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1. APRESENTAÇÃO
A empresa Beck de Souza Engenharia Ltda, apresenta o Relatório Final referente à
“Elaboração da Política de Saneamento Básico Local e o Plano Municipal Integrado de
Saneamento Básico do Município de Feliz, conforme o objeto do contrato 146/2011.
As atividades básicas desenvolvidas no processo de elaboração do referido plano
foram agrupadas em quatro blocos, conforme se apresenta a seguir:


PRODUTO 1
FASE-1- Formulação do Grupo de Trabalho;
FASE-2- Elaboração do Plano de Trabalho;



PRODUTO 2
FASE-1- Definição da Unidade de Planejamento;
FASE-2- Aquisição de Informações Básicas;
FASE-3- Diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus impactos nas
condições de vida da população;



PRODUTO 3
FASE-1- Caracterização da Situação Atual;
FASE-2- Elaboração dos Cenários de Evolução;
FASE-3- Prognósticos e alternativas para a universalização, diretrizes, objetivos e
metas;



PRODUTO 4
FASE-1- Programas, projetos e ações e Plano de Investimento das ações propostas;
FASE-2- Aprovação do PMSB;
FASE-3- Execução
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2. DEFINIÇÕES
No Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Feliz são adotadas as
seguintes definições:


Salubridade Ambiental: qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de
doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das
condições mesológicas favorável à saúde da população urbana e rural.



Saneamento Ambiental: conceito amplo que envolve um conjunto de ações,
serviços e obras que têm por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade
ambiental, por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária
de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e
ocupação do solo, drenagem urbana, controle de vetores de doenças transmissíveis
e demais serviços e obras especializadas.



Saneamento Básico: compreende os seguintes serviços, de acordo com a Lei
Federal n° 11.445/07:

a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas
e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino
final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas;
d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.


Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política municipal de
saneamento que abrange o conjunto de diretrizes, metas, estratégias e programa de
investimentos

contemplando

projetos,

programas

e

ações

orientativas

do

desenvolvimento dos sistemas e da prestação dos serviços elencados no conceito
de saneamento básico estabelecido na Lei Federal nº 11.445/07 e as interfaces dos
quatro elementos. Objetiva integrar as ações de saneamento com as políticas
públicas relacionadas, em especial, às políticas de recursos hídricos, saúde pública e
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desenvolvimento urbano. Deverá abranger toda a extensão territorial do município,
com ênfase nas áreas urbanas, assim definidas por lei, identificando-se todas as
localidades - como distritos, comunidades rurais, etc. a serem atendidas pelos
sistemas públicos de saneamento básico, sejam integrados ou isolados.


Universalização: ampliação progressiva do acesso de toda a população aos
sistemas e serviços de saneamento básico.



Uso sustentável dos recursos hídricos: respeito à disponibilidade hídrica das
respectivas bacias hidrográficas, tendo em vista suprir as necessidades das
populações atuais sem afetar a possibilidade de uso pelas gerações futuras.



Prestação adequada dos serviços: a prestação de serviços nos termos das Leis
Federais nº 8.987/95 e 11.445/07.
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3. JUSTIFICATIVA
A elaboração de plano municipal de saneamento para o município de Feliz obedece
às exigências do novo contexto institucional vigente, decorrente da edição das seguintes
Leis e Resoluções:


Lei 10.257/01 – Estatuto das Cidades;



Lei 11.107/05 – Lei de Consórcios Públicos.



Lei 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos;



Lei 11.445/07 – Lei Nacional de Saneamento Básico;



Lei 11.124/05 – Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social;



Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;



Constituição Federal:
o

Art. 21. Compete à União: XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

o

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: IX – promover programas de construção de moradias e
melhoria das condições habitacionais e saneamento básico.

o

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei: IV – participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.



Portaria 518/04 do Ministério da Saúde e Decreto 5.440/05 – Que estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos a qualidade da água para consumo
humano, e os mecanismos e instrumentos para informação ao consumidor sobre a
qualidade da água;



Resolução Recomendada 75 de 02/07/09 do Conselho das Cidades, que trata da
Política e do conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico;



Resoluções 25 e 34 de 2005 do Conselho das Cidades sobre participação e controle
social na elaboração e acompanhamento do Plano Diretor do Município;



Resolução CONAMA 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos da construção civil;



Resolução CONAMA 283/2001 - Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos
resíduos dos serviços de saúde.

Em linhas gerais, a Lei nº 11.445/07, editada em 5 de janeiro de 2007, trouxe nova disciplina
para a prestação de serviços de saneamento, exigindo a segregação das funções de
regulação e fiscalização da prestação direta dos serviços, além de obrigar a
contratualização da relação entre prestadores e poder concedente, que passará a ser
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regulada por entes independentes. Além disso, juntamente com a Lei nº 11.107/05, a Lei de
Saneamento definiu novos contornos para o relacionamento entre Estado, municípios e
prestadores de serviços, dispondo sobre o conteúdo e o formato dos convênios de
cooperação e contratos de programa/concessão a serem firmados.
A nova legislação demanda a elaboração, pelos titulares dos serviços de
saneamento, de planos de longo prazo, compatibilizados com os Planos de Bacias
Hidrográficas, que estimulem a viabilidade econômica de sua prestação. Esta determinação
passou a constituir requisito para a delegação da prestação dos serviços e para a obtenção
de recursos financeiros federais. Na mesma linha, a existência de estudo de viabilidade
técnica e econômica da concessão, assim como a definição de ente independente para sua
regulação, também se tornaram pressupostos para essa delegação.
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4. OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo elaborar do Plano de Saneamento Básico do Município de
Feliz, bem como elaboração do projeto de lei da Política Municipal de Saneamento. Como
resultado pretende-se a apresentação de um plano consistente, adequado às disposições
da Lei Federal nº 11.445/2007, que contemplem os quatro serviços de saneamento básico
(abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem, manejo das águas pluviais urbanas) e que possibilitem:


Fornecer aos representantes municipais dados e informações adequadas para
avaliar e decidir sobre a forma de prestação dos serviços de saneamento básico em
seus municípios;



Orientar o desenvolvimento de programas e ações da política municipal de
saneamento básico para o município de Feliz;



Orientar a atuação dos órgãos de regulação e fiscalização da prestação dos
serviços de saneamento básico;



Identificar os indicadores setoriais a serem incorporados a sistemas de informações
para acompanhamento e avaliação em instâncias institucionais afetas;



Adotar propostas inovadoras para os quatro sistemas e serviços que contribuam
para a melhoria das condições de salubridade ambiental e para a sustentabilidade
econômica e financeira dos serviços e dos investimentos necessários para a
implantação do plano;



Divulgar o processo e estimular a participação da sociedade por meio de
mecanismos de mobilização.
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5. GESTÃO DO PLANO
O Plano Municipal de Saneamento de Feliz aqui apresentado é um conjunto de ações
que apresenta soluções em nível de planejamento, abrangendo tanto medidas de controle
institucionais como medidas de intervenções estruturais e não estruturais ou estruturantes.
As medidas de intervenção estruturais, entendidas como sendo as obras destinadas à
redução dos riscos de inundações e de erosão, serão apresentadas na forma de
anteprojetos de engenharia com níveis de precisão adequados a tomadas de decisão.
O Plano de Ação proposto deve ser desenvolvido em consonância com os Planos
Setoriais, como o de Habitação e Ambiental. Desta forma, procura-se, desde já, avançar na
questão da integração das ações entre as diversas instâncias de decisão, base de um
gerenciamento eficiente. Assim sendo, as ações propostas devem seguir a mesma estrutura
das ações propostas no Plano da Bacia e ser divididas em três grupos:
a) Ações de desenvolvimento institucional;
b) Ações de planejamento e gestão; e
c) Serviços e obras.
As ações enquadradas nos dois primeiros grupos são ações não estruturais ou
estruturantes, que não envolvem grande aporte de recursos, mas que são essenciais para a
organização e o planejamento das ações estruturais propostas no terceiro grupo.
Para que o presente Plano interaja com o PLANSAB ele está sendo desenvolvido com a
mesma metodologia e logística, isto é, estabelecerá os mecanismos para que toda a
complexidade técnica, econômica, ambiental e social possam ser minuciosamente
interligadas para atender o curto espaço de tempo que se tem para atingir as metas.
A seguir está sendo apresentada a proposta de articulação dos instrumentos de gestão
do Plano, que terá por atribuição implementar os Programas e Ações que, integrados,
proporcionarão a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana e manejo de água pluviais e limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
A seguir está sendo apresentada proposta de estruturação de cada um dos componentes
do sistema de gestão de implementação do Plano.
Esta instituição superior, aqui denominada de “Comitê Gestor” (mas que deverá adotar
uma denominação especifica (nome), criada por consenso entre os diversos atores
implicados), deverá ser um organismo sob o qual deverão estar homogeneizados, para uma
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correta e eficiente atuação, os instrumentos legais existente no município, e que possam
afetar a sua atuação, e que constituem o marco legal geral, no qual serão realizados entre
outros:



Revisar a legislação vigente, que possa afetar a implementação do Plano, com a

finalidade de compatibilização das mesmas, e/ou introduzir as modificações necessárias;



Preparar a informação necessária, e dar a conhecer o Plano através principalmente

de elaboração de página Web;



Proceder à obtenção de financiamentos que possibilitem a implementação do Plano;



Estabelecer programas e normas para gestão e avaliação da execução do Plano;



Promover e supervisar a execução de projetos e obras no marco do Plano;



Gestão técnica, econômica, institucional e legal do Plano.

O “Comitê Gestor” deverá ter como meta e objetivo os preceitos estabelecidos no
presente Plano, acima dos interesses locais, haja vista que o mesmo será constituído por
representantes da municipalidade, como mostra a Figura 1, a seguir apresentada.
Sugere-se que o Comitê Gestor seja uma Câmara Temática do CONCIDADES –
Conselho da Cidade.
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Figura 1: Proposta de Sistema de Gestão do Plano Municipal de Saneamento de Feliz.

A regulação, intermediando a relação entre a sociedade (consumidores), o Estado (poder
concedente) e o prestador de serviços, é especialmente importante nas situações onde as
atividades constituem-se monopólios naturais, como é a prestação de serviços de
saneamento.
A separação entre as atividades de planejamento, regulação e prestação do serviço de
abastecimento de água e esgotamento sanitário vem sendo buscada desde a década
passada e somente com a promulgação da Lei Federal 11.445, de janeiro de 2007, esta
situação começa a ser materializada.
Como objetivos, a Lei estabelece diretrizes gerais para o setor de saneamento e define
parâmetros para a política federal de saneamento ambiental.
Tem como princípios: universalização, integralidade, preservação de características
locais e regionais, articulação com políticas públicas correlatas, eficiência e sustentabilidade
econômica, observância da capacidade de pagamento do usuário, transparência das ações,
controle social, segurança, qualidade e regularidade, integração das infraestruturas e
serviços com a gestão dos recursos hídricos.
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A Lei Federal 11.445/07 estabelece os princípios de regulação e a obrigação de sua
criação e existência. Em seu capítulo V, define os princípios e objetivos da regulação.
“Artigo 21: O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:
I – independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e
financeira da entidade reguladora;
II – transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
Artigo 22: São objetivos da regulação:
I – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a
satisfação dos usuários;
II – garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III – prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
IV – definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, quanto à modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a
eficiência dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de
produtividade.”
Finalmente, o artigo 26 dispõe sobre a transparência no exercício da função regulatória.
“Artigo 26: Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e
instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços,
bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, deles podendo ter
acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto.
§1º Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em
razão de interesse público relevante mediante prévia e motivada decisão.
§2º A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, preferencialmente, por
meio de sítio mantido na rede mundial de computadores – Internet.”
O exercício da regulação tem como requisito um sistema de leis, regulamentos, normas e
políticas que permitam a intervenção da autoridade para simular condições de concorrência
nos serviços públicos de natureza monopólica.
A Regulação e Fiscalização dos serviços prestado pela CORSAN será executado pela
AGERGS de acordo com o convênio firmado entre as partes e legislação estadual vigente.
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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
E DE SEUS IMPACTOS NAS CONDIÇÕES DE VIDA DA
POPULAÇÃO

6. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
6.1.

Histórico

A História de Feliz tem início em 1846 com a chegada dos colonizadores alemães à
região. Durante a fase de imigração, os novos colonizadores, com as regiões da campanha
já ocupadas por fazendeiros portugueses e gaúchos, foram obrigados a se fixar nos Vales
do Sinos, Caí e Taquari. Dos primeiros moradores que chegaram nessas terras, a maioria
veio da Província Renana, do Palatinado e de Hessen-Darmstadt, na Alemanha. Além da
família de Sebastião Ruschel, vinda de Trier, iniciaram a colonização as famílias Simon,
Berwanger, Nedel, Flach, Rauber, Friedrichs, Klein, Welter e Scherer. Em 22 de dezembro
de 1888, Feliz foi elevada à condição de Vila e em 31 de maio de 1959 foi instalado o
município, desmembrado e emancipado de São Sebastião do Caí, em 17 de fevereiro de
1959.

6.2.

Demografia

A população total do município é de 12.359 habitantes, sendo 9.416 habitantes da área
urbana e 2.943 habitantes da área rural, de acordo com o Censo Demográfico 2010. Na
Figura 2 é possível ver a evolução da população de 1970 a 2010.

Tabela 1 - População residente total, urbana e rural, por situação de sexo
Total
Urbana
Rural
Total

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

12.359

6.161

6.198

9.416

4.670

4.746

2.943

1.491

1.452

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010
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Figura 2 - Evolução da População nos Censos Demográficos - Feliz (RS)

6.3.

Localização e Acessos

Localizado a uma latitude 29°27'03" sul e a uma longitude 51°18'21" oeste, estando a
uma altitude de 120 metros; com uma área territorial de 95 km² representando 0.035% do
Estado, 0.017% da Região e 0.001% de todo o território brasileiro.
O município de Feliz, pertencente à microrregião de Montenegro e a mesorregião
metropolitana de Porto Alegre, está localizado a uma distancia à capital de 65,086 Km.
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Figura 3 – Localização do município de Feliz - RS
Fonte: Wikipédia/2012

As rodovias de acesso ao município de Feliz dão-se pela RS 122 e RS 452. Na Figura
4 é possível ver a delimitação do município e suas principais rodovias.

Figura 4 - Delimitação do município
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6.4.

Clima

O clima do município de Feliz é temperado, com temperaturas que oscilam entre 5ºC
até 39ºC, sendo que a média é de 20ºC.

6.5.

Relevo e vegetação

O relevo é caracterizado por vales, morros e planícies. À medida que avança para o
norte, os montes e morros se acentuam. Os de maior extensão e altitude são o Morro das
Batatas e o Morro Seidel. A planície que margeia o rio Caí destaca-se pela grande fertilidade
do solo, bem como as planícies ao longo dos arroios.

6.6.

Economia

Na economia felizense, destacam-se indústrias do setor metal-mecânico,
calçadista e moveleiro. As atividades do setor primário, principalmente com o cultivo
de hortigranjeiros, com a avicultura e a suinocultura, também têm grande
representatividade na economia municipal. Morango, figo, goiaba e amora-preta,
entre outras olerícolas, são os principais produtos agrícolas.
O setor de comércio e os serviços completam a economia local e são referência
para vários municípios vizinhos.
A produção local é assim constituída (ano base 2010):


39,57% - Indústria



21,71% - Agricultura



38,68% - Comércio e Serviços

Pela localização geográfica privilegiada, pelos altos índices de saúde e
educação das pessoas, entre outros aspectos, Feliz dispõe de plenas condições
para proporcionar qualidade de vida a seus moradores e o êxito dos
empreendimentos instalados em seu território.
6.7.

Ensino

Na área de ensino, existem 4 escolas municipais de educação infantil, 5 escolas
municipais de ensino fundamental, 5 escolas estaduais e 3 escolas de ensino particular.
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7. MAPEAMENTO E ESTUDO DO SISTEMA HIDROGRÁFICO DO MUNICÍPIO
7.1.

Situação e Plano de Bacia

O município de Feliz possui a totalidade de seu território na Bacia Hidrográfica do Rio
Caí, localizada ao leste do Estado do Rio Grande do Sul. A Bacia é integrante da Região
Hidrográfica do Guaíba, cuja classificação oficial do Estado corresponde à Bacia G30. A
área de drenagem1 da Bacia é de 4.983,38 km², representando 1,8% da área do Estado,
sendo que seu curso principal possui 285km de extensão2 .
O Gerenciamento da Bacia é feito pelo Comitê Caí, o qual foi criado pelo Decreto
Estadual Nº 38.903, de 28 de setembro de 1998. No ano de 2006 o Comitê deu início ao
desenvolvimento do Plano de Bacia do Rio Caí através de estudo realizado pela PROFILL
Engenharia, o qual é intitulado como "Consolidação do Conhecimento sobre Recursos
Hídricos e Enquadramento dos Recursos Hídricos Superficiais" estando este atualmente em
sua fase final denominada “Uso das Águas”, referente ao programa de ações que deverá ser
estabelecido na Bacia.
A bacia hidrográfica do Rio Caí é composta por duas regiões distintas. A primeira
delas é formada pelos municípios situados nas encostas superiores da bacia, caracterizado
pela Serra Gaúcha, enquanto que a segunda região é composta por municípios situados na
parte inferior da bacia, o Vale do Caí.
Levando em conta divisões e segmentações anteriores da bacia realizadas pela
MAGNA Engenharia e pela FEPAM, além de contemplar os usos preponderantes e
características fisiográficas da região, o referente Plano, em sua fase de desenvolvimento,
propôs uma nova segmentação da bacia do Caí, resultando na sua divisão em 20 subbacias. Esta proposta foi feita por se conhecer as particularidades de determinados
contribuintes ou mesmo de trecho de curso do Rio Caí. O município de Feliz, seguindo esta
nova divisão, foi enquadrado dentro da unidade hidrográfica do Médio Caí - trecho alto, onde
se evidencia a porção mais urbanizada e industrializada da bacia e, consequentemente,
fortes pressões sobre o meio ambiente. Nesta região, o relevo se torna mais acidentado,
apresentando encostas de grande declividade. A Figura 5 mostra a delimitação da subbacia na qual está inserido o município de Feliz, a qual vai desde a confluência dos Arroios
Belo e Pinhal (final do trecho explicitado em tom vermelho) até a foz do Arroio Forromeco no
Rio Caí, próximo ao município de Bom Princípio.

1

C– PROFILL Engenharia (2006)onsolidação do Conhecimento sobre Recursos Hídricos e Enquadramento dos
Recursos Hídricos Superficiais
2

FEPAM/GTZ (1997)
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Figura 5 – Delimitação da sub-bacia caracterizada como Médio Caí – trecho alto.
FONTE: Adaptado de PROFILL (2006).

O principal corpo hídrico do município de Feliz é o próprio Rio Caí, cruzando o
município de norte a sul. Ao longo de sua extensão, no interior do limite municipal, o Rio Caí
recebe as águas de diversos arroios intermitentes e permanentes, os quais podem ser
visualizados através do mapa disponível no Produto 2 - Tomo IV - Diagnóstico da
Situação do Saneamento Básico e Seus Impactos nas Condições de Vida da
População..
Fazem parte da rede hidrográfica do município:
 Arroio Mata, localizado a nordeste, situado próximo à localidade de Canto Chuchu;
 Arroio Bananal, ao norte, nas imediações do Loteamento Guish;
 Arroio Feliz, ao norte, próximo às localidades de Canto Deves e Arroio Feliz;
 Arroio Cará, resultado da união das águas do Arroio Hoffstetter e Carazinho ao leste
do município, o qual é situado próximo às localidades de São Roque e Picada Cará;
 Arroio Sepultura, ao leste, nas imediações da localidade de Coqueiral;
 Arroio Escadinhas, ao leste, próximo à localidade de Vila Lobos;
 Arroio Vale dos Hermes, localizado a noroeste, passando pela localidade do Morro
das Batatas e entrando na zona urbana do município através do bairro Vale dos
Hermes.
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7.2.

Expansão urbana

Dentre as informações relevantes para a espacialização do tema drenagem urbana,
o Plano de Bacia faz menção também ao comportamento da expansão urbana dos
municípios em um horizonte de 30 anos, enfatizando que a mancha urbana de Feliz é a
única da bacia que ocupou tanto a margem direita como a esquerda do Rio Caí ao longo
das últimas três décadas, sendo uma característica que surgiu após o ano de 1975 e
apresenta uma certa tendência, como mostra a Figura 6.

Figura 6 – Mancha urbana do município de Feliz, nos anos de 1975 e 2004.
FONTE: Adaptado de PROFILL (2006).

O mapeamento da expansão urbana constitui-se de uma importante ferramenta no
desenvolvimento do Plano Diretor, haja vista a necessidade de definição de áreas
prioritárias de preservação, sujeitas a ocorrências de desastres naturais como inundações e
deslizamentos.

7.3.

