conferências mais 

constantes, assim como consultas públicas, a fim de universalizar o plano.  

Ambas as ações, estimulam os atores sociais a participarem amplamente na gestão 

ambiental, possuindo papel crucial na conscientização da responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação dos recursos hídricos, sanitários e ambientais. 

O município pode ampliar seus meios de participação social nas questões sanitárias e 

ambientais, utilizando além das palestra já realizadas, meios de divulgação de massa, como 
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rádio, folders, jornais impressos e digitais, carro de som, páginas online (site da prefeitura, 

páginas/blogs do meio ambiente), cartilhas nas escolas, hospitais e demais setores do executivo 

e legislativo. 

 

8.4.1.10 Regulação e Fiscalização dos Serviços 

 

Após a homologação da Lei de Saneamento Básico em 2007, houve uma divisão nas 

funções de prestação, planejamento, regulação e fiscalização. Ficando a regulação sob 

responsabilidade ao titular (município) dos serviços, podendo este realizá-la diretamente ou por 

entidade reguladora. Incumbindo ao titular, disciplinar e organizar os serviços públicos em 

consonância com as características de padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e 

obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do 

valor de tarifas e outros preços públicos. 

O município de Sarandi, em seu papel de regulamentador, para atingir a universalização 

das metas estipuladas deverá nos próximos anos do horizonte proposto, definir um plano de 

trabalho para o sistema de drenagem urbana pluvial, por meio até mesmo da implantação do 

plano diretor de drenagem, estabelecendo padrões e normas de operacionalização, com medidas 

e meios para o alcance das metas em consenso com o Plano 2014 e a Revisão 2018, delinear 

meios de assegurar recursos financeiros e pessoais, estudar meios de cobrança tarifárias pela 

prestação dos serviços e principalmente programas voltados à satisfação dos usuários mediantes 

mecanismos que assintam a participação e mobilização social à eficiência e a eficácia dos 

serviços. 

O papel da fiscalização será de acompanhar, monitorar, controlar e/ou avaliar as 

atividades desenvolvidas e a serem implantadas, a fim de garantir a universalização e 

operacionalização, efetiva ou potencial, do serviço público. Sendo de suma importância para 

eficácia do PMSB, haja vista que entre suas inúmeras funções a principal é a verificação do 

cumprimento dos planos municipais de saneamento básico, por parte dos prestadores de 

serviços (art. 20). 

Voltamos a frisar como sugestão de maior controle municipal, a 

implantação/desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Manejo de Águas Pluviais, 

onde o objetivo é gerenciar as informações referentes execução física e financeiras. Encadeando 

informações desde cadastro da extensão existente de galerias, malhas, quantias de bocas de 

lobo, sarjetas, poços de visitas, avanços de obras, qualidade do serviço, necessidade de 

manutenção e limpeza, formas de operacionalização, entre outros em conjunto com módulo 

declaratório da satisfação dos serviços de Drenagem Urbana, por meio de monitoramento, 
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avaliação e publicação de indicadores de desempenho operacional e ambiental, informações de 

fluxo, acesso e disponibilização das informações por meio da elaboração de relatório avaliativo 

do Plano e revisão dos indicadores propostos. 

 

 8.4.1.11 Programa de Ações Complementares e Intersetoriais 

 

A questão do saneamento está inter-relacionada a diversos contextos municipais tendo 

ligação direta com setores da educação, saúde, cultura, habitação, engenharia, meio ambiente.  

A realização de ações isoladas por parte de cada setor acaba sendo ineficiente e muitas vezes 

falha, por se depositar recursos (temporais, pessoais e financeiros) de forma individual para 

ações de mesma finalidade.  

A união destes setores na elaboração e desenvolvimento de campanhas e atividades 

voltadas aos serviços de saneamento resultam em economia de recursos e na expansão de 

trabalho e capacidade de criar políticas públicas e resolver problemas comuns de forma mais 

eficaz e eficiente. 

Pode ser buscado apoio junto ao Departamento de Saneamento do Estado do Rio Grande 

do Sul (DESAN), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Secretaria Nacional de 

Saneamento do Ministério das Cidades, demais municípios que vem conseguindo implantar e 

operacionalizar seus sistemas e planos.  

Além de manter as ações já propostas em 2014, como: 

1) Identificação de Programas que tenham interface com o saneamento que podem estar 

sendo desenvolvidos pelas Secretarias, órgãos e entidades de Sarandi; 

2) Identificação das ações complementares para garantia do acesso integral aos serviços 

de saneamento, considerando a vocação econômica e cultural do município, com tecnologias 

de captação de água da chuva e reuso da água e Formação de multiplicadores na Educação 

Sanitária Ambiental. 