Dados Hidrológicos

7.3.1. Regime pluviométrico
Para verificação dos índices pluviométricos na região do município de Feliz, foram
identificados dados históricos não consistidos através dos registros da estação pluviométrica
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02951014, operada pela CPRM – Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais, que
atualmente encontra-se desativada. Esta série histórica é referente aos anos de 1951 a
1978, o que não promove uma boa representatividade devido à inexistência de observações
nos períodos recentes, para os quais houveram cheias históricas na região. Ainda, segundo
o diagnóstico que contempla o Plano de Bacia do Caí, o valor da precipitação média anual
situa-se na faixa dos 1.550mm. Os dados de precipitação, bem como o histograma das
médias registradas na estação pluviométrica da CPRM podem ser visualizados na Tabela 2
e Figura 7, respectivamente.
Tabela 2 – Valores de precipitação registrados na estação pluviométrica do município de Feliz
MÊS / PRECIPITAÇÃO (mm)

ANO

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1951

94,2

264,6

86,0

153,6

106,8

69,8

23,9

12,0

226,4

154,4

210,2

85,8

1487,7

1952

103,0

146,9

66,6

24,0

61,0

235,6

95,6

55,8

0,0

125,6

94,6

117,9

1126,6

1953

106,3

54,5

83,3

128,1

107,8

149,4

122,4

84,6

279,3

280,0

36,7

66,1

1498,5

1954

303,4

151,2

71,8

75,8

98,2

328,0

359,6

119,0

265,4

168,2

20,4

86,8

2047,8

1955

0,0

0,0

0,0

225,4

126,2

118,2

120,6

94,8

147,6

148,2

71,0

78,3

1130,3

1956

301,3

125,2

83,6

231,4

91,4

87,0

69,0

129,3

113,6

173,6

69,8

74,4

1549,6

1957

219,4

80,0

100,0

171,4

65,0

89,4

155,4

138,0

161,0

118,8

89,4

219,0

1606,8

1958

81,3

136,0

83,9

86,8

81,5

148,7

39,6

216,1

129,5

136,8

140,7

218,2

1499,1

1959

165,1

174,5

86,8

158,8

121,9

250,9

55,0

270,8

157,8

79,5

78,4

105,8

1705,3

1960

86,0

165,6

126,8

66,9

87,2

135,9

159,1

199,0

220,2

172,6

127,9

42,8

1590,0

1961

115,0

140,2

211,3

180,4

52,0

210,0

0,0

116,8

384,0

258,6

165,6

210,0

2043,9

1962

92,8

36,6

98,2

97,4

54,0

34,3

168,9

108,4

107,4

76,1

55,8

60,5

990,4

1963

144,3

52,4

168,7

41,0

62,8

55,0

101,6

132,4

161,6

336,6

199,4

90,4

1546,2

1964

45,0

74,0

141,3

71,4

21,0

65,6

157,0

114,0

135,0

130,6

68,0

169,4

1192,3

1965

63,8

62,6

119,2

60,6

71,2

41,8

132,8

385,4

300,0

184,2

58,4

144,7

1624,7

1966

161,4

331,6

167,4

48,4

3,6

183,8

220,1

191,4

146,2

203,8

51,4

264,4

1973,5

1967

156,4

110,2

79,8

17,3

67,1

41,2

60,0

106,3

306,7

74,1

117,2

6,4

1142,7

1970

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102,1

35,8

204,8

50,5

111,2

504,4

1971

216,1

149,1

97,5

65,9

95,8

83,0

95,6

95,6

26,1

55,2

116,9

171,6

1268,4

1972

540,7

195,1

136,6

195,1

50,8

224,9

65,9

122,6

59,2

99,6

43,1

96,9

1830,5

1973

201,5

88,8

45,3

93,9

0,0

0,0

0,0

89,4

158,0

73,0

37,0

201,0

987,9

1974

101,4

160,0

116,0

20,2

113,2

181,5

73,4

55,6

66,5

47,2

173,9

103,8

1212,7

1975

105,4

202,0

153,3

59,5

98,0

155,7

39,6

322,5

190,0

83,2

155,2

94,4

1658,8

1976

188,2

93,4

165,4

88,5

191,8

138,7

161,2

98,8

99,4

136,7

127,1

124,2

1613,4

1977

107,1

280,2

209,7

105,5

71,6

123,4

208,9

184,3

87,2

110,2

161,6

146,8

1796,5

1978

118,1

120,5

70,4

12,5

39,7

81,9

131,2

117,8

124,8

135,2

148,4

74,1

1174,6

MÉDIA

146,8

130,6

106,5

95,4

74,6

124,4

108,3

140,9

157,3

144,9

102,6

121,7

1453,9

FONTE: ANA/Hidroweb.
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Figura 7 – Histograma de precipitação média mensal do município de Feliz, com base nos anos
de 1951 a 1978. FONTE: Beck de Souza/2012

7.3.2. Estimativa de vazões do Rio Caí
Na primeira etapa do Plano de Bacia do Caí, em seu relatório temático A.4, foi
realizado um estudo de balanço hídrico contemplando a disponibilidade de água superficial
e as vazões hídricas de demanda para os diversos usos da água. Estes parâmetros foram
calculados em cada uma das sub-bacias da divisão proposta, ou seja, inclusive para o
Médio Caí - trecho alto, no qual o município de Feliz está localizado. Na Tabela 3,
apresentam-se os valores de vazão média de longo período (Qlp), mediana das vazões
(Q50) e as vazões mínimas, as quais são superadas ou igualadas em 90, 95 e 97% do
tempo.
Tabela 3 – Disponibilidades hídricas no Rio Caí, à jusante da sub-bacia do Médio Caí - trecho alto.

Segmento da Bacia

Vazão (m³/s)
Qlp

Q50

Q90

Q95

Q97

Médio Caí - trecho alto (jusante)

54,8

33,5

9,0

5,8

4,4

Demanda hídrica

-1,06

-1,06

-1,06

-1,06

-1,06

TOTAL

53,74

32,44

7,94

4,74

3,34

FONTE: PROFILL (2006).

É válido lembrar que o município de Feliz está situado cerca de 10km distante da foz
do Arroio Forromeco no Rio Caí, local para onde estas vazões foram calculadas. Isso indica
que os valores apresentados na tabela estão superestimados em relação a algum ponto do
rio próximo à sede urbana do município. Porém, estas vazões servem como referência e são
válidas em função de não haverem afluentes de grande porte ao longo do trecho entre a
sede municipal de Feliz e a confluência do Arroio Forromeco com o Rio Caí.
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8. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conforme visto anteriormente, Feliz é um município pequeno, que detém,
aproximadamente, segundo dados do IBGE, um quarto de sua população vivendo em área
rural. Originário da colonização alemã no estado do Rio Grande do Sul, desenvolveu-se às
margens do rio Caí, sendo fortemente influenciado pela presença do mesmo. Ao mesmo
tempo possui topografia bastante acidentada, uma área urbana bastante dispersa aos dois
lados do rio e uma área rural de extrema importância econômica para o município.

8.1 Área Urbana
8.1.1

Descrição Geral do Sistema
O sistema de abastecimento de água da cidade de Feliz é de instalações bastante

simples, não apresentando Estação de Tratamento de Água ou adutoras de grande porte.
Isso se dá devido à captação ser feita de poços subterrâneos, que viabilizam o tratamento
da água pelo método de tratamento simplificado. Sendo assim, o sistema baseia-se em
captação de poços, tratamento simplificado, reservação e distribuição.
No total o sistema abastece 3.601 economias, por um total de 10 (dez) poços de
abastecimento, a um consumo médio de 122,5 L/hab/dia.
8.1.2

Captação
O sistema de captação do SAA da área urbana de Feliz é do tipo subterrâneo,

disperso por toda área atendida pelo mesmo. No total é formada por um grupo de 10 poços
de extração de água subterrânea, que abastecem os diferentes reservatórios da CORSAN.
Tendo como mananciais responsáveis pelo abastecimento os aqüíferos Serra Geral II (8
poços) e Botucatu (10 poços).
Conforme informações da CORSAN, foi optado pelo sistema de captação
subterrânea, em detrimento da captação superficial, apesar da proximidade com o rio Caí,
que corta a cidade, devido as facilidades do tratamento, bem como seu custo. Além disso, a
captação superficial poderia ocasionar problemas de abastecimento devido a constante
variação de nível do corpo hídrico.
Juntos, os poços captam, em média, 1.360 m³ de água por dia, atendendo um total
de 3.601 economias.
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Tabela 4 - Cadastro de poços de captação

Poço

Endereço

FE 01 Rua Bom Fim, 330

Bairro

Aquífero

m³/dia

Bom Fim

Serra Geral II e Botucatu

171

Tempo máx. de
Bombeamento
16 h

FE 02 RS 452, 490

Centro

Botucatu

69

10 h

FE 03 Rua 1° de Maio, 220

Centro

Serra geral II e Botucatu

162

16 h

FE 04 Rua Maurício Cardoso, 500

Centro

Serra Geral II e Botucatu

86

12 h

FE 05 Est. Júlio de Castilhos, 660

Escadinhas

Serra Geral II e Botucatu

58

12 h

FE 06 RS 452, 390
FE
Rua João Steinmetz, 50
07A
FE 9 Rua José G. Fussiger, 1100

Arroio Feliz

Botucatu

86

16 h

Vila Rica

Serra Geral II e Botucatu

293

16 h

Matiel

Serra Geral II e Botucatu

190

16 h

Canto do Rio
Vale dos
Hermes

Serra Geral II e Botucatu

89

16 h

Serra Geral II e Botucatu

159

16 h

FE 10 Rua Acre, 93
FE 12 Rua Esperança, 130

Figura 8 - Poço de captação FE 04
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Figura 9 - Casa de bombas Poço FE 04

Figura 10 - Poço de captação FE 12

8.1.3

Tratamento de Água
O tratamento adotado para a água captada é um tratamento simplificado, uma vez

que, teoricamente, a água subterrânea não apresenta tantos problemas de contaminação
como a água captada superficialmente, muito mais suscetível a contaminação por efluentes
residenciais e industriais. Os processos adotados são os de: desinfecção, cloração e
fluoretação.
É inexistente uma grande estrutura para tratamento da água, como uma ETA, sendo
o mesmo realizado “in situ” em cada um dos poços de tratamento. Os produtos químicos
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aplicados (Hipoclorito de Sódio e Fluoreto de Sódio) são preparados em tonéis-reservatórios
(conforme fotos) e aplicados nos poços, próximos aos orifícios de captação, de modo que é
tratado o aqüífero, e não a água captada especificamente. Com isso evita-se a necessidade
de tanques de tratamento e/ou estruturas maiores.
A dosagem dos produtos é feita automaticamente, por mecanismo eletrônico,
conforme programado pelo operador em função do nível do tanque e dos resultados
verificados na amostragens realizadas em diversos pontos da rede. E os tanques são
preparados e trocados por um operador da CORSAN, responsável pela operação e
manutenção dos sistemas de captação e tratamento, conforme a necessidade.

Figura 11 - Tanques de dosagem de Cloro e Flúor

8.1.4

Monitoramento da Qualidade da Água
O monitoramento da qualidade da água é de fundamental importância em um SAA,

uma vez que é esta o produto final deste serviço prestado. No sistema de abastecimento da
cidade de Feliz, para o controle da qualidade da água, a CORSAN realiza diversas análises.
As mais simples e que demandam necessidade de realização diária são realizadas em
laboratório da empresa no município de Feliz. Já os testes bacteriológicos são feitos
semanalmente, com análise realizada no laboratório da unidade da CORSAN do município
de São Sebastião do Caí, que possui maior estrutura.
Nos poços de captação são realizadas 02 (duas) amostragens diárias, para análise
dos parâmetros pH, turbidez, cloro livre, cor, odor e fluoretos. Abaixo segue média mensal
referente ao mês de janeiro de 2012. Além disso semanalmente são coletadas amostras de
todas unidades de captação para análise dos parâmetros bacteriológicos.
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Tabela 5 - Monitoramento da qualidade da água na captação - média mensal janeiro/2012

POÇOS
FE 01 e FE 03
FE 02
FE 04
FE 05
FE 06
FE 07A
FE 09
FE 10
FE 12

CLORO LIVRE
0,73
0,73
0,71
0,7
0,67
0,71
0,73
0,72
0,73

MÉDIA MENSAL
FLUORETOS TURBIDEZ COR PH ODOR GOSTO
0,8
0,2
2 7,2 NO
NO
0,8
0,2
2 7,2 NO
NO
0,8
0,2
2 6,9 NO
NO
0,7
0,2
2 7,3 NO
NO
0,8
0,2
2 7,5 NO
NO
0,8
0,2
2 7,2 NO
NO
0,8
0,2
2 7,5 NO
NO
0.8
0,3
2 7,1 NO
NO
0.8
0.2
2
7
NO
NO

Obs.: O bacteriológico dos poços deu negativo para coliformes totais e termotolerantes

Já na rede de distribuição são feitas amostragens semanais, em pontos aleatórios,
numa média de 4 a 5 pontos por semana, totalizando 17 amostras mensais. Os parâmetros
analisados são os mesmos citados anteriormente, porém são realizados no laboratório de
São Sebastião do Caí.
Tabela 6 - Monitoramento da qualidade da água na rede - janeiro/2012
COLIFORMES
DIA

ENDEREÇO

PH TURBIDEZ COR CLORO FLUORETOS ODOR GOSTO

TOTAIS

BACTÉRIAS
TERMO
HETEROTRÓFICAS
TOLERANTE

5

Camélias, 300

6,9

0,3

2

0,61

0,9

NO

NO

negativo

negativo

5

Arroio Feliz, 1500

7,5

0,3

2

0,44

0,7

NO

NO

negativo

negativo

5

Canto do Rio, 520

7,2

0,3

2

0,5

0,9

NO

NO

negativo

negativo

5

Guilherme Fussiger, 120

7

0,2

2

0,69

0,9

NO

NO

negativo

negativo

5

Escadinhas, 2085

7,5

0,3

2

0,58

0,9

NO

NO

negativo

negativo

12

Firmino Britz, 103

7,4

0,3

2

0,64

0,7

NO

NO

negativo

negativo

12

Picão, 470

7,3

0,3

2

0,65

0,7

NO

NO

negativo

negativo

12

Vale do Hermes, 933

7,4

0,3

2

0,62

0,7

NO

NO

negativo

negativo

12

Pedro Noll, 402

7,4

0,3

2

0,67

0,7

NO

NO

negativo

negativo

19

Vila Britz, 289

7

0,2

2

0,61

0,7

NO

NO

negativo

negativo

19

Aloisio Veit, 66

7,1

0,1

2

0,64

0,7

NO

NO

negativo

negativo

19

Vale do Lobo, 55

7,2

0,3

2

0,59

0,7

NO

NO

negativo

negativo

19

Irineu G. Buchmann, 865

7,2

0,3

2

0,61

0,7

NO

NO

negativo

negativo

26

Júlio de Castilhos, 1898

7,6

0,3

2

0,61

0,9

NO

NO

negativo

negativo

26

Leopoldo, 900

7,1

0,3

2

0,63

0,9

NO

NO

negativo

negativo

26

São Marcos, 228

7

0,3

2

0,61

0,9

NO

NO

negativo

negativo

26

Guilherme Weisheimer, 1060

7,1

0,3

2

0,64

0,9

NO

NO

negativo

negativo

Zero

1

2

Zero

Além disso, com periodicidade trimestral, são feitas análises em amostras coletadas
por equipe da matriz da empresa, em Porto Alegre, para verificação do atendimento
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aos padrões das normas de potabilidade. Porém, essas análises são repassadas à unidade
municipal somente em caso de verificar-se irregularidade. Nos últimos dois anos não
ocorreram notificações.
Os testes de monitoramento da qualidade da água visam verificar o atendimento dos
padrões da água fornecida as portarias e normas que regulamentam as águas de consumo.
Até dezembro de 2011 a norma a referenciar-se era a Portaria MS 512/2004. A mesma foi
revogada ao final desse ano em favor da Portaria MS 2.914/2011.
8.1.5

Reservatórios e Elevatórias de Água Tratada
O SAA da área urbana de Feliz conta com 9 reservatórios, os quais são abastecidos

pelos diferentes poços de captação de água. Os reservatórios, além de cumprirem a função
de armazenamento da água tratada, cumprem a de elevar e manter pressão suficiente para
o abastecimento satisfatório das economias. Assim, se divide o sistema em setores de
abastecimento de acordo com o reservatório responsável pelo abastecimento.
O controle de nível dos reservatórios é feito de forma eletrônica, comunicando-se
automaticamente, via sistema de rádio ou linhas de transmissão, com as casas de bombas
dos poços que o abastecem, acionando as mesmas quando necessário. E não existem
mecanismos de macromedição na saída dos mesmos, dificultando os controles de perdas
no abastecimento.
Em geral, segundo informações da CORSAN, os reservatórios apresentam-se em
condições satisfatórias de conservação e de atendimento da demanda. A exceção é o
reservatório R5, sito a Rua Júlio de Castilhos, s/nº, no bairro Escadinhas, que devido as
condições da urbanização ocorrida neste bairro apresenta problemas de pressão na rede e
de conservação. Segundo os responsáveis pela operação do mesmo seria necessário
efetuar-se a troca do reservatório bem como a elevação da base que o sustenta.
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Tabela 7 - Cadastro de reservatórios

Reservatório
R1
R2
R3

Endereço
Rua Santa Catarina, 546
Morro das Batatas s/n

Vol (m³)
100
50
100

Poços

Posição

Bairros
Atendidos

Economias
Atendidas

FE's 01, 02, 03 e 04

SemiEnterrado

Centro

2.136

Booster Santa
Catarina

Apoiado

Picão e Morro
das Batatas

238

R4

Rua das Rosas. 160

50

FE 12

Apoiado

R5

Rua Júlio de Castilhos. s/n

25

FE 05

Elevado

Vale dos
Hermes, Bela
Vista e Bom
Fim
Escadinhas

R6

Rua Kurt Walter Graebin, 600

50

Booster Colina

Apoiado

Matiel

90

R7

Rodovia RS 452, 474

20

FE 06

Apoiado

Arroio Feliz

187

R8

Rua das Camélias, s/n

10

Booster Bela Vista

Apoiado

Bela Vista

15

R9

Rua Guilherme Beno Braun

50

FE's 09 e 10

Elevado

Matiel e Canto
do Rio

40

364
186

Figura 12 - Localização de Poços de Captação e Reservatórios da Área Urbana
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Figura 13 - Reservatórios R1 e R2

Figura 14 - Reservatório R9
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Figura 15 - Reservatório R5, com problemas de conservação e pressão

As elevatórias de água tratada são responsáveis pela conexão entre os poços de
captação e os reservatórios, sendo comandadas por um sistema automatizado que é
acionado conforme a necessidade, detectada pelo sensor de nível do reservatório. Em geral
compõe-se de bombas de pequeno porte, já que a vazão elevada não costuma ser muito
grande. Também fazem parte deste sistema alguns booster, que têm a função de elevar a
pressão na rede, permitindo a conexão entre diferentes reservatórios.
8.1.6

Sistema de Distribuição
Como foi dito anteriormente, o sistema de distribuição de água é setorizado, de

acordo com os reservatórios responsáveis pelo abastecimento, dividindo-se assim em, pelo
menos, 6 setores. Além daqueles setores abastecidos pelos reservatórios, há economias
que são abastecidas em marcha pelas adutoras de água que conectam os poços e os
reservatórios.
Do total de economias abastecidas, aproximadamente 70% são abastecidas pelos
reservatórios, enquanto as 30% restantes são abastecidas em marcha.
Conforme informações das CORSAN, pode-se observar que nenhum dos setores
possui problemas de déficit de pressão. Tampouco se percebem valores de sobre
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pressão em nenhum dos setores. Ou seja, todos setores possuem valores de pressão entre
10 e 50 m.c.a. Apesar disso verifica-se, como já foi mencionado, problemas de déficit de
pressão em algumas residências abastecidas pelo reservatório R5, no bairro Escadinhas,
em virtude de deficiências no reservatório.
8.1.7

Rede de Distribuição
A rede de distribuição, como vimos, não é completamente integrada, sendo dividida

em setores. No total é formada por 62.284 metros de tubulação.
Pode-se dizer que a rede é relativamente nova, sendo quase em sua totalidade
formada por tubulação de PVC e apenas 1.350 metros de FºGº (ferro galvanizado).
8.1.8

Hidrometração

8.1.8.1 Parque de Hidrômetros
A CORSAN em Feliz, assim como nos demais municípios a ela concedidos, utiliza
como parâmetro para efetuar a troca do parque de hidrômetros uma vida útil de até 5 anos.
Porém, através de alterações significativas e não esperadas na conta também é feito
levantamento de hidrômetros com problemas, possibilitando a verificação de necessidade
troca ou reparo. No caso de necessidade de aferição ou reparo este pode ser solicitado pelo
cliente a qualquer momento, sendo realizada a retirada do mesmo. Os equipamentos a
serem aferidos são enviados ao INMETRO, conforme regulamento de serviços RSAE ART.
65º.
Atualmente, segundo informações dos responsáveis pela operação do sistema, o
parque de hidrômetros do SAA de Feliz abrange quase a totalidade das economias
abastecidas. A seguir, apresentamos a situação do parque de hidrômetros - Tabela 8.
Tabela 8 – Índice de hidrometração no município
DESCRIÇÃO
Índice de hidrometação (%)

2007
94,53

2008
94,8

2009
94,94

Fonte:SNIS 2007, 2008 e 2009

Conforme se pode perceber, o índice de hidrometração tem se mantido praticamente
constante nos últimos três anos avaliados pelo Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades. Para analisar a qualidade do parque de
hidrômetros se deve verificar a idade dos hidrômetros instalados.
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8.1.8.2 Leitura e Faturação
A leitura dos hidrômetros é realizada por equipe própria da CORSAN, num total de
02 (dois) funcionários, com o auxílio de equipamento digital EDA. Sendo realizada mediante
rotas de leitura pré definidas, que cobrem toda a área atendida pela empresa e é realizada
durante todo o mês, à exceção dos últimos cinco dias. Ou seja, cada domicílio é "lido" uma
vez ao mês.
A fatura é entregue ao cliente diretamente no momento da leitura. As tarefas de
leitura e faturação também tem a função implícita de revisão/atualização cadastral.

8.2
8.2.1

Área Rural
Descrição Geral
O abastecimento de água nas áreas/distritos rurais com concentrações populacionais

no município de Feliz é realizado e de responsabilidade da prefeitura municipal. Atualmente
23,8% da população é considerada rural, ou seja, vive fora da área urbana do município.
Apesar de representar menos de um quarto da população, o setor rural é de extrema
importância em Feliz, uma vez que abriga grande parte da atividade econômica.
A área rural de Feliz está divida em 14 distritos, cada qual com seu sistema
particular, totalizando uma soma de 1.252, das quais 1.217 são economias ativas, as quais
são abastecidos por um total de 23 poços de captação e 24 reservatórios. Estas economias
estão divididas em rurais (R - 1.175), comerciais (C - 41), Industriais (I - 13) e agropecuárias
(A - 23). A fim de prever-se a população pode-se utilizar um índice de 3,21 habitantes por
economia, o que resulta num total de 3.772 habitantes.
8.2.2

Captação
A captação do sistema de abastecimento de água da área rural do município, assim

como o sistema da área urbana, é realizada através de poços de captação da água
subterrânea. Os aqüíferos explorados são diversos, porém pertencem todos à Bacia
Hidrográfica do Rio Caí. O município possui 24 poços registrados, dos quais apenas 16
deles estão em atividade. São eles:
Roncador

São Roque

Vale do Lobo

Nova Caxias

Coqueiral

Bananal

Picada Cará

Vale do Hermes

São Roque - Sobra
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Arroio Feliz (Morro Belo)

Parque Municipal

Arroio Feliz (Loteamento Gisch)

Bom Fim

Arroio Feliz (Andres)

Nova Caxias - Subida

Arroio Feliz (Canto Dewes)
Os poços estão localizados em toda área rural do município, conforme Figura 16, abaixo.

Figura 16 - SAA, localização de poços de captação e reservatórios da área rural

E foram construídas "casinhas" para isolamento e proteção dos poços, conforme
Figura 17, abaixo. As mesmas são recentes e ainda necessitam de obras auxiliares para
adequação, como iluminação, pintura, cercamento. Estas obras já estão previstas e/ou em
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execução.

Figura 17 - "Casinha" para isolamento e proteção dos poços de captação

Atualmente não existe sistema de macromedição e hidrometração na captação,
porém o mesmo está previsto, porém sem data limite para o mesmo.
8.2.3

Tratamento de Água
O tratamento da água de abastecimento do sistema operado pela prefeitura

municipal de Feliz constitui-se de um sistema simplificado, com as operações de cloração e
fluoretação somente. Atualmente não são todos os poços que abastecimento que possuem
tratamento, porém o mesmo está sendo instalado, e se prevê que todos poços estarão
contemplados com tratamento simplificado até o final do mês de abril de 2012.
Os poços de captação que possuem tratamento são: Coqueiral, Picada Caraá, São
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Roque - Sobra, São Roque, Nova Caxias, Bananal e Vale do Hermes.
8.2.4

Monitoramento da Qualidade da Água
O monitoramento da qualidade da água é realizada semanalmente nos poços que

possuem sistema de tratamento. É feita análise dos parâmetros básicos, os quais devem
atender os parâmetros estipulados na Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde.
Os demais poços de abastecimento possuem análise mensal dos mesmo parâmetros, e
seus resultados são encaminhados à Vigilância Sanitária do Estado.
Nas tabelas 9 e 10 apresentamos as avaliações de qualidade da água referente aos
meses de janeiro e fevereiro, respectivamente. As análises de janeiro foram realizadas de
acordo com a Portaria MS 518/04, vigente até este mês. Enquanto aquelas referentes ao
mês de fevereiro foram realizadas de acordo com a Portaria MS 2.914/11, que substitui a
anterior.
As avaliações referentes ao mês de fevereiro não apresentam problemas em
nenhum dos índices, para nenhum dos poços, porém não foram realizadas para todas as
unidades. Já as análises referentes ao mês de janeiro apresentam problemas de
contaminação por Coliformes em alguns poços, e índices fora dos padrões estabelecidos
para Cloro Residual Livre e Fluoretos.
Tabela 9 - Análise de Qualidade da Água, 01/2012

Localidade
Vale do Hermes
Bananal
Nova Caxias
Vale do Lobo
Roncador
Coqueiral
São Roque
São Roque - Sobra
M Batatas

Cl Residual
Livre
0,3
0,23
0,37
0
0
0,43
0,28
0,27
0,28

Parâmetro
Turbide Fluoreto
Eschericia
z
s
Coli
0,6
0,7
Ausente
0,5
0,7
Ausente
0,5
0,7
Ausente
0,5
0,1
Ausente
0,6
0,1
Ausente
0,5
0,7
Ausente
0,6
0,7
Ausente
0,6
0,7
Ausente
0,6
0,7
Ausente

Coliformes
Totais
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
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Tabela 10 - Análise de Qualidade da Água, 02/2012

Parâmetro
Cl Residual Livre
Cor Aparente
pH
Turbidez
Fluoretos
Sabor
Odor
Eschericia Coli
Coliformes Totais
Bactérias
Heterotróficas
8.2.5

Picada
Coqueiral
Cará
0,42
0,51
0,6
0
7,36
7,12
0,17
0,11
0,69
0,65
NO
NO
NO
NO
Ausente Ausente
Ausente Ausente

Localidade
São
Bananal
Roque
0,52
0,38
1,5
1,5
7,16
7,21
0,3
0,3
0,6
0,66
NO
NO
NO
NO
Ausente Ausente
Ausente Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Vale do
Hermes
0,41
0
7,08
0,07
0,67
NO
NO
Ausente
Ausente

Nova
Caxias
0,41
1,3
7,02
0,21
0,63
NO
NO
Ausente
Ausente

Ausente Ausente

Ausente

Reservatórios e Elevatórias de Água Tratada
Devido ao fato de o sistema de abastecimento responsável pelo atendimento à

população rural ser descentralizado, ou seja, constituído de diversos pequenos sistemas,
isso faz com que o mesmo seja desprovido de elevatórias de água tratada. As próprias
bombas de captação dos poços cumprem esse papel, ligando os poços aos reservatórios.
Porém, mesmo assim o sistema é composto por alguns reservatórios de pequeno
porte, para armazenamento de água tratada. No total, dos 24 reservatórios existentes,
apenas 10 estão em operação, sendo eles:
Bom Fim
Bananal
Nova Caxias
Arroio Feliz
Morro Grande
Picão
Vale do Lobo
São Roque
Escadinhas
Vale do Hermes
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Os reservatórios, em geral possuem a mesma configuração, sendo chamados
reservatórios de jusante, cujo abastecimento da população ocorre de duas formas, em
marcha e após reservação.
8.2.6

Sistema de Distribuição
Como no sistema operado pela CORSAN, o sistema operado pela prefeitura também

é setorizado, de acordo com os reservatórios e poços de captação responsáveis pelo
abastecimento de cada localidade. No total são 14 distritos abastecidos, nos quais as
economias abastecidas na área urbana se dividem da seguinte forma:
São Roque - 186
Vale do Hermes - 16
Bom Fim - 80
Morro Grande - 11
Morro das Batatas - 69
Bananal - 133
Picada Caraá - 221
Picão - 78
São Roque/Sobra - 57
Coqueiral - 58
Roncador - 61
Arroio Feliz - 177
Nova Caxias - 52
Canto Chuchu - 18
8.2.7

Hidrometração
Segundo informações da prefeitura municipal de Feliz, 100% das economias

abastecidas pela prefeitura municipal são hidrometradas. E estes têm em média entre 1 e 2
anos. Atualmente não existe um plano de substituição e aferição do parque de hidrômetros,
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uma vez que os mesmo foram instalados recentemente.
8.2.7.1 Leitura e Faturação
A leitura dos hidrômetros é realizada por equipe própria da prefeitura, num total de
02 (dois) funcionários. Atualmente está é realizada manualmente, porém está em
implantação sistema para leitura com auxílio de equipamento eletrônico, no modelo
daqueles utilizados pela CORSAN. Sendo realizada mediante rotas de leitura pré definidas,
que cobrem toda a área atendida pela municipalidade e é realizada durante todo o mês,
num total de 250 leituras diárias. Ou seja, cada domicílio é "lido" uma vez ao mês. A tarefa
de leitura é feita com uma porcentagem de leitura e/ou erro menor que 1%.
Após a implantação do sistema de leitura automatizada, a fatura será entregue ao
cliente diretamente no momento da leitura. As tarefas de leitura e faturação também tem a
função implícita de revisão/atualização cadastral.
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9. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O sistema de esgotamento sanitário do município de Feliz não foi concedido e é de
responsabilidade da prefeitura municipal. Porém, a mesma está em negociações com a
CORSAN para passar, mediante contrato de concessão, a responsabilidade destes serviços
a mesma.
Atualmente o sistema adotado é o de tratamento simplificado, mediante utilização de
instalações do tipo fossa-sumidouro e/ou fosso-filtro com lançamento à rede de
esgotamento pluvial. Porém, tampouco a existência deste sistema é garantida, já que não
existe banco de dados referente as residências com o sistema instalado e/ou com a devida
manutenção em dia. Com isso ocorre geração de problemas decorrentes do lançamento de
esgotos in natura à rede pluvial, como geração de odores em bocas de lobo, contaminação
dos corpos hídricos, possibilidade de ocorrência de doenças e enfermidades de veiculação
hídrica.
A maior demanda oriunda do não tratamento, ou do mal tratamento, dos esgotos se
dá na verificação de poluição do rio Caí, e afluentes, que é o maior corpo hídrico da região,
cortando a área urbana de Feliz.
Nas áreas rurais utiliza-se o sistema fossa-sumidouro. A fiscalização destes
sistemas ocorre na instalação, sendo exigido para regularização da documentação dos
imóveis, bem como mediante denúncias quando da percepção de maus odores ou
aparência. Porém, assim como na área urbana, também não existe banco de dados
referente a real existência destes sistemas e sua manutenção. Com isso ocorrem os
mesmos problemas de contaminação ao meio ambiente.
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10. TIPO E CONDIÇÕES
SANEAMENTO BÁSICO

DA

PRESTAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

DE

De acordo com a Lei Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, considera-se:
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja
competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra
pública, objeto de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas
que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que
o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação,
da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
A seguir são apresentadas formas de prestação de serviços e concessão dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Feliz.

10.1

Prestação dos Serviços e Contratos de Concessão

A CORSAN é uma empresa de economia mista, cujo maior acionista é o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul. Sua missão é “promover o saneamento ambiental, com
preços justos e excelência nos serviços, cumprindo o papel social da companhia”. Mediante
contrato assinado com a prefeitura municipal, é a CORSAN a responsável pelos serviços de
abastecimento de água em toda área urbana do município de Feliz, com qualidade e
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responsabilidade socioambiental.
10.1.1 Indicadores Técnico-Operacionais
A gestão operacional do abastecimento de água é realizada pela CORSAN.
A seguir, na Tabela 11 são apresentadas as principais informações operacionais do
sistema de abastecimento de água de Feliz.
Ao analisar a Tabela 11, anteriormente apresentada, é possível observar algumas
peculiaridades dos serviços de abastecimento de água prestados, como segue:
Através dos índices de perdas pode-se verificar que estes aumentaram ao longo dos três
anos, apesar da diminuição do consumo, sinal de problemas de manutenção e avaliação da
rede;
Através dos índices de consumo per capita, que há uma diminuição no consumo, apesar da
manutenção do volume de água disponibilizado por economia, resultados possivelmente
decorrentes de programas de conscientização;
Através dos índices de economias, quantidade de ligações (totais e ativas) e população
atendida, pode-se observar o aumento de ligações totais, assim como da população
abastecida, oriundo do crescimento e desenvolvimento observado no município;
Através dos índices de faturamento, apesar do aumento da efetividade dos funcionários,
percebe-se um aumento das perdas, possivelmente decorrentes do aumento dos índices de
perdas, que apresentaram aumento significativo.
Os índices de esgoto apresentam-se nulos por ser um serviço não prestado no
município de Feliz.
Tabela 11 – Informações Operacionais
DESCRIÇÃO

2007
7.458

2008
7.798

2009
7.982

0

0

0

Quantidade de ligações de água totais

2.353

2.392

2.467

Quantidade de ligações de água ativas

2.247

2.317

2.370

Quantifade de economias de água ativas

2.804

2.928

2.989

1,2

1,3

1,3

0

0

0

População atendida com Abastecimento de água (hab)
População atendida com Esgotamento Sanitário

Densidade de economias de água por ligação [econ./lig.]
Quantidade de ligações de esgoto totais
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DESCRIÇÃO

2007
0

2008
0

2009
0

Quantidade de economias de esgoto ativas

0

0

0

Densidade de economias de esgoto por ligação [econ./lig.]

0

0

0

Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio
[econ./empreg.]

ND

382

422,6

Incidência da desp. de pessoal e de serv. de terc. nas despesas
totais com os serviços [percentual]

43,1

48,0

49,6

Índice de perdas faturamento [percentual]

27,6

29,2

30,4

Consumo micromedido por economia [m³/mês/econ.]

9,7

9,8

7,7

Extensão da rede de água por ligação [m/lig.]

26,0

25,5

Quantidade de ligações de esgoto ativas

Extensão da rede de esgoto por ligação [m/lig.]

0

26,1
0

Consumo médio per capita de água [l/hab./dia]

126,6

126,4

122,5

Volume de água disponibilizado por economia [m³/mês/econ.]

13,0

13,4

13,2

Índice de micromedição relativo ao consumo [percentual]

90,0

92,04

92,5

Índice de produtividade: empregados próprios por 1000
ligações de água [empreg./mil lig.]

3,2

3,3

3,0

Índice bruto de perdas lineares [m³/dia/Km]

4,2

4,9

5,2

Índice de perdas por ligação [l/dia/lig.]

113,9

132,1

138,0

Índice de consumo de água [percentual]

78,7

76,2

74,9

Consumo médio de água por economia [m³/mês/econ.]

10,2

10,2

9,9

Extensão da rede de água [km]

61

63

63

Volume de água micromedido [1.000 m³/ano]

305

324

326

Volume de água consumido [1.000 m³/ano]

339

352

353

Volume de água faturado [1.000 m³/ano]

312

327

328

Volume de água macromedido [1.000 m³/ano]

215

231

236

Volume micromedido nas economias residenciais ativas de
água [1.000 m³/ano]

258

275

277

Extensão da rede de esgoto [km]

0

0

0

Volume de esgoto coletado [1.000 m³/ano]

0

0

0

Volume de esgoto tratado [1.000 m³/ano]

0

0

0

Volume de esgoto faturado [1.000 m³/ano]

0

0

0

Quantidade de paralisações no sistema de distribuição de água
(até 6 horas no ano)

ND

ND

ND

Duração das paralisações (horas)

ND

ND

ND

Quantidade de interrupções sistemáticas

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Duração das interrupções sistemáticas (horas)
N/D – não disponível

0

FONTE: SNIS/2007, 2008 e 2009
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10.1.2 Indicadores Econômico-Financeiros
10.1.2.1

Receitas x Despesas

Os demonstrativos de Receitas e Despesas apresentados a seguir utilizam
informações do SNIS/2007, 2008 e 2009 – Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento, uma publicação oficial do Ministério das cidades, como mostra a Tabela 12.
Tabela 12 – Informações Comerciais
DESCRIÇÃO

2007

2008

2009

Receita operacional total (direta + indireta)[R$/ano]

1.377.814

1.525.233

1.642.272

Receita operacional direta de água [R$/ano]

1.354.480

1.501.128

1.617.774

0

0

0

Receita operacional direta de esgoto [R$/ano]
Arrecadação total [R$/ano]

1.378.498

1.532.295

Crédito de Contas a Receber [R$/ano]

84.474

83.914

ND
99.518

Despesa com pessoal próprio [R$/ano]

600.614

661.557

734.749

Despesa com energia elétrica [R$/ano]

152.192

176.258

177.251

Despesa com serviços de terceiros [R$/ano]

26.954

26.236

22.246

Despesa com água importada [R$/ano]

0

0

0

Despesas com esgoto exportado [R$/ano]

0

0

0

Despesa de exploração [R$/ano]

1.152.881

1.280.520

1.356.887

Despesas totais com os serviços [R$/ano]

1.456.620

1.433.605

1.526.960

85.802

88.208

104.964

7

8

7

Despesa média anual por empregado [R$/empreg.]
Quantidade total de empregados próprios [empregado]
FONTE: SNIS/2007, 2008 e 2009

Através dos dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, foram
verificados os seguintes dados sobre o sistema operado pela CORSAN:
A CORSAN, no município de Feliz, arrecadou no ano 2009, R$ 1.642.272,00, valores
os quais comparados com as despesas totais com os serviços de R$ 1.526.960,00 configura
um superávit no ano de R$ 115.312,00.
O número total de empregados segundo o SNIS 2007 era de 07 (sete) funcionários.
Tendo mantido-se essa quantidade, com uma variação durante o ano de 2008 de 01 (um)
funcionário. O pequeno quadro de funcionários explica-se pela simplicidade do sistema em
questão, que não exige esforços humanos de operação e ao fato de alguns serviços serem
delegados ao escritório regional da empresa, como as análises de qualidade da água por
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exemplo.
Com relação aos custos com consumo de energia elétrica, conforme dados do SNIS,
as despesas no ano de 2009 foram de R$ 177.251,00.
10.1.2.2

Política Tarifária

A política tarifária da CORSAN e os preços cobrados pelos serviços, podem ser verificados
nas Tabelas 13 e 14, apresentadas a seguir.
Tabela 13 – Tarifas médias
2007
4,34

DESCRIÇÃO
Tarifa média praticada [R$/m³]
FONTE: (SNIS 2007, 2008 e 2009)

2008
4,59

2009
4,93

Tabela 14 – Tarifas de água e esgoto por categoria
ÁGUA
TARIFA

MSOCIAL

BÁSICA

CATEGORIA

PREÇO
BASE

SERVIÇO
BÁSICO

TARIFA
MÍNIMA SEM
HIDR.

BICA PÚBLICA

1,64

6,51

22,91

RESID. A e A1

1,39

6,51

20,41

m3 excedente

3,43

RESIDENCIAL
B

3,43

16,23

50,53

COMERCIAL
C1

3,43

16,23

50,53

3

EMPRESARIAL

m excedente

3,90

COMERCIAL

3,90

28,95

106,95

PÚBLICA

3,90

57,83

135,83

INDUSTRIAL

4,43

57,83

205,01

FONTE: CORSAN – dezembro/2011

Para atualização dos valores a CORSAN deve seguir os estudos de definição
de reajustes e revisão tarifária elaborados pela AGERGS para garantir a sustentação
econômico-financeira

da

prestação

dos

serviços

e

realização

de

novos
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investimentos. Entre os anos 2011 e 2014 os reajustes deverão basear-se em índice
setorial, conforme nota técnica 01/2010.
Para os anos 2008, 2009 e 2010 foram homologados os seguintes percentuais,
conforme a Tabela 15, estando a política tarifária praticada pela CORSAN em desacordo
com os reajustes autorizados.
Tabela 15 – Reajustes AGERGS
ANO
Reajuste (%)
2008
8,25
2009
4,78
2010
2,88
FONTE: Regulação Econômica de Serviços de Saneamento - AGERGS

Os valores praticados no segundo semestre de 2011 foram atualizados em julho
deste mesmo ano.
Nos termos do marco de regulamentação dos serviços, permite-se a interrupção do
fornecimento nos casos previstos na Lei Federal 11.445/07 (artigo 40), que disciplina as
situações

de

emergência,

de

manutenções

e

interrupções

programadas

e

do

inadimplemento do usuário. Cabe ressaltar que a forma de utilização do corte de
fornecimento pela administração dos serviços é um importante item de avaliação do nível
técnico e gerencial da organização, bem como da qualidade dos serviços por ela prestados.
Assim, para coibir casos de

inadimplência prolongada, a CORSAN utiliza-se da

política de corte de fornecimento para como um instrumento de gerenciamento e de
disciplina do consumo e pagamento.
10.1.2.3

Investimentos

A Tabela 16, a seguir, apresenta os investimentos realizados pela CORSAN nos
últimos 3 anos avaliados pelo SNIS. Com base nos valores apresentados pode-se verificar
uma diminuição de mais de 50% dos investimentos no ano de 2008 no sistema de água, e
um pequeno acréscimo no ano de 2009.
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Tabela 16– Investimentos Realizados
2007

VALOR (R$)
2008

2009

67.904,12

33.046,15

39.036,61

0,00

0,00

0,00

Outros investimentos

2.160,00

0,00

0,00

Investimentos com recursos próprios

70.064,12

30.905,77

40.389,46

0,00

2.140,38

0,00

75.641,52

38.726,93

40.389,46

DESCRIÇÃO
Investimentos realizado em abastecimento de
água
Investimentos realizado em esgotamento sanitário

Investimentos com recursos não onerosos
Investimentos totais
Fonte: SNIS 2007, 2008 e 2009

10.2 Prestação dos Serviços na Área Rural
Atualmente o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água assinado
pela Prefeitura Municipal de Feliz junto à CORSAN não contempla a área rural do município.
Devido a este fato a responsabilidade da prestação deste serviço nestas localidades é da
própria prefeitura.
A responsabilidade da prestação dos serviços, dentro da hierarquia da administração
municipal, compete ao Departamento de Meio Ambiente, o qual está vinculado à Secretaria
de Obras.
O atendimento ao público para atendimento de solicitações, reclamações e/ou
sugestões pode ser feita de duas formas:
- através de balcão de atendimento, na própria secretaria, na sede da prefeitura, onde há
dois funcionários para o serviço;
- através do telefone da prefeitura, durante o horário comercial (07:30 - 11:30 e 13:30 17:30).
Além disso, no caso de necessidade de manutenção, o contato pode ser realizado
diretamente com o funcionário responsável pela mesma, através do seu telefone particular.
10.2.1 Indicadores Técnico-Operacionais
Atualmente, como já foi dito, o número de ligações ativas existente é de 1.217
economias, representando aproximadamente 3.772 habitantes atendidos. Além disso, se
têm um histórico de adição anual de, aproximadamente, 50 novas ligações.
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O volume total abastecido no mês de fevereiro de 2012 foi de 14.060 m³, dos quais 11.575
m³ foram destinados ao abastecimento residencial, 463 m³ ao abastecimento comercial,
1.598 m³ ao abastecimento agropecuário e 424 m³ ao abastecimento industrial.
10.2.2 Indicadores Econômico-Financeiros
10.2.2.1

Receitas x Despesas

Os indicadores referentes a receitas e despesas apresentados abaixo referem-se aos
anos de 2009 e 2010, fornecidos pela municipalidade.

Receitas

Despesas

10.2.2.1

Tabela 17 - Receitas x Despesas - SAA Área Rural
2009
Tarifa
R$ 330.181,41
R$
Multa/Juros
R$
5.065,49
R$
Divida Ativa
R$
10.655,95
R$
Multa/Juros Divida Ativa
R$
2.742,37
R$
Taxas e Infrações
R$
3.599,96
R$
Total
R$ 352.245,18
R$
Energia Elétrica
R$ 181.968,27
R$
Funcionários
R$
18.966,75
R$
Combustível
R$
1.847,43
R$
Manutenção
R$
9.075,40
R$
Análise/Tratamento
R$
13.842,00
R$
Desapropriações/Acordos
R$
R$
Total
R$ 225.699,84
R$

2010
372.412,13
5.777,07
7.791,14
2.132,39
2.652,00
390.764,73
170.573,09
43.067,30
2.528,28
70.499,32
18.853,67
305.521,66

Política Tarifária

Assim como o sistema operado pela CORSAN na área urbana, o SAA operado pela
prefeitura é responsável por atender a área rural do município também é tarifado, com
valores semelhantes aos praticados pela CORSAN, conforme tabela a seguir, revisada,
publicada e sancionada pelo prefeito municipal, através do decreto 2.709 de 1º de agosto de
2011.
A inadimplência observada é inferior a 1%. Um cidadão é considerado inadimplente
quando atrasa o pagamento da fatura em mais de 90 dias. Quando identificada
inadimplência ocorre a suspensão da prestação do serviço, porém não sem antes enviar
aviso de corte, solicitando a quitação dos débitos Quando a inadimplência ocorre por
impossibilidade da quitação da dívida é oferecida a possibilidade de parcelamento da
___________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

56

__________________________________________________________________________
mesma.
Tabela 18 - Tarifa de Água Residencial para Área Rural

Tarifa de Água Residencial
Tarifa de Serviço Básico

R$ 12,80

Valor metro cúbico, até 20 m³

R$ 2,65

Consumo (m³)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Acima de 20 m³, para cada m³ a
mais

Valor
(R$)
15,45
18,10
20,75
23,40
26,05
28,70
31,35
34,00
36,65
39,30
41,95
44,60
47,25
49,90
52,55
55,20
57,85
60,50
63,15
65,80
2,95

___________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

57

__________________________________________________________________________

Tabela 19 - Tarifas de Água Comercial, Industrial e Agropecuária para Área Rural

Tarifas de Água - Comercial, Industrial e Agropecuária
Tarifa Serviço Básico
Valor metro cúbico, até 25 m³
Consumo (m³)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Acima de 20 m³, para cada m³ a
mais

Comercial Industrial Agropecuário
R$ 16,00 R$ 32,00

R$ 32,00

R$ 3,20

R$ 0,42

19,20
22,40
25,60
28,80
32,00
35,20
38,40
41,60
44,80
48,00
51,20
54,40
57,60
60,80
64,00
67,20
70,40
73,60
76,80
80,00
83,20
86,40
89,60
92,80
96,00
3,75

R$ 4,25
Valor (R$)
36,25
40,50
44,75
49,00
53,25
57,50
61,75
66,00
70,25
74,50
78,75
83,00
87,25
91,50
95,75
100,00
104,25
108,50
112,75
117,00
121,25
125,50
129,75
134,00
138,25
4,8

32,42
32,84
33,26
33,68
34,10
34,52
34,94
35,36
35,78
36,20
36,62
37,04
37,46
37,88
38,30
38,72
39,14
39,56
39,98
40,40
40,82
41,24
41,66
42,08
42,50
0,48
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11. SITUAÇÃO E ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.1

Macrodrenagem

Conforme informações provenientes do Setor de Obras e Trânsito identifica-se a
ocorrência de cheias frequentes no Rio Caí, o qual cruza a zona urbana do município de
Feliz no sentido leste-oeste. Segundo a notícia publicada no Portal Vale do Caí, de
22/07/20113:
"Em conseqüência das constantes chuvas, o nível do rio Caí subiu
bastante e a enchente atingiu várias cidades da região. Arroios como
Forromeco, Cadeia, Maratá e Salvador também transbordaram em
vários pontos.O alerta da Defesa Civil é que se trata de uma das
maiores enchentes já registradas no Vale do Caí. Em Feliz o rio
estabilizou, mas na quinta-feira chegou a 10m90cm acima do normal,
nível superior ao da grande enchente de 2000 (10m70cm)."
Os fatores que desencadeiam as enchentes são condicionados pela natureza, sendo
a chuva um dos fatores mais significativos, o que se justifica pelo número de incidências
destes eventos em períodos de elevada precipitação. Além disso, o relevo de característica
plana favorece a inundação para o interior das margens devido à velocidade da água ser
relativamente baixa, o que requer uma maior área para escoamento do rio. Porém, destacase que a ação do homem possui uma influência fundamental sobre a magnitude dos eventos
devido aos processos de modificação e ocupação do solo, que os tornam cada vez mais
impermeáveis e aumentam a quantidade de água escoada na superfície.
Logo abaixo, nas Figuras 18 a 21, estão apresentadas algumas fotos em períodos
de cheia, em que o município de Feliz é afetado.