3) Monitoramento dos resultados das ações intersetoriais, identificando as 

vulnerabilidades, pontos fortes e fracos, de forma a desenvolver e aprimorar práticas e métodos 

de trabalho que avancem na construção de um Município com melhor qualidade sanitária. 

 

8.4.1.12 Plano de recuperação das áreas atingidas  

 

Apesar do efeito de abatimento moral das enchentes sobre a população, é de grande 

importância a realização, em paralelo, de atividades de recuperação das áreas inundadas, tais 

como a retirada de desabrigados, instalação e funcionamento de equipamentos visando ao 

esgotamento das águas de áreas alagadas, limpeza da área, desinfecção e recuperação da 
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infraestrutura dos locais atingidos, recuperação de moradias e estabelecimentos comerciais em 

afinidade com dispositivos financeiros e de financiamentos etc.  

O município deverá implementar um Plano de recuperação que contemple ações de 

reconstrução com a finalidade restabelecer, em sua plenitude, os serviços públicos essenciais, 

a economia da área afetada, o moral social e o bem-estar da população afetada. 

 

8.4.1.13 Investimentos para Serviço de Drenagem Urbana 

 

Para a universalização dos serviços e aplicação das proposições elencadas da drenagem 

e manejo de águas pluviais urbanas é necessário investimentos financeiros dispostos em 

infraestrutura, pessoal, tecnologias. 

Abaixo são apresentados valores estimados, para algumas das metas, que o município 

teria de dispor para atingir 100% das metas propostas pelo plano até 2034. Serão elencados  

 

Quadro 33: Proposições, custos e prazos para a universalização do SDU. 

PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

 CURTO 

(2016-2018) 

MÉDIO 

(2019-2028) 

LONGO 

(2029-2033) 

I) Pavimentação das vias com implantação estrutura de 

drenagem urbana adequada 

 

R$ 2.776.494.06 

 

R$ 3.615.393,73 

 

R$ 1.259.596,98 

II) Manutenção em vias não pavimentadas e sem 

drenagem pluvial 

 

R$ 311.452,52 

 

R$ 403.312,05 

 

R$ 384.086,37 

III) Cadastro das unidades do SDU - R$ 153.500,00 R$ 20.000,00 

IV) Projetos de adequação das carências existentes na 

rede de drenagem 

R$ 1.156.634,35 R$ 1.887.627,26 R$ 836.266,26 

V) Projeto, implantação, instalação e manutenção de 

macro e micro drenagem 

 

R$ 2.117.201,00 

 

R$ 2.117.201,00 

 

R$ 1.270.320,60 

VI) Limpeza do sistema R$ 52.000,00 R$ 55.000,00 R$ 56.000,00 

VII) Fiscalização e regulamentação das ligações 

indevidas de esgotamento sanitário na rede de 

drenagem  

 

R$ 80.000,00 

 

R$ 5.000,00 

 

R$ 7.000,00 

VIII)Monitoramento e análise da quantidade e 

qualidade da água dos recursos hídricos no entorno da 

área urbana 

 

R$ 60.000,00 

 

R$ 61.080,00 

 

R$ 64.317,24 
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IX) Habitações para assentamentos instalados em áreas 

de Preservação e áreas de risco 

 

R$ 1.535.000,00 

  

X) Programa de Fortalecimento Técnico-Institucional 48.000,00+ 49.152,00  

XI) Educação Ambiental e Mobilização Social 49.755,58*  105.512,53* 

TOTAL 8.136.781,93 8.347.266,04 4.003.099,98 

*Valores que serão utilizados entre 4 eixos do PMSB. 

 

Os valores imediatos não foram apontados por já terem passados do prazo, não foram 

disponibilizados dados específicos dos gastos feitos em pavimentações novas. Os demais o 

município não implanta e/ou não tem um controle específico.  

Os valores referentes a Educação Ambiental e Mobilização Social não foram 

adicionados na soma total dos gastos de drenagem, nem a porcentagem dos valores 

apresentados no gráfico, devido seu valor ter sido estimado para todo plano de saneamento (4 

eixos).  

As porcentagens de investimento para o serviço considerando o valor total está sendo 

mostrada na Figura 100. 

 

Figura 100: Porcentagem dos gastos estimados para drenagem em Sarandi. 

 

 

No entanto, os gastos públicos em drenagem urbana na grande maioria dos municípios 

brasileiros, prezam pelas intervenções estruturais, ou seja, aplicam altos valores de recursos em 

obras e infraestrutura, deixando em segundo plano ações de planejamento e prevenção. 
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 Essas gestões são muitas vezes empregadas em decorrência imposição advinda da 

população, que deseja soluções pontuais. Esse tipo de solução não é adotado nos países 

desenvolvidos desde a década de 1970, visto que obras de canalização, apesar do alto custo, 

demonstram baixa eficácia na capacidade de controle de cheia. Porém a aglomeração do espaço 

urbano já consolidado, impede a adoção de medidas eficazes.  