3

http://www.valedocai.com.br/portal/noticias_detalhes.php?id=1309 .

Último acesso em: 9 de março de

2012.
___________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

59

__________________________________________________________________________

Figura 18 – Enchente vista da ponte de ferro,
sobre o Rio Caí.

Figura 19 – Enchente na Avenida Voluntários da
Pátria.

Figura 20 – Área inundada na Avenida Arthur
Ruschel.

Figura 21 – Enchente no bairro Matiel.

O extravasamento da calha do Rio Caí se configura como um grande problema de
drenagem urbana do município, aliado ao fato de que alguns locais da zona urbana estão
situados dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP). Conforme previsto pelo
Código Florestal (Lei 4.771/65, redação dada pela Lei 7.803/89), para os cursos que tenham
de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura, como é o caso do Rio Caí, deveria
haver uma faixa de preservação de 100m distante das margens do rio, prevendo a
inundação natural da várzea ribeirinha.
A vegetação situada em áreas de APP nas margens dos rios, classificada como mata
ciliar, pode ser definida como uma variável na função de indicador da qualidade dos
ambientes associados aos recursos hídricos superficiais, haja vista as interações
estabelecidas entre esse descritor e as condições gerais dos recursos hídricos, tanto em
termos de qualidade como de quantidade4.

4

Consolidação do Conhecimento sobre os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio

Pardo e Elaboração do Programa de Ações da Sub-Bacia do Rio Pardinho –
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As matas ciliares possuem uma fundamental importância na proteção dos cursos
d'água tanto contra o assoreamento, o qual carreia sedimentos oriundos do processo
erosivo para dentro da calha fluvial, como também contra a sua contaminação por
defensivos agrícolas. A ausência desta vegetação torna as margens dos rios vulneráveis à
erosão ocasionada pela ação hídrica, aumentando a incidência de inundações devido à
obstrução da calha do rio por sedimentos.
Na região norte do município de Feliz identifica-se o processo erosivo nas
proximidades da localidade de Bananal, conforme mostram as Figuras 22 e 23.

Figuras 22 e 23 – Erosão nas margens do Rio Caí, próximo à localidade de Bananal.

Além destes locais sujeitos ao processo erosivo identifica-se também as chamadas
voçorocas, as quais possuem as mesmas conseqüências que o processo anterior. No
entanto, além de surgirem nos locais com ausência de vegetação, as voçorocas
normalmente são desencadeadas por eventos de chuvas intensas, ocasionando grandes
buracos no solo.
Na região centro-sul do município de Feliz identifica-se o processo de
voçorocamento nas proximidades da localidade de Escadinhas, conforme mostram as
Figuras 24 e 25.

ECOPLAN/2006
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Figuras 24 e 25 – Voçoroca na localidade de Escadinhas.

11.2

Microdrenagem

11.2.1 Equipe técnica
O corpo técnico e operacional da Secretaria de Obras e Trânsito possui a
responsabilidade de toda a Secretaria. Desta forma, não existe um escopo definido de
equipe para a prestação dos serviços de drenagem urbana.
A manutenção do sistema de drenagem existente, como limpeza e manutenção de
bocas de lobo, limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais e limpeza de córregos
municipais, são serviços sem um planejamento definido, isto é, as ações são feitas por
demanda, e não por intervenções periódicas.

11.2.2 Rede de microdrenagem
O Setor de Obras e Trânsito não dispõe de cadastro de microdrenagem ou registros
de extensão total de rede no sistema viário, porém as informações existentes apontam a
presença de rede de microdrenagem em todas as vias pavimentadas, inclusive na maioria
do arruamento efetuado sobre paralelepípedo. Seguindo estas premissas, a extensão de
rede de microdrenagem foi estimada através de medições em planta e visualização do tipo
de pavimentação por meio de imagem de satélite, fornecida pelo Setor de Obras e Trânsito.
Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 20 abaixo.

___________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

62

__________________________________________________________________________
Tabela 20 – Extensão de rede de microdrenagem no município de Feliz.

Extensão de vias urbanas com Extensão de vias urbanas com
rede existente (km)
ausência de rede (km)
30,9

27,0

Extensão total de
vias na área urbana
(km)
57,9

Percentagem de vias
com rede existente
53,3%

FONTE: Beck de Souza (2012)

11.2.3 Lançamento irregular de efluentes na rede de drenagem
Segundo informações da prefeitura, existe o lançamento de esgoto sanitário em
alguns pontos da rede de drenagem principalmente em função de construções antigas,
anteriores à exigência de instalações sanitárias adequadas. Porém, este lançamento
indevido de efluentes domésticos é proveniente também de estabelecimentos construídos
de forma irregular.

11.2.4 Pontos de Alagamento
Com relação à existência de locais sujeitos a alagamentos, identifica-se dois pontos
críticos no município de Feliz, os quais encontram-se descritos abaixo.


Esquina da Rua Frei Caneca com a Av. Marcos José de Leão

Neste local (Figuras 25 e 26) verifica-se a ocorrência de alagamentos freqüentes,
apesar de haverem bocas-de-lobo aparentemente em quantidade adequada. Segundo
informações da Prefeitura, existe a possibilidade destas galerias pluviais terem diâmetros
insuficientes para escoar as águas pluviais em momentos de chuva intensa.
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Figura 26 – Vista da Rua Frei Caneca, no ponto de alagamento próximo aos Correios.

Figura 27 – Vista da Av. Marcos José de Leão, no ponto de alagamento próximo aos Correios.

___________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

64

__________________________________________________________________________
Em observação das bocas-de-lobo situadas na Rua Frei Caneca (Figuras 28 e 29), é
notável que as mesmas não estejam em condições plenas para captação das águas pluviais
que escoam ao longo das sarjetas. A presença de pequenas gramíneas e folhagens em seu
interior dificultam que estas operem em condições adequadas, aumentando a quantidade de
água a ser captada à jusante. Existe a possibilidade das bocas-de-lobo seguintes "não
darem conta" da água em excesso, o que pode agravar situações de alagamento neste
local.

Figuras 28 e 29 – Obstrução das bocas-de-lobo na Rua Frei Caneca.



Rua Alexandre Piccolli

Neste local verifica-se a ocorrência de alagamentos freqüentes principalmente no
ponto de cota mais baixa da via. A Figura 30 mostra o local em que os episódios dos
alagamentos são críticos, sendo um dos fatores agravantes o fato de que as moradias
possuem parte de sua área localizada abaixo do nível da guia do passeio. Por ser o ponto
mais baixo da via, as águas pluviais convergem através da sarjeta para este local, o que
poderia estar aliado à baixa capacidade de captação da boca-de-lobo e/ou diâmetro
insuficiente para a galeria pluvial.
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Figura 30 – Casas abaixo do nível da guia, na Rua Alexandre Piccolli.

Verifica-se também algumas inconsistências no sistema de drenagem da Rua
Alexandre Picolli, sendo visível a presença de sedimentos no interior da tubulação além de
boca-de-lobo com estrutura danificada nas Figuras 31 e 32, respectivamente.

Figura 31 – Sedimentos depositados na
tubulação de drenagem.

Figura 32 – Boca-de-lobo com estrutura
danificada.
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No Anexo II encontra-se a planta de rede de microdrenagem cujas informações de
extensão de e pontos críticos de alagamento podem ser identificados visualmente.

11.3

Áreas de Risco

A respeito da situação de áreas de risco no município, existem apenas levantamentos
não oficiais em pontos críticos. Com relação a inundações, os locais mais atingidos pelo
extravasamento da calha do Rio Caí em períodos de cheia ocorrem na proximidade da
ponte de ferro. Identifica-se o problema principalmente nas avenidas Arthur Ruschel e
Voluntários da Pátria, no centro da cidade, e nas imediações do bairro Matiel, conforme é
mostrado na Figura 32.

Figura 33 - Áreas críticas localizadas próximo à ponte de ferro, na zona urbana do município.
FONTE: Google Earth.

Com relação a áreas sujeitas a deslizamentos, normalmente estas ocorrem em
encostas com declividade acentuada e com solo de origem sedimentar, o que permite a alta
infiltração de água em períodos de elevada precipitação e o aumento do peso das camadas
de solo, gerando instabilidade no talude. Esta diminuição de estabilidade no solo ocorre
também pela presença de ocupação irregular nestes locais, responsável pela deterioração
da vegetação natural.
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No município de Feliz não se identificou nenhuma área caracterizada como de risco de
deslizamento, apenas os processos erosivos descritos no capítulo 8.1, que ocorrem
isoladamente. No entanto, atualmente estão sendo realizadas obras de contenção para a
estabilização de 3 encostas com problemas de instabilidade, como parte dos objetivos
descritos pelo Plano Plurianual do município.
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12. SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
12.1 Planejamento
A Lei Federal do Saneamento Básico estabelece que a prestação de serviços
públicos de saneamento básico deverá ater-se a um plano, que poderá ser específico
para cada serviço sendo que para o caso deste Tomo, abordar-se-á a questão dos
resíduos.
Segundo a Lei, os planos de saneamento devem ser necessariamente editados pelos
titulares, porém podem ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos
prestadores de cada serviço, neste caso cabendo ao titular a consolidação e a
compatibilização dos planos específicos de cada serviço, os quais também deverão ser
compatíveis com os planos de recursos hídricos das correspondentes bacias
hidrográficas.
Também estabelece que os planos deverão ser revistos periodicamente, em prazo não
superior a quatro anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual, e que cabe à
entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos
planos por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais,
regulamentares e contratuais.
Além disso, a Lei exige ampla divulgação das propostas e revisões desses planos e dos
estudos que os fundamentam, inclusive com a realização de audiêcias ou consultas
públicas e o recebimento de sugestões e críticas.
O planejamento é uma ferramenta administrativa, o qual deve ser entendido como um
processo cíclico e prático das determinações de um determinado plano, o que lhe
garante continuidade, havendo uma constante realimentação de situações, propostas,
resultados

e

soluções,

lhe

conferindo

assim

dinamismo,

baseado

na

multidisciplinaridade, interatividade, num processo contínuo de tomada de decisões.
Com relação ao município de Feliz, destaca-se como uma ferramenta fundamental de
planejamento e gestão de resíduos sólidos domiciliares, a existência do controle,
quantificação e caracterização dos resíduos sólidos gerados no município. Esse
controle, é realizado pela secretaria de obras e trânsito de Feliz a partir de relatórios de
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controle mensais enviados pela empresa terceirizada contratada para prestação dos
serviços de coleta, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos do município de
Feliz. Nesses relatórios os resíduos coletados são discriminados em resíduos sólidos
orgânicos e resíduos secos (recicláveis).
As tabelas a seguir apresentam a quantificação mensal de resíduos do município de
Feliz apresentada pela empresa Rodrigo Junges & Cia Ltda para os anos de 2010 e
2011.
Tabela 21– Quantificação mensal dos resíduos coletados no município de Feliz, em toneladas,
no ano de 2010
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Tabela 22 - Quantificação mensal dos resíduos coletados no município de Feliz, em toneladas,
no ano de 2011
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Diante das tabelas acima, percebe-se que a caracterização média dos resíduos
coletados pela empresa Rodrigo Junges & Cia Ltda no município de Feliz, durante os
anos de 2010 e 2011, foi de 52% de resíduos orgânicos e 48% de resíduos secos.
Tendo sido inclusive registrado a ocorrência maior de resíduos secos do que orgânicos
no ano de 2010. Essa alta fração de resíduos secos coletados deve-se ao fato de não
ocorrer coleta de resíduos orgânicos na zona rural do município, onde somente são
recolhidos os resíduos secos. Nota-se também, que quando da emissão deste relatório,
ainda não tinham sido apresentados dados de caracterização dos resíduos referentes ao
mês de dezembro de 2011.
Além disso, segundo a Prefeitura Municipal de Feliz, ao longo do ano de 2010 foram
gerados no município: 9 toneladas de resíduos de varrição, 90 toneladas de resíduos da
construção civil (que não possuem destinação adequada) e 1,2 toneladas de resíduos de
serviços de saúde. O gráfico abaixo apresenta a composição média dos resíduos
gerados no município de Feliz, com base nos dados apresentados para o ano de 2010.

0,37%

3,69%

0,05%

Orgânicos
47,83%
48,07%

Secos
Varrição
Construção Civil
Serviços de Saúde

Figura 34 - Caracterização Média dos Resíduos gerados no Município de Feliz durante o ano de
2010

Além da discriminação dos resíduos entre orgânicos e secos, a empresa prestadora
do serviço de coleta, transbordo e destinação final realizou ainda um estudo de
caracterização dos resíduos recicláveis recuperados para a reciclagem no município de
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Feliz durante o ano de 2010. O resultado dessa caracterização pode ser visto na tabela
abaixo.
Tabela 23– Caracterização dos materiais recuperados para a reciclagem no ano de 2010 no
município de Feliz

As informações apresentadas pela empresa ainda indicam que no ano de 2010 cerca
de, 55% dos resíduos secos coletados no município de Feliz foram recuperados para a
reciclagem, o que corresponde a uma eficiência alta da coleta seletiva. Como
comparação cita-se os municípios de Dois Irmãos e Canoas, que segundo o SNIS-2008
são os municípios com maior eficiência da coleta seletiva, com recuperação de 77% e
69%, respectivamente, dos resíduos recicláveis coletados. Ainda segundo a tabela
acima, percebe-se que o tipo de material recuperado em maior quantidade no município
é o papel/papelão.
Como ferramenta de planejamento, essa caracterização dos resíduos do município
realizado

pela

empresa

prestadora

do

serviço,

proporcionará

um

melhor

dimensionamento do sistema necessário, uma melhor seleção de tecnologias a serem
aplicadas, a verificação dos potenciais impactos ambientais existentes, e uma melhor
previsão dos custos envolvidos durante todo o processo.
12.2 Ações Intersetoriais
O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos tem sido a forma mais eficiente
encontrada para tratar do problema dos resíduos sólidos urbanos, e consiste, em
síntese, no envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade
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civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição
final ambientalmente segura do lixo, elevando a qualidade de vida da população.
Anos atrás, ainda na década de 90, o serviço de gestão de resíduos sólidos do
município de Feliz era realizado todo pela Prefeitura Municipal, que realizava a coleta e
disposição final em um aterro localizado no próprio município, mais precisamente no
bairro de Canto do Rio. A disposição final era realizada sem a utilização das técnicas de
engenharia recomendadas para aterros sanitários, com o resíduo coletado sendo
disposto diretamente no solo não-compactado e recoberto com argila.
Atualmente o serviço de manejo de resíduos sólidos é realizado por uma empresa
contratada pelo município por meio de licitação, que realiza toda a coleta, transbordo e
destinação final dos resíduos. O transbordo ocorre no município de Tupandi, a 17 km do
município de Feliz, e de lá ele é encaminhado para a central da Mina do Recreio, no
município de Minas do Leão, onde é realizada sua destinação final conforme as normas
e práticas de engenharia vigentes.
Na imagem abaixo pode ser vista a rota que os resíduos do município de Feliz
percorrem até o transbordo diariamente.

Figura 35 - Via utilizada para a realização do transbordo dos resíduos de Feliz
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Sem dúvida, a adoção de uma ação conjunta envolvendo o poder público de Feliz e
a iniciativa privada na gestão dos resíduos sólidos da cidade representou um ganho na
qualidade do serviço prestado à comunidade e na preservação ambiental da cidade.
Entretanto, os anos de operação do aterro controlado dentro do seu território deixaram
um passivo ambiental para o município. A área onde o aterro era operado nunca passou
por um processo de recuperação, estando os resíduos lá depositados até hoje.
Atualmente o aterro desativado de Canto do Rio encontra-se coberto por uma
vegetação natural sucessora, de forma que é difícil para quem passa por aquele local
perceber a existência dos resíduos ali depositados. Somente com um olhar mais
detalhado do local, nota-se ali a presença de alguns resíduos antigos, principalmente
resíduos da construção civil, conforme pode ser visto nas imagens abaixo.

Figura 36 e 37 –Vista geral do aterro desativado de Canto do Rio tomado pela vegetação e
detalhe para a presença de resíduos da construção civil no aterro desativado

12.3 Participação e Controle Social
A fim de reforçar a importância da participação popular na coleta seletiva para o êxito
do programa de gestão e manejo de resíduos sólidos do município, a Prefeitura Municipal de
Feliz, por meio do Departamento de Meio Ambiente, que pertence a Secretaria Municipal de
Gestão Pública, criou a ação de educação ambiental de distribuição periódica de folders
explicativos à comunidade, informando, por exemplo, os dias em que cada uma das coletas
é realizada em cada bairro, como separar o lixo corretamente e regras básicas de limpeza
urbana, como só colocar o lixo na calçada nos dias em que há a coleta. Nas imagens abaixo
é apresentado um exemplo de folder distribuído a população.
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Figura 38 – Exemplo de Folder explicativo sobre a coleta de Resíduos Domiciliares distribuído
a comunidade de Feliz pelo Departamento de Meio Ambiente do Município

Além disso, são veiculadas periodicamente notícias acerca do tema da gestão de
resíduos sólidos nos jornais locais. Entretanto, todas essas ações de educação ambiental
são ações isoladas, não havendo um planejamento, ou mesmo um sistema de avaliação dos
resultados obtidos com as medidas adotadas.
12.4 Varrição de Vias e Logradouros
O serviço de varrição é de responsabilidade da Secretaria de Obras e Trânsito do
município, sendo efetuada por 3 (três) funcionários da referida secretaria. O serviço é
realizado somente na área central da cidade e apenas ao longo da sarjeta, cabendo ao
ocupante do imóvel a limpeza do passeio situado à frente do lote.
O resíduo da varrição é acondicionado em sacos e coletado juntamente com o resíduo
da coleta domiciliar regular.
12.5 Serviço de Limpeza de Feiras e Eventos
No município de Feliz são realizados anualmente dois eventos que envolvem toda a
cidade: o Festival Nacional do Chopp, em homenagem a tradição cervejeira de Feliz; e o
Encontro de Cervejarias Artesanais, que tem por objetivo resgatar a tradição germânica da
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cidade. Além disso, a cada dois anos o município promove a Festa Nacional das Amoras,
Morangos e Chantilly – FENAMOR, que tem por objetivo resgatar e promover as tradições
coloniais.
A limpeza e a coleta dos resíduos oriundos desses eventos é de responsabilidade da
empresa contratada pelo município para realizar a coleta, transbordo e destinação final dos
resíduos domiciliares do município – Rodrigo Junges & Cia Ltda. A prestação desse serviço
deve ser executado conforme estipulado na cláusula primeira do contrato nº 095/2010, que
diz que é obrigação da empresa instalar um coletor de entulho, próximo ao local da
realização do evento, em localização a ser determinada pelos promotores do mesmo, com
um dia de antecedência e retirar no dia subseqüente à realização do evento e, sempre que
solicitado, durante o evento, nos casos em que o recipiente estiver cheio, devendo, nesse
caso, deixar um coletor vazio no local.
A seguir uma imagem de um dos eventos característicos do município de Feliz.

Figura 39 – 1º Encontro de Cervejarias Artesanais do Município de Feliz

12.6 Serviços de Capina
O serviço de capina é de responsabilidade da Secretaria de Obras, que realiza o
serviço de maneira pontual. Além disso, no final de cada ano é de responsabilidade da
referida secretaria contratar uma empresa terceirizada para fazer a capina de toda a área
_____________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

77

__________________________________________________________________________
urbana do município de Feliz. É realizada ainda a capina das margens das estradas da zona
rural do município.
12.7 Serviços de Roçada e Podas de Árvores
Os serviços de roçadas e podas de árvores são de responsabilidade da Secretaria
Geral de Gestão Pública, mais precisamente do Departamento de Meio Ambiente, que
realiza vistorias e levantamentos a partir da solicitação dos munícipes, e então contrata uma
empresa para a execução dos serviços que julgar serem necessários. Esse trabalho é
realizado entre o período de maio a setembro de cada ano e é voltado somente para a poda
de árvores de calçadas.
Os resíduos oriundos dos serviços de podas são dispostos em antigas cavas,
localizadas na estrada Voluntários da Pátria, onde anteriormente era retirada argila. O local
não é cercado, nem possui nenhum tipo de vigilância, ou sinalização de que ali seja um
depósito de resíduos de podas. A única placa encontrada no local possui um alerta à
população de que naquele local é proibido jogar lixo. Entretanto, essa placa não tem surtido
o efeito de inibir a população, pois, conforme podem ser vistas nas imagens abaixo, é
comum encontrar diversos tipos de resíduos dispostos irregularmente naquele local,
principalmente resíduos oriundos da construção civil.

Figura 40 e 41 – Resíduos de podas dispostos em antigas cavas de extração de argila e
resíduos sólidos dispostos irregularmente junto aos resíduos de poda
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Figura 42 e 43– Resíduos da construção civil dispostos irregularmente no local e placa de
alerta a população fixada no local de depósito dos resíduos de podas

12.8 Serviços de Limpeza e Desobstrução do Sistema de Drenagem
A prefeitura municipal de Feliz não presta serviços de limpeza e desobstrução de
drenagem. No entanto, durante trabalho de campo realizado na cidade ficou evidenciado
que essa prática não é necessária, uma vez que o acúmulo de resíduos no sistema de
drenagem não é um problema recorrente no município, conforme podem ser vistas nas
imagens abaixo, que mostram a condição encontrada nas bocas de lobo da região central
do município.

Figura 44 e 45 - Boca-de-lobo situada na rua Alexandre Piccolli e boca-de-lodo situada na rua
Alexandre Piccolli
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Figura 46 e 47 – Boca-de-lobo situada na rua Frei Caneca e boca-de-lobo situada na avenida
Marcos José de Leão

12.9 Coleta Domiciliar Regular
A coleta de resíduos domiciliares é realizada pela empresa Rodrigo Junges & Cia Ltda,
que conta com um total de 9 (nove) funcionários operando de segunda a sábado na coleta
dos resíduos orgânicos e da coleta seletiva. O serviço é todo ele fiscalizado pela Secretaria
de Obras e Trânsito, que solicita relatórios dos trabalhos e comprovação do destino final dos
resíduos.

Figura 48 e 49– Coletores utilizados para o descarte de resíduos domiciliares e coletores
utilizados para o descarte de resíduos domiciliares

Os resíduos orgânicos são coletados somente na zona urbana do município, ocorrendo
todas as segundas, quartas e sextas-feiras nos bairros: Centro, Vila Rica, Matiel,
Loteamento Popular, Vale do Hermes, Bela Vista e Colina, totalizando 70 km percorridos
diariamente pelas vias do município. Há a coleta de resíduos orgânicos também aos
sábados, sendo que nesse dia ela ocorre somente no centro da cidade, o que corresponde a
uma distância percorrida de 15 km.
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12.10

Coleta Seletiva

A coleta seletiva domiciliar é realizada pela mesma empresa contratada para a
realização da coleta dos resíduos orgânicos. Ela ocorre tanto na zona urbana, como na zona
rural, abrangendo 100% da área do município. A coleta seletiva ocorre também de segunda
a sábado, sendo que nas segundas, quartas e sextas-feiras essa ocorre na zona rural, nas
quartas e sextas na zona urbana do município, e aos sábados somente no bairro centro. Ao
todo, o caminhão da coleta de resíduos seletivos percorre uma distância de 435 km
semanalmente.
12.11

Coleta de Resíduos Especiais

São considerados resíduos especiais lâmpadas usadas, pneus inservíveis, pilhas,
baterias, eletroeletrônicos e óleo de cozinha. A Prefeitura Municipal de Feliz não mantêm
projetos específicos para a coleta deste tipo de resíduos. Esses são recolhidos juntamente
com a coleta regular de resíduos orgânicos.
12.12

Coleta de Resíduos da Construção Civil e Demolição

Não há a realização do serviço de coleta de resíduos da construção civil no município
de Feliz, nem por parte do poder público, nem pela iniciativa privada que atua na cidade. Em
trabalho de campo realizado no município, ficou evidenciado que a falta de coleta de
resíduos da construção civil é o principal problema, referente a resíduos sólidos, enfrentado
atualmente pelo poder público de Feliz. O descarte irregular de resíduos sólidos pode ser
verificado em diversos momentos da visita, conforme pode ser visto nas imagens abaixo.
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Figura 50 e 51 - Descarte irregular de resíduos da construção civil e descarte irregular de
resíduos da construção civil

12.13

Coleta de Resíduos de Serviços da Saúde

A coleta de resíduos de serviços da saúde do município de Feliz é realizada pela
empresa Ecoapoio Comércio de Procedimentos Cirúrgicos Ltda, sendo o serviço fiscalizado
pela secretaria municipal de saúde.
A coleta dos resíduos ocorre semanalmente, nas segundas-feiras (salvo quando este
dia é feriado, sendo então previamente acertada outra data), onde são recolhidos os
Resíduos Classe I – Perigoso, Grupo A – Patogênico e grupo E – pérfuros cortantes e todo
o resíduo de vidros procedentes de vacinas, bem como Grupo B – químicos, medicamentos
vencidos e insumos vencidos de farmácia de manipulação e efluentes de processadores de
imagem (reveladores e fixadores), e baterias de celulares e pilhas vencidas, gerados nas
duas unidades de saúde do município de Feliz, Unidade Central e Unidade São Roque.
Além da coleta, a referida empresa é também responsável pelo transporte, tratamento
(Microondas e/ou Incineração) e destinação final dos resíduos sólidos oriundos dos serviços
de saúde do município de Feliz.
12.14

Triagem de Resíduos Recicláveis

A triagem dos resíduos recicláveis coletados ocorre no município de Tupandi, que dista
aproximadamente 17 km do município de Feliz, junto à estação de transbordo lá existente.
Logo, o município de Feliz não possui central de triagem, nem associação de catadores
credenciada, e nem mesmo a previsão de uma instalação futura deste tipo de atividade.
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12.15

Estação de Trasbordo

O município de Feliz não possui Estação de Transbordo no seu território. O transbordo
dos resíduos coletados no referido município ocorre na cidade de Tupandi, a
aproximadamente 17 km de distância da fonte geradora.
12.16

Destinação Final

Atualmente o município de Feliz não possui nenhum aterro sanitário operando no seu
território, os resíduos gerados na cidade são encaminhados para a central da Mina do
Recreio, no município de Minas do Leão, onde é realizada sua destinação final conforme as
normas e práticas de engenharia vigentes.
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PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A
UNIVERSALIZAÇÃO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

13. CRESCIMENTO POPULACIONAL
A projeção populacional utilizada para o desenvolvimento do prognóstico e elaboração
de alternativas para a universalização dos serviços de saneamento no município de Feliz foi
elaborada com base na metodologia utilizada pela CORSAN, e elaborada pela Fundação
Estadual de Estatística do Rio Grande do Sul (FEE), quando da elaboração de seus
projetos. A descrição desta metodologia segue abaixo:
13.1 Metodologia de Projeção Populacional da CORSAN
As projeções são realizadas em etapas cumulativas. Primeiramente, deve ser realizado
um levantamento do histórico populacional do Rio Grande do Sul, calculando os períodos
inter-censitários através do método do Crescimento Geométrico. Em seguida projeta-se o
restante da população estadual com base na adequação da curva anual de crescimento
histórico dos anos anteriores. Através das projeções anuais do total do Estado, projetam-se
as populações totais dos municípios utilizando-se métodos projetivos matemáticos e
estatísticos. E por último a população total do município deve ser desagregada em urbana e
rural através de cálculos de modelos regressivos lineares para cada município.
As informações sobre o total de domicílios não-ocupados de uso ocasional são obtidas
diretamente dos resultados do censo mais recente, neste caso o Censo Demográfico de
2010 (IBGE, 2010), e o cálculo de população flutuante é realizado através da proporção total
de domicílios. E, através do software Excel, a densidade domiciliar é calculada utilizando os
dados populacionais e domiciliares deste censo.
13.2 Percentual de população flutuante
O percentual de população flutuante do estado e de cada município é obtido através
das informações do Censo Demográfico de 2010 divulgadas pelo IBGE referente aos
domicílios recenseados por espécie e ocupação. A população flutuante é obtida através da
divisão do número de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional pelo total de
domicílios particulares.
Assume-se que a população flutuante mantém-se durante o período de projeção.
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13.3 Projeção Populacional – Resultados
Então, com base no método acima descrito, e utilizando-se os dados também acima já
informados, obteve-se a projeção populacional para o município de Feliz, a qual auxiliará o
desenvolvimento desta etapa do PMSB de Feliz.
Conforme verifica-se na tabela 24 abaixo, estimou-se que a população urbana
estabilizar-se-á em, aproximadamente, 81,87% a partir do ano de 2020, mantendo, de aí em
diante, aproximadamente 18% de população rural. Isso é uma consideração do responsável
técnico, que altera o resultado verificado pela metodologia, em virtude de características
sociais e políticas do município em estudo, e da disponibilidade de dados de apenas dois
censos para a realização do estudo.
Portanto frisa-se a necessidade de, após a realização da contagem intercensos e do
Censo 2020, efetuar-se a revisão da projeção populacional, com especial atenção à estas
características.
Tabela 24 - Projeção populacional para o município de Feliz

RS
ANO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Taxa de Crescimento

População

0,49%
0,50%
0,48%
0,46%
0,44%
0,43%
0,41%
0,40%
0,38%
0,37%
0,35%
0,34%
0,33%
0,32%
0,31%
0,29%
0,28%
0,27%
0,26%
0,25%
0,24%

10.695.532
10.748.590
10.799.964
10.849.699
10.897.838
10.944.425
10.989.503
11.033.114
11.075.299
11.116.099
11.155.553
11.193.702
11.230.584
11.266.236
11.300.695
11.333.997
11.366.178
11.397.271
11.427.311
11.456.331
11.484.362

Total
12.359
12.468
12.574
12.676
12.775
12.871
12.964
13.053
13.140
13.224
13.305
13.384
13.460
13.533
13.604
13.672
13.738
13.802
13.864
13.924
13.982

Feliz
População
Urbana
9.416
9.566
9.719
9.871
10.021
10.169
10.317
10.463
10.607
10.750
10.892
10.957
11.019
11.079
11.137
11.193
11.247
11.299
11.350
11.399
11.446

Rural
2.943
2.902
2.855
2.806
2.755
2.702
2.647
2.591
2.533
2.474
2.413
2.427
2.441
2.454
2.467
2.479
2.491
2.503
2.514
2.525
2.535
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RS
ANO

Taxa de Crescimento

População

0,24%
0,23%

11.511.435
11.537.581

2031
2032

Feliz
População
Total
Urbana
14.037
11.492
14.091
11.536

Rural
2.546
2.555

Observou-se a existência de, em 2010, 13,79% de população flutuante. Ou seja, nos
meses de verão, há um decréscimo de aproximadamente 14,0% na população municipal.
Este dado foi obtido utilizando-se a densidade domiciliar de 3,04 pessoas por domicílio,
observada no censo 2010.
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14. ALTERNATIVAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE ÁGUA
14.1 Sistema de Abastecimento de Água (SAA)
O cumprimento das metas se dará através da realização de ações visando a
universalização, as quais podem ser separadas em três cenários, a serem desenvolvidos
concomitantemente: aumento da capacidade de captação e tratamento; ampliação da rede
de distribuição, de modo a atender a toda população; e avaliação da possibilidade de
transferência dos sistemas operados pela prefeitura à concessionária autorizada e
modernização dos mesmos.
14.2 Zona Urbana
14.3 Captação, Tratamento e Adução de Água Tratada
A atual captação, integrada ao sistema simplificado de tratamento (desinfecção e
fluoretação) e ao sistema de adução, baseada em sistemas de poços, descentralizada,
possui capacidade de atendimento até o ano de 2025. Porém é um sistema bastante
eficiente, de fácil manutenção, operação e ampliação, além de ser um sistema barato.
Dadas estas características, não deverá ser prevista outra alternativa para o sistema de
abastecimento e sugerir-se-á a manutenção do mesmo, com ampliação a longo prazo para
atendimento da demanda de final de plano.
Para tanto, deverá ser previsto, primeiramente, estudo de concepção para
determinar-se os pontos da área urbana com déficit e necessidade de ampliação. Posterior
a este prever-se-á a execução de projeto executivo e execução.
14.4 Reservação de Água Tratada
Como visto no prognóstico, o volume disponível de reservação em todo o município
supre a demanda existente. Porém, como dito anteriormente, é necessário considerar a
localização destes reservatórios em relação aos pontos de consumo para concluir-se a
respeito de sua capacidade efetiva de suprimento da demanda.
Considerando que a porcentagem de ocupação dos setores censitários se manterá
inalterada durante todo o período de duração do plano, verificou-se que não haverá déficit
de reservação na zona urbana. Porém, deverá ser previsto estudo de verificação das
condições estruturais e de atendimento dos reservatórios, tendo em vista que muitos deles
são antigos e podem vir a apresentar deficiências estruturais e/ou técnicas.
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Segundo a CORSAN, o reservatório R5 apresenta problemas no abastecimento,
como déficit de pressão, além de estar localizado muito próximo a residências e sem
isolamento (cercamento). Prever-se-á, a curto prazo, estudo de concepção, e, a médio
prazo, elaboração de projeto e execução, para melhora das condições do mesmo e
atendimento satisfatório da população.
14.5 Rede de Distribuição de Água Tratada
A rede de distribuição de água, como pode-se verificar pelos índices de atendimento
da área urbana central do município, atende toda a demanda atual e de projeto. Portanto,
para atendimento das metas propostas, não se faz necessária a previsão de instalação de
novas redes. Porém, deverá ser previsto cadastramento e estudo de análise da situação da
rede atualmente instalada, com previsão de substituição de trechos deteriorados, ou mal
conservados, de modo a melhorar os índices de perdas na distribuição.
14.6 Monitoramento da Qualidade da Água
O monitoramento da qualidade da água será realizado em laboratórios da CORSAN,
conforme vem sendo feito atualmente. As análises mais simples e de necessidade diária de
acompanhamento sendo realizadas no próprio município, em laboratório da empresa já
instalado. Já as análises realizadas mensalmente continuarão sendo realizados em
laboratório da empresa no município de São Sebastião do Caí, por ser mais estruturado e já
estar preparado para tal demanda.
Deverá ser elaborado pela concessionária plano de amostragem na captação, no
tratamento e na rede de distribuição, conforme preconiza a portaria MS 2.914/2011,
referente a parâmetros de qualidade da água para consumo humano.
14.7 Hidrometração
A hidrometração é de extrema importância para controle da água fornecida e
consumida pela população, com o qual se pode realizar o controle de perdas de forma mais
efetiva. Prever-se-á a hidrometração de 100% das economias e substituição daqueles
hidrômetros com mais de 5 anos de instalação, a curto prazo, já que a cobrança é a forma
mais eficiente de viabilizar os projetos a executar-se. Posteriormente será exigida a
instalação de hidrômetros a cada nova ligação realizada e a renovação dos mesmos,
considerando vida útil de 5 anos para cada unidade.
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14.8 Zona Rural
Como visto no diagnóstico do sistema, a zona rural do município de Feliz, formada
por diferentes distritos e/ou pequenos núcleos urbanos, não é abastecida pela
concessionária licenciada, sendo da prefeitura municipal a responsabilidade do fornecimento
de água tratada. Esta, atualmente, utiliza-se de um sistema de captação subterrânea com
tratamento simplificado (desinfecção e fluoretação), nos mesmos moldes do sistema
aplicado pela concessionária na zona urbana.
Prever-se-á que, conforme desejo da prefeitura municipal, estes SAA’s passarão ao
controle da CORSAN, a longo prazo. Por isso, deverá ser realizado estudo de viabilidade
técnica e econômica de integração destas localidades ao SAA operado pela CORSAN, com
operação dos sistema de captação e tratamento e da reservação, ou desenvolvimento de
estudos para operação dos mesmos de forma individualizada.
14.9 Captação, Tratamento e Adução de Água Tratada
A atual captação, integrada ao sistema simplificado de tratamento (desinfecção e
fluoretação) e ao sistema de adução, baseada em sistemas de poços, descentralizada, é um
sistema bastante eficiente, de fácil manutenção, operação e ampliação, além de ser um
sistema barato. Dadas estas características, não deverá ser prevista outra alternativa para o
sistema de abastecimento e sugerir-se-á a manutenção do mesmo.
Atualmente não existe controle da quantidade de água produzida e fornecida a
população, porém com a instalação de macromedidores, se tornará mais fácil esse controle
e verificação da necessidade de implantação. Dado isto, após a finalização desta
implantação, deverá ser previsto, a curto prazo, estudo das condições dos mesmos, para
verificar a necessidade de ampliação do sistema para atendimento até o final do prazo do
PMSB.
Caso verifique-se a necessidade de ampliação do sistema, o mesmo deverá ser
realizado a curto/médio prazo. Para tanto, deverá ser previsto, primeiramente, estudo de
concepção para determinar-se os pontos da área urbana com déficit e necessidade de
ampliação. Posterior a este prever-se-á a execução de projeto executivo e execução.
14.10

Reservação de Água Tratada

Como visto no prognóstico, o volume disponível de reservação em todo o município
supre a demanda existente. Porém, como dito anteriormente, é necessário considerar a
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localização destes reservatórios em relação aos pontos de consumo para concluir-se a
respeito de sua capacidade efetiva de suprimento da demanda.
Considerando que a porcentagem de ocupação dos setores censitários se manterá
inalterada durante todo o período de duração do plano, verificou-se que não haverá déficit
de reservação na zona rural como um todo. Porém, deverá ser verificado, mediante estudo,
a capacidade de atendimento local em cada um dos micro sistemas de abastecimento de
água da zona rural. Além disso deverá ser previsto estudo de verificação das condições
estruturais e de atendimento dos reservatórios, tendo em vista que muitos deles são antigos
e podem vir a apresentar deficiências estruturais e/ou técnicas.
14.11

Rede de Distribuição de Água Tratada

Como pode-se verificar no diagnóstico realizado do SAA da zona rural, não existe
levantamento da rede de distribuição existente, porém dada a consideração de que toda
população rural é atendida, considera-se que a rede existente supre a demanda atual.
Portanto prever-se-á, de forma imediata, cadastramento das redes existentes e a realização
de estudo de verificação da rede atual existente e das suas condições. Este estudo baseará
a realização de estudo de concepção, a curto/médio prazo, das redes a implantar-se e a
substituir-se para atendimento da demanda de fim de plano. A implantação de novas redes
acompanhará a demanda, com a instalação de novas economias.
14.12

Monitoramento da Qualidade da Água

Conforme verificou-se no diagnóstico do SAA da zona rural, o tratamento da deverá
ser melhorado, o que deverá ocorrer com a conclusão da implantação dos sistemas de
tratamento, previsto para o corrente mês.
O monitoramento da qualidade da água deverá ser realizado no mesmo padrão do
realizado pela CORSAN, visando o atendimento a portaria MS 2.914/2011. Para tal deverá
ser estudada a possibilidade de acordo com a concessionária ou contratação de laboratório,
para realização das análises em seus laboratórios, até que seja definida a condição de
transferência do sistema, quando o monitoramento passará a ser responsabilidade dos
mesmos.
Concomitantemente a isso, cabe à Vigilância Sanitária a fiscalização do cumprimento
dos padrões de potabilidade.
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14.13

Hidrometração

A hidrometração é de extrema importância para controle da água fornecida e
consumida pela população, com o qual se pode realizar o controle de perdas de forma mais
efetiva. Conforme informações da prefeitura, já são hidrometradas 100% das economias
atendidas pela prefeitura, tendo sido instalado nos últimos dois anos todos os
equipamentos. Para cumprimento das metas estabelecidas prever-se-á a instalação de
hidrômetros a cada nova ligação realizada e a renovação dos mesmos, considerando vida
útil de 5 anos para cada unidade.
14.14

Síntese de Alternativas

A) Análise e elaboração de convênio para concessão dos serviços de abastecimento de
água para operador privado (CORSAN) na zona rural, onde ainda não está previsto
atendimento pela concessionária, de forma a unificar o abastecimento no município;
B) Cadastramento das redes de distribuição não cadastradas;
C) Elaboração de estudo de concepção para ampliação da rede de abastecimento nas
zonas urbana e rural, a fim de atingir à universalização do atendimento, bem como suprir o
aumento de demanda oriundo do crescimento populacional, em todos núcleos urbanos;
D) Projeto e execução da ampliação da rede conforme estudos de concepção para cada um
dos núcleos urbanos;
E) Estudo de verificação das condições, técnicas e operacionais, dos reservatórios
existentes;
F) Projeto e execução de novos reservatórios ou construção de novas unidades;
G) Substituição de hidrômetros com mais de 5 anos de uso, havendo esgotado sua vida útil;
H) Hidrometração de economias não hidrometradas, garantindo a cobrança do maior
espectro possível de usuários;
I) Renovação periódica de hidrômetros, considerando vida útil de 5 anos, garantindo a
confiabilidade do serviço prestado e da correta arrecadação;
14.15

Soluções Localizadas

A) Zona Urbana
i) Estudo de concepção para substituição do reservatório R5;
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ii) Projeto e execução de substituição do reservatório R5;
B) Zona Rural
i) Estudo de verificação da necessidade ampliação das capacidades de captação,
tratamento e reservação;
ii) Análise e elaboração de convênio com a CORSAN, ou cadastramento/licitação de
laboratório para realização de análises da qualidade da água;
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15. ALTERNATIVAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE ESGOTO
15.1 Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)
Como verificado no diagnóstico do sistema, bem como no prognóstico, anteriormente
apresentados, o SES atual do município de Feliz é precário em todos núcleos urbanos e
distritos. Na zona urbana central existe alguns locais com sistema do tipo fossa-filtro com
posterior coleta do esgoto através do sistema de esgotamento pluvial, porém sem
encaminhamento à estação de tratamento. Enquanto nos demais núcleos urbanos e distritos
existe apenas unidades do tipo fossa-sumidouro. Porém estes sistemas não apresentam
fiscalização, manutenção e/ou monitoramento do seu funcionamento.
Portanto deverão ser previstos investimentos tanto na zona urbana quanto na zona
rural para implantação de sistemas de esgotamento sanitário e cumprimento das metas
preconizadas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB.
De forma geral, para conscientização da população a respeito da importância da
implantação de um sistema de esgotamento sanitário e da importância da participação
popular para o sucesso do mesmo, prever-se-á a implantação de projeto(s) de educação
ambiental. Com o mesmo visa-se ainda explicar aos contribuintes a respeito da importância
da realização da ligação ao sistema, bem como da necessidade de efetuar-se a cobrança
pelo serviço prestado. Aproveitando o projeto, através do mesmo elaborar-se-á pesquisa
popular sobre a disponibilidade a pagar pelo serviço de esgotamento sanitário.
15.2 Zona Urbana
Atualmente inexistente, o SES da zona urbana de Feliz é de responsabilidade da
prefeitura municipal, visto que não está incluído no contrato de concessão de serviços à
CORSAN. Primeiramente deverá ser estudada e viabilizada, conforme o desejo do
município, de conceder-se o SES à concessionária.
Concomitantemente a isso deverá ser iniciado o planejamento e a implantação do
sistema de esgotamento sanitário da área urbana. Portanto prever-se-á, a curto prazo, a
elaboração de estudo de concepção do mesmo, abrangendo a coleta, bombeamento e
tratamento. Posteriormente, a curto/médio prazo, deverá ser prevista a elaboração de
projeto executivo do mesmo para toda a zona urbana e com horizonte de projeto de 20
anos. E a médio/longo prazo prever-se-á a execução do SES, de modo que cumpra as
metas do PLANSAB para o ano de 2025, pelo menos, atendendo 90% da população urbana
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e para o ano de 2030, atendendo 95% da população urbana.
15.3 Zona Rural
Assim como na zona urbana, diagnosticou-se a precariedade dos SES da zona rural.
Com ausência de coleta e tratamento do esgoto sanitário, o esgotamento sanitário destas
localidades, de responsabilidade prefeitura municipal, constitui-se de sistemas individuais do
tipo fossa-sumidouro, com todos problemas e desvantagens já citados anteriormente.
Portanto, para cumprimento das metas estabelecidas, primeiramente deverá ser
elaborado estudo de viabilidade e negociada a transmissão da responsabilidade do SES
destes núcleos urbanos à CORSAN e estudada a possibilidade de recebimento na ETE que
atenderá a zona urbana, do esgoto sanitário coletado para tratamento.
Devido ao pequeno tamanho destas localidades, para a coleta prever-se-á estudo de
concepção, a médio prazo, e elaboração de projeto executivo e implantação a longo prazo
de sistema alternativo, que poderá ser individual ou condominial, conforme as
características da urbanização.
- Sistema Individual: constituído de sistemas individuais do tipo fossa-filtro-sumidouro, que
deverá ser construído pelo morador/responsável pela residência, conforme estabelecido
pela norma técnica NBR 07229/1993, e esgotado semestralmente/anualmente (conforme
projeto), por caminhão do tipo "esgota-fossa", sob pena de multa em caso da não
realização.
- Sistema Condominial: constituído de redes de coleta de pequeno porte, abrangendo
pequeno grupo de domicílios/ligações (condomínio) e dirigido a um sistema fossa-filtrosumidouro que armazenará o esgoto temporariamente, e que semestralmente/anualmente
(conforme projeto) será coletado por caminhão do tipo "esgota-fossa" e encaminhado a uma
ETE existente. O mesmo deverá ser implantado e operado pelo operador do sistema
(prefeitura municipal ou CORSAN) e viabilizado através da cobrança de taxas de
esgotamento sanitário. Para tanto, no momento da execução da estação de tratamento da
zona urbana já deverá ser prevista a contribuição de esgotos da zona rural.
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Figura 52 - Sistema Alternativo Individual (exemplo)