Devido a isso, o Governo Federal vem tentando viabilizar financiamentos para projetos 

de drenagem urbana sustentável, lançando inclusive um programa de apoio à implantação e à 

ampliação de sistemas de drenagem urbana a fim de oportunizar intervenções estruturais nos 

sistemas, através de redes coletoras e construção de bacias de retenção de cheias. Contempla, 

também, programa de apoio à elaboração de projetos de intervenções não estruturais voltados 

ao controle de cheias e melhoria das condições sanitárias dos municípios, como transferência 

das populações sujeitas a inundações, recuperação de várzeas e controle do impacto de 

enchentes urbanas. Este programa é gerido pelo Ministério das Cidades e operado com recursos 

do Orçamento Geral da União (ABES, 2009). 

 

8.5 SUGESTÕES TECNOLÓGICAS 

 

8.5.1 Sistemas de Biorretenção  

 

Tem a característica de compor a paisagem natural da região, podem ser implantados 

com plantas de diferentes espécies e tamanhos, onde a atividade biológica atua promovendo a 

filtragem da água. Em geral, localizam-se em baixios ou depressões, para onde converge o 

escoamento gerado na bacia, neles o deflúvio, resultado das chuvas intensas, gera o 

empoçamento da superfície e a infiltração da água no solo. Precisa de manutenção e limpezas 

em espaços de tempo, devido a sua vulnerabilidade de colmatação do solo por depósito de 

sedimentos, se tornando ambiente favorável à proliferação de mosquitos e vetores em caso de 

falta de limpeza e manutenção (PROSAB, 2009). 

 

Figura 101: Modelos de biorretentores. 
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8.5.2 Pavimento Permeável 

 

Como citado anteriormente, vem sendo estudado o uso de pavimento permeável na 

superfície das vias, para facilitar a infiltração do deflúvio na camada inferior do pavimento, que 

funciona como uma espécie de reservatório.  

 

Figura 102: Exemplos de pavimentações permeáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3 Geoprocessamento e Modelos computacionais 

 

A utilização do geoprocessamento vem sendo uma grande aliada no planejamento 

urbano, por meio da utilização de imagens de satélite, fotografias aéreas, mapas ou bancos de 

dados. Sendo cada vez mais utilizado em setores ligados ao meio ambiente, para ações de 

planejamento e/ou controle, possibilitando a manipulação de dados espaciais de maneira rápida 

e eficiente, acrescendo eficácia a análise dos problemas e na tomada de decisões. 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) cumpre um papel importante no processo 

de revisão dos planos gerais de urbanismo, definindo zonas adequadas em função do uso do 

solo, pois que engloba capacidade superior de processamento e análise de informações 

espaciais. Temos com referência sistemas como IDRISI, ARCVIEW, AUTOCAD MAP.  

Através do SIG, é possível elaborar o PDDU com diversas informações úteis para os 

estudos de hidrologia urbana. Podendo ser montado mapas temáticos de topografia, pedologia, 

uso e ocupação do solo, rede de drenagem existente, rede de esgotamento sanitário, rede de 

abastecimento de água, malha viária, cadastramento dos lotes etc.  

Os modelos computacionais também são muito úteis na gestão das águas pluviais 

urbanas, sendo usados na fase de planejamento e de detalhamento de projeto, como em casos 

de manutenção corretiva e realização de obras complementares ou para simulações de cenários 

em que se deseja observar o comportamento do sistema de drenagem quando submetido a 

determinadas condições de precipitação pluviométrica. 
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No Brasil, os modelos utilizados por muitos pesquisadores são o ABC (desenvolvido na 

Universidade de São Paulo – USP) ou o modelo IPH (desenvolvido no Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – IPH-UFRGS). 

O modelo IPH em conjunto com técnicas de geoprocessamento pode ser utilizado na 

análise do efeito da urbanização e o risco de alagamentos (CAMPANA; TUCCI, 2001). Existe 

também o modelo (MODCEL) desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (ABES, 2010). 

Atualmente, em muitos países, os pacotes computacionais mais usados são: o SOBEK 

(Delft Hydraulics, Holanda), o InfoWorks (Wallingford Institute, Inglaterra), o MOUSE-DHI 

(Dinamarca) e o modelo SWMM (USEPA, Estados Unidos) 

 

8.5.4 Contentores de resíduos sólidos 

 

A presença de resíduos sólidos nas vias e áreas urbanas do município, estão ligadas 

diretamente ao sistema de drenagem pluvial e ao funcionamento dos sistemas de micro e de 

macrodrenagem. A prática de manejo das águas pluviais urbanas deve ser integrada com os 

serviços de limpeza pública e do sistema de drenagem.  