15.4 Síntese de Alternativas
A) Análise e elaboração de convênio para concessão dos serviços de esgotamento sanitário
para operador privado (CORSAN), nas zonas urbana e rural;
B) Elaboração de estudo de concepção para implantação de SES nas zonas urbana e rural;
C) Elaboração de projeto executivo, e execução do mesmo, para implantação do SES nas
zonas urbana e rural;
D) Programa de fiscalização de execução e manutenção dos sistemas individuais, de forma
a garantir o correto manejo dos mesmos até a implantação de sistema coletivo.
E) Implantação de projeto de Educação Ambiental, de forma a conscientizar a população da
importância do serviço de esgotamento sanitário, da ligação das economias à rede e da
cobrança da tarifa;
15.5 Soluções Localizadas
Tendo em vista que o SES no município de Feliz é inexistente, sendo necessário sua
concepção e implantação tanto na zona urbana quanto na zona rural, deverão ser definidas
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zonas de implantação prioritária.
Além disso, para locais de menor prioridade e/ou com implantação prevista para
médio/longo prazo deverá ser prevista a instalação de soluções individualizadas, do tipo
fossa-filtro-sumidouro.
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16. ALTERNATIVAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE DRENAGEM
URBANA
16.1 Análise preliminar – contextualização
Após a execução da etapa referente ao diagnóstico situacional da prestação dos
serviços de saneamento básico, inicia-se esta etapa, a elaboração do prognóstico e
alternativas para a universalização, através do atingimento das diretrizes, dos objetivos e
das metas propostas.
O tema descrito por "drenagem urbana", como parte integrante do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico de Feliz, é composto pelas ações relativas à drenagem
urbana e manejo de águas pluviais e une-se às políticas públicas de saneamento
desenvolvidas pelo município, compondo o conjunto de quatro modalidades do saneamento,
previstos e exigidos pela Lei Federal 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento.
Já o termo “demanda” aqui poderia ser entendido como uma futura exigência
planejada para o sistema, prevendo-se a evolução da condição urbanística atual em direção
a um cenário esperado. Normalmente, no caso da maioria dos municípios, ocorre a falta de
um planejamento da ocupação urbana e consequentemente a rápida expansão em áreas
de fragilidade ambiental, aliado ao baixo nível de conscientização da população em geral
acerca dos problemas relacionados com alagamentos e inundações. Ainda, a utilização
ineficiente de medidas estruturantes, a não existência ou a precária manutenção de medidas
estruturais e a falta de leis mais severas em relação à drenagem urbana provocam um efeito
ainda maior na frequência e intensidade das inundações, causando não apenas prejuízos
materiais como também problemas relacionados à saúde da população5.
Um aspecto importante a ser destacado em relação às enchentes é o fato de que
estas podem ser definidas através de duas formas, referente ao tema descrito por drenagem
urbana. As enchentes ribeirinhas ocorrem devido à invasão do leito menor do rio por parte
da população, uma vez que estas áreas normalmente são caracterizadas pela fiscalização
precária ou até mesmo pela falta de alternativas ocupacionais destinadas à população de
baixa renda. Já as enchentes urbanas são desencadeadas principalmente pela
impermeabilização excessiva do solo e obstrução das galerias e canais pluviais.
Conforme identificado no diagnóstico através do histórico de expansão urbana,

5

FLÁVIO, A. O. A.; COSTA, A. R. Contribuição à Legislação para o Planejamento da Drenagem
Urbana. In: CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DA UFG – COMPEEX, 2006,
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percebe-se que a falta de planejamento urbano é uma característica que vem se
estendendo desde as épocas passadas, normalmente em função do estabelecimento de
forma prioritária das comunidades nas margens de rios em busca da proximidade e
abundância de água, além de terras mais produtivas. Não existia, ainda, a preocupação com
os recursos hídricos e o meio ambiente em geral, e o conceito de Área de Preservação
Permanente (APP) só ganhou uma atenção especial no momento em que estas margens já
se encontravam urbanizadas, o que acaba dificultando a adoção de medidas para o controle
dos impactos gerados por eventos extremos. Notadamente, a sede do município de Feliz
pode ser inserida neste contexto histórico, onde a ocupação da planície de inundação do
Rio Caí, a exemplo da região no entorno da ponte de ferro, ocasiona, com certa frequência,
perdas materiais e demanda gastos significativos com a reestruturação de infra-estrutura em
geral, haja vista a falta de planejamento vivenciado pela expansão urbana e também da falta
de ações estruturantes preventivas relacionadas à ocorrência de enchentes.
Na fase do diagnóstico situacional verificou-se que o município de Feliz constitui uma
base Legal parcialmente consistente, a exemplo do processo de reformulação do Plano
Diretor, Lei de Diretrizes Urbanas, Lei de Parcelamento de Solo e Política do Meio
Ambiente. Porém, verificou-se que, embora esteja previsto pela Lei de Diretrizes Urbanas, o
município não promove incentivos fiscais para a construção de reservatórios de captação na
construção de novos lotes urbanos. Destaca-se a importância de se utilizar destes
incentivos, além de fiscalizar as taxas de permeabilidade mínima nos lotes e a postura dos
cidadãos quanto às condições e depósito de resíduos nas estruturas de drenagem
fronteiriças à sua propriedade. A atuação do Poder Público na aplicação dos procedimentos
previstos nas Leis através de instrumentos e mecanismos eficientes para tal finalidade
integram o processo de gestão da drenagem urbana e o manejo das águas pluviais, os
quais deverão não limitar-se apenas à minimização de impactos gerados por alagamentos e
inundações na situação atual em que se encontra o município, mas também planejar a
produção do espaço urbano para os anos futuros, integrando os diversos fatores ambientais
ao desenvolvimento do município.
16.2 Produção do espaço urbano
A consolidação da Lei Municipal de Diretrizes Urbanas, nº 2.194, de 19 de agosto de
2008 preconiza (grifo nosso):

"...Art. 4°. O Município é constituído pelas seguintes Zonas, as quais seus
perímetros devem ser definidos em Lei específica:
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I - a Zona Urbana Residencial, Comercial e Mista (ZURCM): é composta pelos
espaços urbanos adequados à densificação habitacional e ocupacional e tem
como função dar suporte ao uso residencial e às atividades complementares à
habitação, estando nela delimitadas áreas definidas, com a finalidade de facilitar e
incentivar o desenvolvimento de atividades de comércio, prestação de serviços e de
densificação populacional;"
Segundo a Lei de Parcelamento do Solo, nº 1.421, de 17 de setembro de
2001:
"...Art 2º. Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
II - Área de Expansão Urbana - a destinada a atender às necessidades de
ampliação da zona urbana da cidade.
§ 1º- A inclusão de determinado perímetro na zona de expansão urbana depende de
Lei Municipal, de prévio e fundamentado parecer do Conselho do Plano Diretor da
Cidade.
§ 2º - O órgão competente para emitir o parecer prévio, deverá levar em conta a
tendência do crescimento natural da cidade, a real necessidade da ampliação da
zona urbana, as características da área a ser atingida na ampliação,
compreendendo topografia, proximidade dos equipamentos urbanos existentes, etc.
§ 3º - A inclusão da determinada faixa de terras na zona de expansão urbana
depende de Lei Municipal e obedecerá aos mesmos requisitos estabelecido nos
parágrafos do item anterior.
§ 4º - A administração municipal, no interesse da coletividade, poderá criar restrições
do uso dos imóveis compreendidas na zona de expansão urbana e também poderá
adequar o seu uso ao crescimento da cidade."
Embora o perímetro favorável à densificação habitacional e ocupacional ainda não
tenha sido definido através de uma Lei específica, é possível prever um cenário futuro em
termos de exigência de espaço urbano, evidenciando os impactos que irão refletir sobre a
drenagem, de uma maneira geral.
Em análise da produção do espaço urbano, o município de Feliz contava, em 2000,
com uma população urbana de 7.922 habitantes, sendo que em 2010 atingiu o número de
9.416 habitantes, conforme dados do Censo do IBGE. De acordo com o cenário previsto
para o horizonte de 30 anos, isto é, o horizonte de planejamento pré-determinado, estima-se
que esta população seja de 11.536 habitantes, seguindo a tendência observada nos últimos
anos. Ainda, segundo algumas informações adicionais do IBGE, o número de domicílios
particulares permanentes urbanos aumentou de 2.391 para 3.201 entre os anos de 2000 e
2010, representando as relações de 3,31 e 2,94 habitantes/domicílio, respectivamente.
De acordo com o estudo populacional verifica-se que a zona urbana do município
deverá agregar 1.817 habitantes entre os anos de 2012 e 2032, além da necessidade de
fornecer infraestrutura, atividades de comércio e outros serviços para atender ao
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crescimento da população local.

Seguindo a lógica da relação habitantes/domicílio, é

possível estimar que ao final do plano o município deverá conter cerca de 3.837 domicílios
particulares permanentes urbanos (aumento de 636 domicílios), adotando-se o valor médio
de 2,94 habitantes/domicílio identificado no ano de 2010, embora a tendência verificada seja
de decrescimento. É importante destacar que este número de domicílios estimado leva em
conta as localidades de Sobra, São Roque e Escadinhas, considerados também como
setores urbanos pelo IBGE. Porém, no ano de 2010, o número de domicílios destes locais
representava algo em torno de 8%, não tendo um valor muito significativo para analisar
possíveis consequências relacionadas ao tema drenagem urbana.
Esta situação prevista para o sistema caracteriza, de uma forma geral, a demanda de
produção do espaço urbano de Feliz, a qual pode ser suprida tanto através da aquisição de
áreas periféricas para a construção de novos loteamentos como também a partir de um
adensamento urbano, através da ocupação de vazios urbanos e início de um processo de
verticalização, para um cenário futuro. Esta verticalização normalmente ocorre quando a
falta de espaço físico se torna um obstáculo à expansão da mancha urbana, seja por fatores
limítrofes do município e/ou condições geomorfológicas do terreno.
É notável, aparentemente, que o município de Feliz tenha uma disponibilidade de
áreas para atender à produção do espaço urbano ao longo do alcance do PMSB, porém
existe a necessidade de se analisar algumas destas áreas quanto à sua viabilidade de
ocupação, frente à existência de áreas de APP e locais de inundação às margens do Rio
Caí. Estas particularidades devem ser contempladas na elaboração do Plano Diretor
Municipal quando da definição de zonas favoráveis à expansão urbana, cujos perímetros
devem ser estabelecidos através de Lei específica.
O comportamento da mancha urbana observado no período entre os anos de 1975 e
2004 (aumento de 472%, segundo informações do Plano de Bacia e indicação no
diagnóstico), aponta o crescimento urbano do município com uma certa tendência de
expansão nas imediações do Rio Caí e do Arroio Vale dos Hermes, no sentido oeste-sul a
exemplo dos loteamentos Popular e Colina, não ocorrendo de forma pontual e circundante.
A

Figura 53 mostra a situação do espaço urbano durante os anos de 1975 e 2004,

definidas pelas áreas nas cores amarelo e violeta, respectivamente.
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Figura 53 - Análise da mancha urbana do município de Feliz, nos anos de 1975 e 2004.

Estes aspectos devem ser levados em conta no processo de reformulação do Plano
Diretor Municipal, no que tange ao zoneamento urbano, com o intuito de preservar as áreas
ribeirinhas sujeitas à ocupação. O planejamento e fiscalização devem prever a ação
intensiva por parte da municipalidade, no sentido de fazer cumprir os preceitos de
sustentabilidade associados à necessidade de desenvolvimento.
Em relação a uma possível ocorrência futura de alagamentos na zona urbana
ocasionadas por chuvas intensas de curta duração, estima-se que o município necessitará
prover rede de microdrenagem suficiente para escoar a vazão superficial bem como a
manutenção e limpeza periódica, quando existir a ampliação do sistema viário local. Além
disso, deverão ser gradualmente colocados em prática medidas de incentivo a soluções
sustentáveis, a exemplo do aumento de áreas permeáveis nos lotes visando a redução do
escoamento superficial das águas pluviais.
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16.3 Soluções generalizadas
16.4 Minimização dos impactos causados por enchentes na área urbana
No âmbito da engenharia, existem diversas alternativas que podem ser utilizadas
para minimização dos efeitos causados pelas enchentes, porém estas podem apresentar
alto custo de implantação e impactos consideráveis sobre os aspectos sociais, econômicos
e ambientais da região, principalmente quando se tratam de intervenções estruturais. Além
disso, medidas de caráter estrutural para esta finalidade em municípios situados próximo a
um rio de porte significativo, como é o caso do município de Feliz - Rio Caí, são inviáveis
sem uma proposta prévia elaborada através do Plano de Bacia, simplesmente devido ao
fato de que a prevenção/minimização de enchentes abrange uma área de influência que
excede os limites geográficos de um único município. Salienta-se que recentemente foi dado
início à Fase C do Plano de Bacia do Caí, a qual deverá contemplar o Plano de Ações a
serem aplicadas neste contexto.
Partindo-se desta premissa, dar-se-á prioridade para ações de caráter estruturante,
aquelas que, além de garantir intervenções para a modernização ou reorganização de
sistemas, dão suporte à sustentabilidade da prestação de serviços, suscitando o
aperfeiçoamento da gestão. A consolidação das ações em medidas estruturantes promove
benefícios duradouros às medidas estruturais, assegurando a eficiência e a sustentação dos
investimentos realizados.
16.5 Zoneamento

de

passagem

de

cheias

para

definição

de

restrições

ocupacionais
De forma a auxiliar no planejamento em controle de impactos de enchentes será
prevista a elaboração de um estudo que contemple um zoneamento de passagem de cheias
no município de Feliz, com a finalidade de estabelecer restrições de ocupação e indicar as
áreas mais suscetíveis a estes eventos. Neste estudo deverá constar a definição de riscos
hidrológicos com base em tempos de retorno, para os quais

além do mapeamento e

demarcação das áreas de inundação. O zoneamento deve orientar a definição de diferentes
faixas de risco (baixo, médio, alto) com um certo número de regras ou restrições quanto ao
seu uso e ocupação, as quais devem ser discutidas previamente com a comunidade.
É importante ressaltar que este estudo de passagem de cheias deve ser integrado na
elaboração do Plano Diretor Municipal de Feliz, de forma a complementar o zoneamento
que norteará o desenvolvimento urbano do município.
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16.6 Mitigação de áreas de Risco
Nas áreas onde se identifica a ocorrência de inundações, em períodos de cheia do
Rio Caí, faz-se necessária a utilização de medidas fiscais em relação ao surgimento de
novas moradias, caso o Plano Diretor em desenvolvimento assim o permita. O aumento do
IPTU, por exemplo, pode atuar como uma espécie de seguro ao imóvel estabelecido em
local não adequado, ou até mesmo dificultar a instalação de novas moradias nestas áreas.
Ressalta-se também a utilização do conjunto de regras a serem definidas pelo Zoneamento
de Passagem de Cheias em consonância ao Plano Diretor, conforme o nível de risco em
que a moradia se inclui. É possível citar, por exemplo, a obrigatoriedade de construção de
pelo menos dois pavimentos, em casas situadas na faixa entre baixo e médio risco de
inundação, de forma a reduzir a ocorrência de perdas materiais.
Embora não tenham sido relatadas áreas de risco de deslizamento pelos
funcionários da Prefeitura, é importante verificar a situação das moradias localizadas junto à
encosta nas margens do Rio Caí e imediações da Ponte de Ferro, na Avenida Voluntários
da Pátria. Em casos críticos, uma das alternativas é a realocação das moradias para locais
que garantam a sua integridade, porém este é um processo complicado a ser feito em
função da resistência dos moradores a medidas desta característica, principalmente em
função dos valores culturais que muitas vezes encontram-se associados a estes locais,
como também a falta de adaptação aos novos ambientes promovidos pela realocação em si.
Entretanto, será prevista a elaboração de um estudo para avaliar a susceptibilidade
da encosta à erosão e instabilidade, de forma a garantir um instrumento técnico que oriente
discutir a respeito da necessidade ou não de intervenções futuras.
16.7 Criação de uma estrutura de gestão da drenagem urbana
Com o intuito de promover a gestão da drenagem urbana e manejo de águas pluviais
de uma forma eficiente, faz-se necessária a criação de uma estrutura específica para tal
finalidade, estando esta desvinculada da Secretaria de Obras e Trânsito do município.
Identifica-se como vantagem a proximidade com os estudos de planejamento urbano,
principalmente no que tangencia o sistema viário, a formatação de um corpo técnico
especializado para gestão dos serviços e centralização das informações pulverizadas. Como
desvantagem visualiza-se a necessidade de investir recursos para implantação deste setor e
a adequação de recursos humanos, recursos materiais como equipamentos e recursos
financeiros; visualiza-se a falta de força orçamentária para a prestação dos serviços.
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Ainda, em municípios de pequeno porte, como é o caso de Feliz, esta proposta
torna-se inviável devido à existência de uma baixa demanda de serviços de drenagem
urbana, tornando esta estrutura de gestão ociosa.
Sugere-se que a gestão dos serviços de drenagem urbana, em conjunto restrito aos
demais serviços relacionados ao saneamento básico (água, esgoto e resíduos sólidos), seja
de responsabilidade de um profissional específico, no âmbito da Secretaria de Obras e
Trânsito. No entanto, salienta-se que esta proposta será melhor discutida na próxima fase
deste PMSB.
16.8 Regulação e fiscalização dos serviços
A Prefeitura municipal de Feliz, através da Secretaria de Obras e Trânsito, realiza a
fiscalização e a prestação de serviços de drenagem urbana. O tema drenagem urbana
carece de um ente regulador da prestação dos serviços. Conforme a Lei n° 11.445/07 existe
a necessidade de atribuição específica e dissociada das funções de regulação e fiscalização
da prestação dos serviços de saneamento.
A entidade reguladora deve editar normas quanto a dimensões técnicas, econômicas
e sociais de prestação dos serviços, abrangendo, pelo menos, os seguintes aspectos:
padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços, com os respectivos prazos;
regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os critérios e prazos de sua fixação, reajuste
e revisão;
medição, faturamento e cobrança de serviços;
monitoramento dos custos;
avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
subsídios tarifários e não tarifários;
padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;
16.9 medidas de contingências e de emergências.
Para tanto, existe as seguintes possibilidades:
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ALTERNATIVA 1 - Criação de um departamento municipal
Pondera-se a necessidade de criação de uma unidade administrativa específica,
viabilizando a gestão das informações, gerenciamento do sistema, capital humano e
equipamentos envolvidos.
ALTERNATIVA 2 - Convênio com agências existentes
Deve ser avaliada a possibilidade de atuação de agências já existentes para a
regulação e fiscalização dos serviços, como é o caso da Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS.
ALTERNATIVA 3 - Criação de um Conselho Municipal
Propõe-se a criação de um Conselho Municipal para regulação, fiscalização e
acompanhamento do processo de gestão de drenagem urbana e manejo de águas pluviais,
o qual será composto por diversos setores da sociedade, a exemplo de representantes de
instituições de ensino, secretarias municipais, defesa civil e associação de moradores.
16.10

Elaboração de um cadastro das informações de drenagem urbana

A inexistência de um cadastro, seja impresso ou em meio digital, dificulta a obtenção
de informações atualizadas de micro e macrodrenagem no município.
Estas informações encontram-se centralizadas nos funcionários da prefeitura, e se
não forem documentadas, podem se perder com o passar do tempo. Deslumbra-se a
criação de um cadastro digital vinculado a um banco de dados para armazenamento das
ações e planejamento, o que tornará possível monitorar índices reais de cobertura por rede
de microdrenagem na malha viária municipal. Através de uma base de dados consolidada
será possível também gerenciar as ações de manutenção e limpeza, bem como definição de
equipe dos trabalhos e proporcionar subsídio para determinar projetos em pontos
necessários. Além disso, o registro em um sistema georeferenciado possibilita a integração
das informações pertinentes a drenagem e até mesmo interação com a prestação de outros
serviços no que tange ao saneamento básico, como abastecimento de água, esgotamento
sanitário e coleta de resíduos sólidos urbanos.
A criação de um sistema de informação georeferenciado, em formato de um banco
de dados para o cadastro do sistema de micro e macrodrenagem, deve manter um padrão,
bem como a necessidade de uma rotina de atualização desses dados para manter a
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confiabilidade em função das alterações estruturais realizadas, assim como das ações não
estruturais como manutenção e limpeza dos canais, bocas-de-lobo e demais unidades do
sistema.
Em termos de planejamento sugere-se, ainda, a elaboração de estudos de
integração dos diversos instrumentos de planejamento da drenagem urbana, com objetivo
de uniformizar uma base de dados, padronizando o resultado e revisando algumas
propostas dentro da visão do manejo sustentável da águas urbanas.
16.11

Complementação do sistema viário com rede de microdrenagem

Será prevista a implantação de redes de microdrenagem nas vias onde existir a
carência do sistema, uma vez que os índices de cobertura situam-se na faixa dos 50%,
conforme identificado no diagnóstico. Além disso, deverá ser prevista a complementação
deste sistema quando houver a expansão da malha viária, visando o escoamento do
acréscimo de volume de águas pluviais na superfície.
16.12

Elaboração de programas de educação ambiental

Recomenda-se a implantação de programas de educação ambiental com abordagem
de temas que envolvam as interfaces drenagem urbana/resíduos sólidos e drenagem
urbana/efluentes domésticos, dando enfoque para a ocorrência de alagamentos gerados
pela presença de resíduos nas bocas-de-lobo e nos cursos d’água, impactos na saúde pelo
lançamento indevido de esgotos na rede de drenagem e conscientização para a
preservação de matas ciliares ao longo do Rio Caí e de seus afluentes. Estes programas
devem ser instituídos não apenas ao nível das instituições de ensino, como também
abranger toda a sociedade do município, sob coordenação da Secretaria Geral da Gestão
Pública, uma vez que o tema meio ambiente é integrante de suas responsabilidades.
As atividades de Educação Ambiental podem proporcionar também o conhecimento
da população em relação ao sistema e a prestação dos serviços de manejo das águas
pluviais, possibilitando que alguns investimentos e custos possam ser reduzidos, a exemplo
da manutenção e limpeza do sistema de drenagem.
16.13

Elaboração de um programa de caça fraudes para ligações irregulares

de esgoto em redes pluviais
As ligações irregulares de esgoto nas redes e galerias pluviais são um ponto
fundamental a ser controlado, uma vez que o esgoto bruto lançado na rede irá desaguar em
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algum ponto do Rio Caí. Além disso, em períodos de chuva intensa, pode ocorrer transbordo
dos despejos domésticos nas bocas de lobo, gerando transtornos à população em função do
risco de contração de doenças.
O programa de caça fraudes deve ser elaborado com o intuito de identificar os locais
onde ocorrem estas ligações irregulares e monitorar periodicamente a rede pluvial, de
maneira a prevenir que novas ligações similares sejam efetuadas e propondo também
alternativas de regularização.
16.14

Soluções Localizadas

16.14.1

Recuperação de matas ciliares

Torna-se necessária a elaboração de um estudo para recuperação de mata ciliar nas
localidades de Escadinhas e Bananal, onde identifica-se os processos erosivos e de
voçorocamento, de maneira a reduzir a quantidade de sedimentos transportados pelo rio e
minimizar o assoreamento.
16.14.2

Demandas pontuais do sistema de microdrenagem

O município possui alguns problemas de drenagem localizados, onde o escoamento
das águas pluviais provoca impactos urbanos e alagamentos. Na Rua Alexandre Piccolli
constatou-se uma possível insuficiência dos coletores pluviais e/ou sua obstrução, além de
problemas estruturais em bocas-de-lobo e áreas de lotes abaixo do nível da guia do
passeio. Já na esquina da Rua Frei Caneca com a Avenida Marcos José de Leão, apesar de
haverem estruturas de drenagem aparentemente em quantidade adequada, foi verificada a
ocorrência de alagamentos freqüentes.
Pondera-se a necessidade de limpeza na tubulação, poços de visita e bocas-de-lobo
nestes locais e avaliar a capacidade de escoamento destas unidades através da elaboração
de um projeto de microdrenagem.
As ações de manutenção e limpeza dos sistemas de micro e macro drenagem hoje
se caracterizam como ações remediadoras, no entanto há a necessidade de que estas
sejam planejadas para que tenha um enfoque preventivo. O gerenciamento e planejamento
de forma estatística pode ser conseguido após a implantação do sistema de cadastro destas
informações referentes à drenagem urbana.
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16.15

Metas para universalização do serviço

16.15.1

Soluções generalizadas

Ações Emergenciais
Meta

B

Redução do lançamento irregular de esgotos
sanitários na rede pluvial, objetivando a
melhoria dos corpos hídricos receptores.

Ação
Elaboração de um Programa de Caça-Fraudes; Montagem de
equipe e treinamento para capacitação técnica com o intuito
de efetuar a fiscalização e exigir a adequação à legislação e
normas vigentes.

Curto Prazo
Meta

Ação

A

Passar de aproximadamente 50% para 70% de
cobertura de sistema de microdrenagem no
Elaboração de projetos e execução de obras para melhoria e
perímetro urbano, visando atender a meta
ampliação do sistema de drenagem.
estabelecida pelo Plano Plurianual do município.

B

Redução do lançamento irregular de esgotos
sanitários na rede pluvial, objetivando a
melhoria dos corpos hídricos receptores.

Aplicação do Programa de Caça-Fraudes para identificação e
fiscalização de pontos de lançamento irregular de efluentes
em estabelecimentos antigos.

C

Necessidade de gerenciar a interface entre o
tema drenagem urbana/resíduos sólidos e
drenagem urbana/esgotos sanitários, sendo que a
sistematização dos dados que caracterizam o
serviço deve nortear o programa de educação
ambiental, bem como de combate à erosão.

Implantar programas de educação ambiental nas instituições
de ensino e na realização de eventos, principalmente naqueles
que possuam maior abrangência municipal (Festa Nacional
das Amoras, Morangos e Chantilly e Festival Nacional do
Chopp, por exemplo), além de garantir que o processo de
educação seja contínuo e cíclico.

D

Identificação de áreas suscetíveis a enchentes no
Rio Caí.

Elaborar estudo que contemple o zoneamento de passagem de
cheias em consonância com o Plano Diretor Municipal.

E

Elaboração de um Plano de Gestão e
Manutenção do sistema de drenagem para
abranger 30% da zona urbana.

Treinar e capacitar de equipe para realização de fiscalizações
periódicas visando identificar a necessidade de manutenção,
limpeza e desobstrução na rede de drenagem na área central
da cidade.

F

Estabelecimento de um cadastro integrado a um
banco de dados para os sistemas de micro e
macrodrenagem, bem como sua constante
atualização, visando promover o planejamento
dos serviços de drenagem urbana no município.

Mapeamento dos componentes dos sistemas de drenagem
com levantamento dos aspectos construtivas e operacionais
dos componentes do sistema, a identificação e localização
geográfica dos pontos críticos de alagamentos. Criação de
banco de dados para registro ao longo do tempo de eventos
de alagamentos e inundação associados com as precipitações,
registrando inclusive a área de alagamento.

Drenagem urbana sustentável

Criar incentivos à manutenção da permeabilidade dos solos
em residências e instalações comerciais e industriais;
Adequar -se à Lei de Diretrizes Urbanas, incentivando o
reaproveitamento de água de chuva para usos não-nobres.

G
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Médio Prazo
Meta

Ação

A

Cobertura de sistema de microdrenagem em
90% do perímetro urbano.

Elaboração de projetos e execução de obras para melhoria e
ampliação do sistema de drenagem.

B

Redução em 50% do lançamento irregular de
esgotos domésticos na rede pluvial.

Aplicação do Programa de Caça-Fraudes.

C

Gerenciar a interface entre o tema drenagem
urbana/resíduos sólidos e drenagem
urbana/esgotos sanitários, sendo que a
sistematização dos dados que caracterizam o
serviço deve nortear o programa de educação
ambiental, bem como de combate à erosão.

Dar continuidade a programas de educação ambiental nas
instituições de ensino e na realização de eventos,
principalmente naqueles que possuam maior abrangência
municipal (Festa Nacional das Amoras, Morangos e Chantilly
e Festival Nacional do Chopp, por exemplo), além de garantir
que o processo de educação seja contínuo e cíclico.

D

Minimização de impactos causados por
enchentes no Rio Caí.

Aplicar o conjunto de regras definido através do zoneamento
de passagem de cheias com a finalidade de prevenção contra
perdas humanas e materiais, promovendo inclusive medidas
fiscais para dificultar a ocupação das áreas de maior risco de
inundação.

E

Plano de Gestão e Manutenção do Sistema de
drenagem para abranger 50% da zona urbana

Realizar fiscalizações periódicas visando identificar a
necessidade quanto à manutenção, limpeza e desobstrução na
rede de drenagem, com abrangência da área central da cidade
e bairros adjacentes.

G

Drenagem urbana sustentável

Manter incentivos à manutenção da permeabilidade dos solos
em residências e instalações comerciais e industriais.
Incentivar o reaproveitamento de água de chuva.

Longo Prazo
Meta

Ação

A

Cobertura de sistema de microdrenagem em
100% do perímetro urbano.

Elaboração de projetos e execução de obras para melhoria e
ampliação do sistema de drenagem, além de complementação
deste onde houver a expansão da malha viária.

B

Redução em 100% do lançamento irregular de
esgotos domésticos na rede pluvial.

Aplicação do Programa de Caça-Fraudes

C

Gerenciar a interface entre o tema drenagem
urbana e resíduos sólidos, que envolvem o
desassoreamento/limpeza e coleta de resíduos,
sendo que a sistematização dos dados que
caracterizam o serviço deve nortear o programa
de educação ambiental, bem como de combate à
erosão;

Dar continuidade a programas de educação ambiental nas
instituições de ensino e na realização de eventos,
principalmente naqueles que possuam maior abrangência
municipal (Festa Nacional das Amoras, Morangos e Chantilly
e Festival Nacional do Chopp, por exemplo), além de garantir
que o processo de educação seja contínuo e cíclico
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Meta

Ação
Aplicar o conjunto de regras definido através do zoneamento
de passagem de cheias com a finalidade de prevenção contra
perdas humanas e materiais, promovendo inclusive medidas
fiscais para dificultar a ocupação das áreas de maior risco de
inundação.

D

Minimização de impactos causados por
enchentes no Rio Caí

E

Plano de Gestão e Manutenção para abranger
100% da zona urbana

Realizar fiscalizações periódicas visando identificar a
necessidade quanto à manutenção, limpeza e desobstrução na
rede de drenagem, com abrangência de toda a zona urbana do
município.

G

Drenagem urbana sustentável

Manter incentivos à manutenção da permeabilidade dos solos
em residências e instalações comerciais e industriais.
Incentivar o reaproveitamento de água de chuva.

16.15.2

Soluções Localizadas

Curto Prazo
Meta

Ação

H

Redução dos processos erosivos identificados
nas localidades de Escadinhas e Bananal.

Elaborar estudos para avaliação das áreas afetadas e plano de
recuperação das matas ciliares nestes locais.

I

Redução de áreas de risco potenciais.

Elaborar estudo para avaliação da susceptibilidade da encosta
em relação a processos erosivos e instabilidade, nas esquina
da Ponte de Ferro com a Avenida Voluntários da Pátria.

J

Eliminação dos problemas de alagamento
identificados na Rua Alexandre Piccolli.

Realizar manutenção e limpeza nas estruturas responsáveis
pelo escoamento das águas pluviais e realizar estudo para
avaliar a capacidade hidráulica de escoamento destas
unidades através de projeto de microdrenagem.

K

Eliminação dos problemas de alagamento
Realizar manutenção e limpeza nas estruturas responsáveis
identificados na esquina entre a Rua Frei Caneca pelo escoamento das águas pluviais e elaborar projeto de
e a Avenida Marcos José de Leão.
microdrenagem.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

110

__________________________________________________________________________
17. ALTERNATIVAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
PARA TODO O PERÍODO DO PMSB
17.1 Análise Preliminar
Após a execução da etapa referente ao diagnóstico situacional da prestação dos
serviços de saneamento básico, inicia-se esta etapa, que prevê a elaboração do prognóstico
e das alternativas para a universalização, e atendimento das diretrizes, dos objetivos e das
metas propostas.
O tema “Resíduos Sólidos”, como parte integrante do Plano Municipal Integrado de
Saneamento Básico de Feliz, é composto pelas ações relativas à limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e une-se às políticas públicas de saneamento desenvolvidas pelo
município, completando o conjunto de quatro modalidades do saneamento, previstos e
exigidos pela Lei Federal 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento.
Este tema é regido, também, pelo conteúdo expresso na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, para que todos os municípios
estabeleçam suas diretrizes para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Cabe destacar, ainda, que este tema vincula-se às diretrizes da Política Nacional sobre
Mudanças do Clima, podendo contribuir para o atingimento das metas de redução dos
Gases de Efeito Estufa – GEE -, em especial, através da ampliação significativa dos índices
de reciclagem e na definição de soluções sustentáveis de manejo de resíduos sólidos.
Na fase do diagnóstico situacional, verificou-se que o município de Feliz – ao
contrário da maioria dos municípios brasileiros -, constitui de uma base legal e de ações
públicas consistentes. Um exemplo disso é o município já ter implantando a cobrança de
uma "taxa de lixo" para auxiliar nas despesas públicas desse serviço. Entretanto, faltam
ainda alguns instrumentos e mecanismos que tornem a gestão dos resíduos no município
ainda mais eficiente, tais como: a criação de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos
Sólidos e a elaboração de leis específicas sobre gestão de resíduos da construção civil e de
resíduos especiais (pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus e sucata eletrônica...).
Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos do município de Feliz, este encontrase muito bem estruturado. Destacando-se que atualmente já ocorre a coleta seletiva em
Feliz, e que essa, inclusive, abrange 100% da área do município, não limitando-se somente
a zona urbana da cidade. Todavia, ressalta-se mais uma vez que durante a fase de
diagnóstico foram verificadas diversas oportunidades de melhoria no atual sistema de
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gerenciamento de resíduos do município. Melhorias essas que passam pela elaboração de
um sistema de gestão de resíduos da construção civil e de resíduos especiais (pilhas,
baterias, lâmpadas fluorescentes...). Além disso, entende-se que faltam programas de
educação ambiental mais atuantes na comunidade local.
A alteração do cenário existente nas décadas anteriores - em especial nos anos 90 -,
incluindo principalmente o encerramento das atividades no aterro localizado no bairro Canto
do Rio e a estruturação da coleta seletiva no município, significou um avanço fundamental
no trato dos resíduos sólidos em Feliz.
Mesmo assim, há ainda vários desafios a serem enfrentados, a começar pela própria
área onde estava localizado o referido aterro, a qual encontra-se até hoje abandonada, sem
passar por nenhum processo de remediação dos possíveis danos ambientais existentes.
Soma-se a isso a previsão de crescimento do município de Feliz, tanto de sua população
como de sua complexidade, e teremos resultante um cenário desafiador para a
administração municipal.
Tendo isso em vista, é importante ressaltar que as metas e ações elaboradas nesse
prognóstico visam não somente a eliminação dos problemas existentes atualmente no
sistema de manejo de resíduos do município, mas também o atendimento das demandas
futuras desse sistema, a fim de evitar o surgimento de novos problemas associados ao
aumento da geração de resíduos no município, oriundos do aumento da população de Feliz
e do aumento da geração de resíduo per capita causado pela elevação do padrão de
consumo.
17.2 Indicadores Atuais
Os dados aqui apresentados foram obtidos a partir do Tomo V do Produto 2 do
PMSB de Feliz - Etapa de Diagnóstico, e são indicadores importantes da situação atual do
serviço de manejo de resíduos para a posterior elaboração das ações e metas para a
melhoria do sistema.
17.3 Geração de resíduos "per capita"
A partir dos dados de geração de resíduos apresentados na Etapa de Diagnóstico,
referentes à quantidade de resíduos coletados no ano de 2010, divididos pelos dados de
população do censo desse mesmo ano, obteve-se a geração de resíduos per capita no
município de Feliz, para cada um dos tipos de resíduos.
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É importante ressaltar que para o cálculo da geração "per capita" dos resíduos
orgânicos, da construção civil e de varrição, foram utilizados somente os dados da
população urbana do município de Feliz. Uma vez que os serviços de varrição e coleta de
resíduos orgânicos só ocorre nessa região do município, e a geração de resíduos da
construção civil se concentra quase que totalmente em área urbana. Já na determinação da
geração de resíduos recicláveis e de serviços de saúde utilizou-se a população total do
município.
Nas tabelas abaixo podem ser visualizados os valores de geração "per capita"
obtidos para cada um dos tipos de resíduos. Na tabela 25 os resultados encontram-se
expressos em gramas por habitante por dia e em quilos por habitante por ano.
Tabela 25 - Geração de resíduos "per capita" no município de Feliz

Tipo de Resíduo

Geração

per

capita Geração

(g/hab.dia)

(kg/hab.ano)

Orgânicos

340

124

Recicláveis

260

95

Construção Civil

26

10

Varrição

3

1

Serviços de Saúde

0,3

0,1

TOTAL

629

230

per

capita

Esses resultados obtidos para o município de Feliz, mostraram-se um pouco abaixo dos
valores médios de geração de resíduos per capita do Brasil e da região sul do país,
estimados6 em 1079 g/hab.dia e 804 kg/hab.ano, respectivamente.
17.4 Períodos de maior geração
A geração de resíduos sólidos possui dinâmica específica, apresentando maior geração
nos finais de semana, refletindo-se na coleta dos primeiros dias da semana – segundas e
terças-feiras. Há uma redução nos dias subseqüentes – quarta e quintas-feiras -, com ligeiro
acréscimo às sextas-feiras e sábados.
Este comportamento da população faz com que a capacidade de coleta seja
remanejada para os dias de maior geração, de forma a suprir esta demanda.

6

Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2010, realizado pela Abrelpe –
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
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Mesmo comportamento é apresentado nos serviços de varrição e na geração de
resíduos da construção civil, concentrada nos finais de semana.
Já em relação aos demais resíduos de interesse público (Resíduos e Serviços de
Saúde), há uma distribuição mais uniforme na geração destes resíduos, considerando o
atendimento médico esparso ao longo da semana, com alguns picos em finais de semana
prolongados (maior índice de acidentes).
Em relação às épocas do ano, há maior geração de resíduos ao final de cada ano,
relacionada às festas comemorativas familiares e de empresas, em especial no mês
dezembro. Há, também, acréscimos na geração de resíduos sólidos domiciliares em dias
subseqüentes a datas comemorativas que se constituem em feriados.
Os resíduos sólidos volumosos e os relacionados à construção civil também
acompanham o “calendário” econômico, apresentando maiores índices de geração no início
de cada ano, após o recebimento das parcelas do 13º salário – geralmente empregado nas
melhorias físicas das moradias e na aquisição de mobiliário e de eletrodomésticos.
17.5 Metas para o consumo "per capita" do município
Baseado na observação do comportamento de consumo e geração de resíduos sólidos
no Brasil, considerando principalmente os dados econômicos dos últimos 08 anos, é
possível afirmar que o consumo de resíduos "per capita" no município de Feliz tende a
aumentar nos próximos anos, devido ao aumento do poder aquisitivo de sua população.
Por outro lado, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que encontra-se ainda em sua
versão preliminar, elaborada em setembro de 2011, estabelece como uma de suas diretrizes
para a redução da geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, a manutenção dos atuais
patamares de geração de resíduos sólidos urbanos com posterior redução. Isso equivale a
manutenção de uma geração média de 1100 g de resíduos por habitante por dia, durante os
próximos 20 anos.
Tendo em vista que o consumo de resíduos "per capita" do município de Feliz encontrase abaixo da média nacional, entende-se que pode ser admitida uma meta progressiva de
consumo "per capita" para o município, desde que essa não ultrapasse o valor referente a
geração média "per capita" nacional (1100 g).
Nas tabelas abaixo, são apresentadas as estimativas de geração de resíduos "per
capita" para o município de Feliz durante o horizonte de projeto do PMSB. Os resultados
projetados consideram que a evolução atual da economia se mantém no futuro, causando
um aumento linear do consumo e geração de resíduos em Feliz, fazendo com que o
município se aproxime da média brasileira de geração de resíduos após 20 anos. Foi
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considerado também que a discriminação por tipo de resíduos se mantém constante e igual
as proporções verificadas durante a fase de diagnóstico.
Tabela 26 - Estimativa para a evolução da geração de resíduos "per capita" no município de
Feliz, por tipo de resíduo (g/hab.dia)

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Resíduos
Totais
630
654
677
701
724
748
771
795
818
842
865
889
912
936
959
983
1006
1030
1053
1077
1100

Orgânicos Recicláveis
341
353
366
379
391
404
417
429
442
455
468
480
493
506
518
531
544
556
569
582
595

260
270
280
290
299
309
319
328
338
348
358
367
377
387
396
406
416
426
435
445
455

Construção
Civil
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45

Varrição
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

Serviços
de Saúde
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Tabela 27 - Estimativa para a evolução da geração de resíduos "per capita" no município de
Feliz, por tipo de resíduo (kg/hab.ano)

Resíduos

Ano

Totais

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

230
238
247
256
264
273
282
290
299
307
316
324
333
342
350
359
368
376
385
393
402

Orgânicos Recicláveis
124
129
134
138
143
147
152
157
161
166
171
175
180
185
189
194
199
203
208
212
217

95
99
102
106
109
113
116
120
123
127
131
134
138
141
145
148
152
155
159
162
166

Construção
Civil
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16

Varrição
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Serviços
de Saúde
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

17.6 Evolução dos indicadores de resíduos sólidos
A previsão de comportamento na geração de resíduos sólidos é bastante instável, já
que depende diretamente das condições de estabilidade econômica do país e de seus
índices de crescimento.
Este comportamento, aliado às respostas dadas pelo prestador dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, definirá os resultados efetivos quanto a este tema.
Em continuando a situação atual – crescimento econômico sustentado, com taxas
consistentes e com reflexo direto nas condições socioeconômicas da parcela mais carente
da população -, é possível prever um crescimento real na geração de resíduos sólidos,
resultado concreto do aumento do consumo de bens (duráveis ou não duráveis), produtos
ou serviços.
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Este cenário poderá ser replicado aos diversos tipos de resíduos aqui tratados, com
variações específicas, que serão indicadas nos itens seguintes. Entretanto, é importante
ressaltar as diretrizes estabelecidas na legislação federal incidente sobre o tema – Política
Nacional de Resíduos Sólidos – que indicam ações voltadas à não geração de resíduos, à
redução da geração, ao reaproveitamento e à reciclagem dos resíduos.
A seguir são apresentadas as evoluções de consumo previstas para cada um dos tipos
de resíduos.
17.7 Resíduos Sólidos Domiciliares
A partir da previsão do crescimento populacional para o município de Feliz apresentado
na tabela 1, e da estimativa da evolução da geração de seus resíduos "per capita"
apresentada na tabela 28, é possível estimar a quantidade de resíduos sólidos urbanos
gerados nos próximos 20 anos, conforme pode ser visto na tabela abaixo.
Vale lembrar, que nesse cálculo foi utilizada somente a estimativa do crescimento da
população urbana do município, e não de sua população total, uma vez que em Feliz a
coleta de resíduos sólidos orgânicos acontece somente nessa região do município.
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Tabela 28 - Projeção da quantidade de resíduos orgânicos gerados no município de Feliz
durante o horizonte de projeto

População Urbana Produção

Ano

(hab)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

per

capita (kg/hab.ano)
9.719
9.871
10.021
10.169
10.317
10.463
10.607
10.750
10.892
10.957
11.019
11.079
11.137
11.193
11.247
11.299
11.350
11.399
11.446
11.492
11.536

124
129
134
138
143
147
152
157
161
166
171
175
180
185
189
194
199
203
208
212
217

Resíduo Gerado (t)
1210
1272
1339
1407
1472
1543
1614
1683
1757
1820
1882
1941
2004
2067
2126
2190
2254
2313
2377
2441
2505

Diante da tabela acima, percebe-se que a quantidade de resíduos orgânicos
coletados pela municipalidade daqui a 20 anos tende a dobrar devido aos aumentos da
população urbana e dos seus padrões de consumo. Entretanto, essa previsão não
representa, necessariamente, um cenário de dificuldades para a municipalidade, uma vez
que o manejo de resíduos sólidos urbanos já encontra-se atualmente muito bem
estruturado, demandando poucas ações de planejamento adicionais para o gerenciamento
das futuras massas de resíduos.
A coleta dos resíduos atualmente já abrange 100% da zona urbana do município, ou
seja, o crescimento projetado na geração dos resíduos demanda apenas ações constantes
de adequação a nova realidade do município, como por exemplo: o aumento de caminhões
coletores de forma a acompanhar o aumento dos resíduos a serem coletados, inclusão de
novos núcleos urbanos nas rotas de coletas, redimensionamento da estação de transbordo,
etc.
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Quanto a destinação final desses resíduos, o aumento da quantidade coletada
também não deve implicar em mudanças no planejamento atualmente adotado, uma vez
que o aterro de Minas do Leão, para onde são enviados os resíduos coletados em Feliz,
possui uma vida útil estimada de 23 anos, segundo informações do site da empresa que
opera o aterro.
17.8 Resíduos recicláveis
Assim como foi realizado para a projeção dos resíduos orgânicos gerados, utilizou-se
a estimação de população da tabela 1 (dessa vez utilizando-se os dados de população total
do município) e as projeções de crescimento da geração de resíduos "per capita" da tabela
28 para calcular as demandas futuras de resíduos recicláveis a serem manejados pela
municipalidade. A projeção obtida pode ser vista na tabela abaixo.
Tabela 29 - Projeção da quantidade de resíduos recicláveis gerados no município de Feliz
durante o horizonte de projeto

População

Ano

(hab)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Total Produção

per

capita (kg/hab.ano)
12.574
12.676
12.775
12.871
12.964
13.053
13.140
13.224
13.305
13.384
13.460
13.533
13.604
13.672
13.738
13.802
13.864
13.924
13.982
14.037
14.091

95
99
102
106
109
113
116
120
123
127
131
134
138
141
145
148
152
155
159
162
166