A concentração de resíduos sólidos em bocas de lobo quase sempre resulta na formação 

de alagamentos em regiões densamente ocupadas, como centros comerciais e pontos 

localizados da cidade com atrativos para a concentração de número expressivo de pessoas. O 

espalhamento difuso de resíduos sólidos em superfícies urbanas resulta no carreamento pelos 

deflúvios, com alta possibilidade de serem criados pontos de estrangulamento que impedem o 

escoamento das águas pluviais.  

Outro importantíssimo trabalho dos serviços municipais é o da remoção do 

assoreamento nos sistemas de drenagem por sedimentos, pelo lixo urbano, pelo entulho ou por 

qualquer outro tipo de depósito como galhos de árvore etc. Para isso algumas tecnologias foram 

pesquisadas para ajudar na manutenção e limpeza, principalmente da microdrenagem, o que já 

diminui em grande escala o transporte para macro e córregos. 

Estruturas auto limpantes: referem-se a medidas estruturais de controle de resíduos 

sólidos nos sistemas de drenagem. Destacam ainda que, de acordo com Armitage et al (1998), 

nas estruturas auto limpantes, a água empurra os resíduos, promovendo a limpeza da tela ou 

grade. Esses resíduos são acumulados em um local onde a limpeza pode ser feita 

esporadicamente. 
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Figura 103: Modelo de estrutura auto limpante em bocas de lobo. 

 

 

Cestas acopladas às bocas-de-lobo que auxiliam no monitoramento e no gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos com sistemas de drenagem urbana. Possuem fácil sistema de 

limpeza e remoção da cesta para manutenção, aliada ao fato de a cesta poder ser facilmente 

integrada ao programa de manutenção das captações de águas pluviais; como desvantagens: o 

alto custo do aspirador necessário, tampas das captações pesadas e o grande número de unidades 

necessárias 

 

Figura 104: Modelo de cesta acopladas as bocas de lobo para coleta de resíduos. 

 

 

8.6 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

EM REGIME DE EFICIÊNCIA 

 

Como já citado, o município de Sarandi não possui receita específica ou cobrança 

municipal específica para a gestão dos serviços de drenagem de águas pluviais pela Secretaria 

de Obras, bem como um centro de custos específico no orçamento não sendo é possível 

determinar a situação econômica destes serviços. 

Os serviços de drenagem estão atrelados às ações de pavimentação devido a execução 

de meio fio, sarjetas e bocas de lobos, enquanto a parte de manutenção das estão alocados à 

limpeza pública, responsável inclusive pela desobstrução de bocas-de-lobo.  
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Entre as normas incluídas na Política Nacional de Saneamento Básico, é previsto o 

sistema de cobrança e composição de taxas e tarifas, os reajustes e revisões destas e e a política 

de subsídios, voltados às condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro em 

regime de eficiência da prestação de serviços. 

Com base nas disposições anteriores e nas proposições de ações apresentadas, é notório 

que o sistema de saneamento básico no eixo de águas pluviais possui  déficit financeiro, pois 

não existe um trabalho voltado a estes gastos, sendo os custos para implantação, melhoria e 

manutenção elevados e a receita é nula, pois não há cobrança tarifária para este setor, mesmo 

sendo previsto no código tributário a contribuição de melhoria. 

Portanto, como já sugerido e apresentado pelo plano de 2014, reafirma-se a necessidade 

de avaliar a possibilidade de criação de uma taxa de drenagem urbana objetivando o 

autofinanciamento do sistema. Como forma de individualização da cobrança e definição da 

taxa, pode-se utilizar os custos médios de implantação e manutenção dos serviços, além de 

buscar subsídios governamentais para a implementação das ações programadas para cada 

período de planejamento. 

O município é o responsável pelo planejamento, gestão das informações, contratação de 

projetos, operação e manutenção desta infraestrutura. Mas o mesmo não possui renda para 

suprir de forma eficiente estes serviços, assim, o município deveria passar a cobrar por tais 

disponibilidades, passando a contar não somente com uma infraestrutura em drenagem urbana, 

mas também um serviço responsável devidamente capacitado para exercer suas funções. Num 

primeiro momento, a fonte de receitas permaneceria sendo o orçamento municipal, mas, com o 

tempo, conforme estabelecido na Lei 11.445/2007, seria possível individualizar a cobrança pelo 

serviço proporcional ao grau de impermeabilização e à adoção de medidas compensatórias, 

como unidades de retenção e infiltração de água no próprio lote. Esta é uma prática que se inicia 

em alguns municípios brasileiros, mas já é estabelecida em países europeus como a Itália. 

 