Resíduo Gerado (t)
1193
1249
1306
1362
1415
1472
1530
1583
1641
1700
1759
1813
1872
1931
1986
2045
2105
2165
2220
2280
2340

Diante da tabela acima, percebe-se que a quantidade de resíduos recicláveis
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gerados no município de Feliz tende a dobrar daqui a 20 anos. Entretanto, novamente
ressalta-se que, essa previsão não representa necessariamente um cenário de dificuldades
para a municipalidade, uma vez que a coleta seletiva já encontra-se bastante estruturada na
cidade.
A coleta seletiva abrange 100% da área do município, englobando tanto a área
urbana do município como a área rural, ou seja, o expressivo aumento na quantidade de
resíduos coletados durante o horizonte do projeto implicaria na adoção de ações constantes
de adequação a essa nova realidade, mas nenhuma medida se faz necessária visando a
universalização do serviço, uma vez que essa condição já esta sendo atendida.
É necessário também um estudo por parte da empresa operadora do sistema de manejo de
resíduos do município, a fim de verificar se são necessárias obras de ampliação e
estruturação na unidade de triagem existente atualmente em Tupandi, onde são triados os
resíduos coletados em Feliz. Uma vez que deve-se buscar não somente o atendimento das
futuras demandas, mas também o aumento constante da eficiência do sistema de coleta
seletiva (maior quantidade possível de materiais recicláveis efetivamente enviados para a
reciclagem). Caso resulte desse estudo que a atual unidade de triagem não dispõem do
suporte necessário para as futuras demandas, o município deve realizar a contratação de
outra unidade de triagem, ou providenciar a construção de uma nova unidade no seu próprio
território.
17.9 Resíduos da construção civil
Pelas características do crescimento urbano, a grande maioria dos volumes de
resíduos de construção civil são gerados na zona urbana dos municípios. Tendo isso em
vista utilizou-se somente a projeção da população urbana do município para se definir a
estimativa de geração de resíduos da construção civil em Feliz para os próximos 20 anos,
conforme pode ser visto na tabela abaixo.
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Tabela 30. - Projeção da quantidade de resíduos da construção civil gerados no município de
Feliz durante o horizonte de projeto

População Urbana Produção

Ano

(hab)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

per

capita (kg/hab.ano)
9.719
9.871
10.021
10.169
10.317
10.463
10.607
10.750
10.892
10.957
11.019
11.079
11.137
11.193
11.247
11.299
11.350
11.399
11.446
11.492
11.536

9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16

Resíduo Gerado (t)
92
97
102
108
113
118
124
129
135
140
145
150
154
159
164
169
174
179
184
185
189

Durante a etapa de diagnóstico, ficou evidenciado que o problema dos resíduos da
construção civil é atualmente o maior desafio a ser enfrentado pela municipalidade. O
município de Feliz não possui uma política de manejo desse tipo de resíduos, nem
legislações específicas sobre o tema que determinem responsabilidades e deveres dos
geradores de resíduos da construção civil.
Atualmente, a falta de uma política de manejo de resíduos da construção civil causa
problemas de ordem sanitária e ambiental ao município, ocorrendo depósitos irregulares
desse tipo de resíduos em diversos pontos da cidade, conforme constatado durante trabalho
de campo realizado na etapa de diagnóstico. Soma-se a isso a perspectiva de um cenário
de crescimento econômico do município de Feliz, onde há a tendência de aumento
considerável

no

número

de

construções

realizadas

no

município,

aumentando

conseqüentemente a quantidade de resíduos oriundos dessa atividade. Temos então, a
previsão de um cenário muito desfavorável ao município, e por isso, entende-se como sendo
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emergencial a adoção de algumas medidas como: a criação de uma legislação específica
sobre o tema resíduos da construção civil, criação de um plano de gestão e manejo dos
resíduos da construção civil, criação de pontos de coleta onde a população possa depositar
os resíduos que produzir, entre outras...
No cenário nacional, houve um avanço significativo na gestão e no gerenciamento
deste tipo de resíduo, considerando as ações e iniciativas para melhoria dos procedimentos
da construção civil (através de treinamentos e qualificação da mão-de-obra), melhoria da
qualidade dos produtos e dos projetos, bem como avanço tecnológico, com equipamentos
que auxiliam a prática construtiva e na reciclagem dos resíduos e dos materiais não
aproveitados.
Mas o principal aspecto a ser tratado é a deposição irregular deste resíduo por todo o
tecido urbano. Alguns municípios de maior porte (próximo ou acima de 1 milhão de
habitantes) conquistaram melhorias no sentido de implantar dispositivos de reciclagem deste
tipo de material, dando-lhes uso em obras públicas, implantando unidades de recebimento
(PEVs, por exemplo) e unidades recicladoras, instituindo o manejo diferenciado de boa parte
do material gerado na cidade.
Mesmo com estas iniciativas – e considerando o disposto na Lei Federal nº
11.107/2005 – Consórcios Públicos -, há um longo caminho a ser percorrido, seja para
universalização destas soluções, seja para o correto tratamento pelos geradores.
Conforme indicação do órgão responsável pela limpeza urbana, as ações devem ser
orientadas no sentido da responsabilização do gerador dos resíduos da construção civil,
acompanhadas pelo estabelecimento de alternativas para o pequeno gerador – os resíduos
gerados nas pequenas reformas residenciais.
Em ambos os casos, buscar-se-á a melhoria no comportamento e nos hábitos,
privilegiando o melhor aproveitamento dos materiais, sua segregação na fonte, por tipo e
natureza, e a disposição adequada. Para tanto, as ações educativas e orientativas, e de
comunicação eficiente quanto a estas orientações, devem seguir ao lado das determinações
legais.
17.10

Resíduos dos serviços de varrição

Com o aumento da população do município de Feliz ao longo do horizonte de
planejamento do PMSB e, principalmente, com o aumento da urbanização na cidade,
espera-se um aumento considerável na quantidade de resíduos de varrição gerados. Na
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tabela abaixo encontra-se a projeção da quantidade anual de resíduos gerados para os
próximos 20 anos.
Tabela 31 - Projeção da quantidade de resíduos de varrição gerados no município de Feliz
durante o horizonte de projeto

População Urbana Produção

Ano

(hab)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

per

capita (kg/hab.ano)
9.719
9.871
10.021
10.169
10.317
10.463
10.607
10.750
10.892
10.957
11.019
11.079
11.137
11.193
11.247
11.299
11.350
11.399
11.446
11.492
11.536

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Resíduo Gerado (t)
10,6
10,8
11,0
11,1
11,3
15,3
15,5
15,7
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,3
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1

Diante do aumento dos resíduos gerados, entende-se que deve haver no município
de Feliz um planejamento no sentido de realizar constantes adequações no manejo desse
tipo de resíduos, de forma a acompanhar as novas realidades do município. Uma das ações
que pode ser necessária no futuro é a contratação de mais funcionários responsáveis pelo
serviço de varrição, por exemplo.
17.11

Resíduos dos serviços de saúde

Embora a parcela da quantidade de resíduos de serviços de saúde seja mínima em
relação ao total de resíduos sob responsabilidade do município, esse tipo de resíduo
representa uma preocupação à parte da municipalidade, devido aos grandes riscos à saúde
humana que os envolvem.
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A previsão de crescimento da geração deste tipo de resíduo, considera o
crescimento da população da cidade e das unidades de atendimento.
Tabela 32 - Projeção da quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados no município de
Feliz durante o horizonte de projeto

População

Ano

(hab)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Total Produção

per

capita (kg/hab.ano)
12.574
12.676
12.775
12.871
12.964
13.053
13.140
13.224
13.305
13.384
13.460
13.533
13.604
13.672
13.738
13.802
13.864
13.924
13.982
14.037
14.091

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Resíduo Gerado (t)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
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17.12

Ações para necessárias para o cumprimento do plano

Foram estruturadas as diretrizes e as estratégias de ação para a melhoria da gestão
de resíduos sólidos no município de Feliz.
Cada um das ações propostas possuem uma meta de implantação discriminadas em
ações emergenciais (a serem implantadas no ano de 2013), ações de curto-prazo (a serem
implantadas entre os anos de 2014 a 2016), ações de médio-prazo ( a serem implantadas
entre os anos de 2017 a 2020) e ações de longo-prazo (a serem implantadas a partir do ano
de 2021).
Estas diretrizes são apresentadas a seguir, divididas por tipo de resíduo,
considerando o estabelecido na Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional
de Resíduos Sólidos.
Ressalta-se que essas são metas preliminares e que devem ser revisadas a cada 4
anos, sempre antes da elaboração do plano plurianual do município.
17.13

Resíduos sólidos orgânicos

Curto-Prazo

A

Meta

Ação

Manutenção da coleta regular
domiciliar de resíduos sólidos
orgânicos em 100% da zona
urbana

Constante adequação da prestação dos serviços de coleta domiciliar de
resíduos sólidos orgânicos ao crescimento populacional e expansão urbana
do município.
Realizar estudos de viabilidade econômica para implantação em médio prazo
de unidades de compostagem no município

B

Criar mecanismos para reduzir
significativamente o volume de
resíduos sólidos orgânicos
enviados para disposição em
aterros sanitários

Mobilizar as instituições de ensino do município a incluir os temas
"tratamento e produção de compostos orgânicos" em sua grade curricular.
Mobilizar as instituições de ensino do município a incluir os temas "educação
ambiental e nutricional" em sua grade curricular para aproveitamento integral
dos alimentos e combate ao desperdício
Incentivar a compostagem domiciliar

Médio-Prazo
Meta
A

B

Manutenção da coleta regular
domiciliar de resíduos sólidos
orgânicos em 100% da zona
urbana
Redução de 10% no volume de
resíduos sólidos orgânicos
enviados para disposição em
aterros sanitários

Ação
Constante adequação da prestação dos serviços de coleta domiciliar de
resíduos sólidos orgânicos ao crescimento populacional e a expansão urbana
do município.

Implantação de unidades de compostagem no município
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C

Meta

Ação

Modernizar parte do sistema de
coleta e transporte dos resíduos
sólidos orgânicos

Implantar a coleta conteineirizada dos resíduos sólidos orgânicos
inicialmente nas zonas de maior concentração populacional do município e
expandir conforme a velocidade de aceitação do modelo.

Longo-Prazo
Meta

Ação

A

Manutenção da coleta regular
domiciliar de resíduos sólidos
orgânicos em 100% da zona
urbana

Constante adequação da prestação dos serviços de coleta domiciliar de
resíduos sólidos orgânicos ao crescimento populacional e expansão urbana
do município.

B

Redução de 35% no volume de
resíduos sólidos orgânicos
enviados para disposição em
aterros sanitários

C

Modernizar o sistema de coleta
e transporte dos resíduos
sólidos orgânicos de toda zona
urbana do município

17.14

Ampliação das unidades de compostagem do município
Incentivar a implantação de unidades de processamento e de tratamento para
redução da massa/volume e produção de biogás e compostos orgânicos,
através do aproveitamento energético da parcela orgânica dos resíduos, por
agentes privados.
Implantar a coleta conteineirizada dos resíduos sólidos orgânicos em toda a
zona urbana do município.

Resíduos Recicláveis

Curto-Prazo
Meta

Ação

A

Manutenção da coleta seletiva
em 100% do município

Constante adequação da prestação dos serviços de coleta seletiva ao
crescimento populacional e a expansão urbana do município.

B

Inclusão social dos catadores
do município.

C

Criar mecanismos para reduzir
o
volume
de
resíduos
recicláveis
gerado
no
município

Criação de projetos em parceria com a Secretaria de Assistência Social a fim
de orientar e cadastrar os catadores. A curto prazo é inviável formação de

cooperativas por falta de estrutura, local, etc.
Mobilizar as instituições de ensino do município a incluir os temas "consumo
consciente e redução do volume de resíduos gerado" em sua grade curricular.
Estabelecer e implantar programa semelhante à A3P do Governo Federal
(Agenda Ambiental na Administração Pública) iniciando-se com normas
específicas para RSD Secos em todos os órgãos públicos.

Médio-Prazo
Meta

Ação

A

Manutenção da coleta seletiva
em 100% do município

Constante adequação da prestação dos serviços de coleta seletiva ao
crescimento populacional e a expansão urbana do município.

B

Dar continuidade ao processo
de inclusão dos catadores

Criação de cooperativas.

C

Redução de 5% do volume de
resíduos sólidos reciclados
gerados no município

Valorizar, otimizar, fortalecer e ampliar as políticas de conscientização
existentes, como os projetos de educação ambiental e a agenda ambiental na
administração pública.
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D

Meta

Ação

Modernizar parte do sistema de
coleta seletiva e transporte dos
resíduos sólidos recicláveis

Implantar a coleta seletiva conteineirizada inicialmente nas zonas de maior
concentração populacional do município e expandir conforme a velocidade
de aceitação do modelo.

Longo-Prazo
Meta

Ação

A

Manutenção da coleta seletiva
em 100% do município

Constante adequação da prestação dos serviços de coleta seletiva ao
crescimento populacional e a expansão urbana do município.

B

Dar continuidade ao processo
de inclusão dos catadores

Manutenção e acompanhamento das cooperativas (estruturação,
independência).

Redução de 25% do volume de
resíduos sólidos reciclados
gerados no município
Modernizar o sistema de coleta
seletiva e transporte dos
resíduos sólidos recicláveis de
toda zona urbana do município

C

D

17.15

Estimular o parque industrial instalado no município para processamento de
materiais recicláveis.
Implantar a coleta seletiva conteineirizada em toda a zona urbana do
município.

Resíduos da Construção Civil

Metas Emergenciais
Meta

Ação
Criação de uma legislação específica sobre o tema resíduos da construção
civil, com a definição de multas sobre as infrações detectadas.

A

Interrupção do processo de
disposição irregular de resíduos
da construção civil nas vias
públicas do município

Implantação de um sistema de Pontos de Entrega Voluntária (para pequenos
geradores), coleta (para grandes geradores) e destinação para aterro sanitário
dos resíduos da construção civil gerados no município. Serviço a ser
realizado pela iniciativa pública ou por agentes privados (papa-entulhos).
Estruturar ações de educação ambiental voltada para os resíduos da
construção civil que estimulem a participação da população.
Instruir, a nível local, a responsabilidade compartilhada com os fabricantes e
comerciantes de insumos para a construção.

Curto-Prazo
Meta

A

Diminuir em 25% o volume de
resíduos da construção civil
com destinação irregular.

Ação
Constante adequação da prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos
da construção civil, com o aumento do número de pontos de entrega
voluntária, a otimização da coleta diferenciada e o aumento da capacidade
operacional do sistema.
Ampliar as ações de educação ambiental voltadas para os resíduos da
construção civil de maneira a aumentar a participação populacional,
principalmente no que diz respeito às contribuições nos Pontos de Entrega
Voluntária.
Estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos para as obras públicas.
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B

Meta

Ação

Criar
mecanismos
para
diminuir o volume de resíduos
da construção civil gerados no
município

Incentivar a reciclagem e o reaproveitamento com a implantação de
ecomercado para este tipo de resíduos.
Revisão de antigas normas municipais, contrárias à atual legislação e que já
não fazem mais sentido

Médio-Prazo
Meta

Diminuir em 60% o volume de
resíduos da construção civil
com destinação irregular.

A

Ação
Constante adequação da prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos
da construção civil, com o aumento do número de pontos de entrega
voluntária, a otimização da coleta diferenciada e o aumento da capacidade
operacional do sistema.
Implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos para as obras públicas.
Desenvolvimento do Plano de Gestão Integrado de Resíduos da Construção
Civil, conforme resolução CONAMA nº 307/2002.

Redução em 20% no volume de
resíduos da construção civil
gerados no município

B

Adotar facilidades de financiamento para empresas da construção civil que
reutilizem materiais, reciclem ou se utilizem de materiais reciclados.

Longo-Prazo
Meta

Diminuir em 100% o volume
de resíduos da construção civil
com destinação irregular.

A

Ação
Constante adequação da prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos
da construção civil, com o aumento do número de pontos de entrega
voluntária, a otimização da coleta diferenciada e o aumento da capacidade
operacional do sistema.
Revisar o Plano de Gerenciamento de Resíduos para as obras públicas.
Implantar e revisar o Plano de Gestão Integrado de Resíduos da Construção
Civil, conforme resolução CONAMA nº 307/2002.

Redução em 50% no volume de
resíduos da construção civil
gerados no município

B

17.16

Criação de uma política municipal favorável, tais como incentivos
econômicos e fiscais, a empresas da construção civil que possuam
certificações ambientais como Leed, Breeam e similares.

Resíduos dos Serviços de Varrição e Podas de Árvores

Metas Emergenciais

A

Meta

Ação

Interrupção do processo de
disposição irregular de resíduos
de varrição e podas na antiga
cava
de
mineração
do
município

Abandonar a prática de destinação final de resíduos de varrição e podas
utilizada atualmente no município, e providenciar a destinação desses
resíduos junto aos resíduos sólidos orgânicos, ou seja, para o aterro sanitário,
até que seja implantada uma solução mais eficaz.
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Curto-Prazo
Meta

Ação

A

Destinação correta de 100% do
volume de resíduos de varrição
e podas.

Inserir os resíduos da varrição e podas junto da destinação final dos resíduos
sólidos orgânicos, ou seja, enviar para o aterro sanitário, até que seja
implantada uma solução mais eficaz, como o licenciamento de uma nova área
para destinação desses resíduos, por exemplo.
Inserir os resíduos de podas em um eventual ecomercado que venha a surgir,
conforme alternativa B dos resíduos de construção civil, devido ao potencial
que esse tipo de resíduo possui para ser transformado em lenha e como
material de troca por outras matérias-primas.

B

Recuperação da área da antiga
cava de mineração existente na
Estrada Voluntários da Pátria

Desativar o atual aterro de resíduos de podas existente nas antigas cavas de
mineração da Estrada Voluntários da Pátria
Realização de estudos quanto a necessidade, ou não, de alguma intervenção
na área das antigas cavas de mineração, localizada na Estrada Voluntários da
Pátria, para a recuperação ambiental da área.

Médio-Prazo
Meta

A

B

C

Destinação correta de 100% do
volume de resíduos de varrição
e podas.

Recuperação da área da antiga
cava de mineração existente na
Estrada Voluntários da Pátria
Constante
adequação
dos
serviços de varrição à realidade
do município

Ação
Enviar os resíduos de varrição e podas recolhidos no município para a
unidade de compostagem a ser instalada, conforme alternativa B elaborada
para os resíduos sólidos orgânicos.
Inserir os resíduos de podas em um eventual ecomercado que venha a surgir,
conforme alternativa B dos resíduos de construção civil, devido ao potencial
que esse tipo de resíduo possui para ser transformado em lenha e como
material de troca por outras matérias-primas.
Realização de intervenções na área da antiga cava de mineração existente na
Estrada Voluntários da Pátria para recuperação ambiental da área (caso
estudos realizados na etapa anterior apontem a necessidade dessas).
Contratação de mais um funcionário para realização dos serviços de varrição
no ano de 2017.

Longo-Prazo
Meta

Ação

A

Manutenção da destinação
correta de 100% do volume de
resíduos de varrição e podas.

Adequação dos serviços de destinação de resíduos de varrição e podas à nova
realidade do município. Manutenção do envio desses resíduos a unidade de
compostagem e ao ecomercado existentes, com verificação constante da
eficiência do processo.

B

Recuperação da área da antiga
cava de mineração existente na
Estrada Voluntários da Pátria

C

Constante
adequação
dos
serviços de varrição à realidade
do município

Conclusão do processo de recuperação ambiental da área da antiga cava de
mineração existente na Estrada Voluntários da Pátria.
Após concluída a recuperação o município deve manter uma fiscalização
constante sobre a área, de maneira que essa não volte a se tornar um local de
disposição irregular de resíduos.
Contratação de mais dois funcionários para realização dos serviços de
varrição. Sugere-se que o primeiro seja contratado no ano de 2022 e o
segundo no ano de 2026, totalizando 6 funcionários de varrição no final do
horizonte de projeto do PMSB.
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17.17

Resíduos dos Serviços de Saúde

Metas Emergenciais

A

Meta

Ação

Garantia da destinação correta
de 100% do volume de
resíduos de serviços de saúde
gerados
nas
clínicas
particulares do município.

Capacitação do corpo técnico da secretaria municipal de saúde para
realização do controle e fiscalização da destinação correta dos resíduos de
serviços de saúde gerados nas clínicas particulares do município, através da
análise técnica dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde que serão apresentados por esses.

Curto Prazo

A

Meta

Ação

Garantia da destinação correta
de 100% do volume de
resíduos de serviços de saúde
gerados
nas
clínicas
particulares do município.

Obrigação de todas as clínicas particulares do município de apresentarem o
seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, bem como
um ato declaratório anual informando qual a destinação dada aos resíduos
gerados sob sua responsabilidade, conforme artigo 20 do Plano Nacional de
Resíduos sólidos (lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010). Ressalta-se que
consta no artigo 21 da referida lei o conteúdo mínimo necessário que deve
conter nos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde.

Médio e Longo-Prazo

A

17.18

Meta

Ação

Manutenção da destinação
correta de 100% do volume de
resíduos de serviços de saúde
gerado no município

Constante adequação da destinação de resíduos de serviços de saúde à nova
realidade do município; com ampliação da coleta desses resíduos a todas as
unidades de saúde existentes, e que venham a ser criadas no município;
constante capacitação e ampliação da equipe responsável pela prestação do
serviço; constante modernização do processo de fiscalização; e manutenção
do processo de cobrança dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde das clínicas particulares do município.

Resíduos Especiais

Curto-Prazo
Meta

A

Destinação correta de 40% do
volume de resíduos especiais
(pilhas,
lâmpadas
fluorescentes,
baterias...)
gerados no município

Ação
Criação de ecopontos pela cidade para entrega voluntária de resíduos
especiais pela população, e posterior destinação correta desses resíduos por
parte da municipalidade.
Estruturar ações de educação ambiental voltada para os resíduos especiais
que estimulem a participação da população na entrega de seus resíduos.
Instruir, a nível local, a responsabilidade compartilhada entre os fabricantes,
comerciantes e consumidores na geração e destinação final de resíduos
especiais.
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Médio-Prazo

A

Meta

Ação

Destinação correta de 100% do
volume de resíduos especiais
(pilhas,
lampadas
fluorescentes,
baterias...)
gerados no município

Ampliação e estruturação dos ecopontos espalhados pela cidade para entrega
voluntária de resíduos especiais pela população, e posterior destinação
correta desses resíduos por parte da municipalidade.
Ampliar as ações de educação ambiental voltada para os resíduos especiais
que estimulem a participação da população na entrega de seus resíduos.

Longo-Prazo

A

17.19

Meta

Ação

Manutenção da destinação
correta de 100% do volume de
resíduos especiais (pilhas,
lampadas
fluorescentes,
baterias...)
gerados
no
município

Constante adequação da prestação dos serviços de coleta de resíduos
especiais ao crescimento populacional do município e a sua expansão urbana.

Resíduos Industriais e Agropastoris

Metas Emergenciais

A

Meta

Ação

Garantia da destinação correta
de 100% do volume de
resíduos
industriais
e
agropastoris
gerados
no
município.

Capacitação do corpo técnico da secretaria municipal de obras e trânsito para
realização do controle e fiscalização da destinação correta dos resíduos
industriais e agropastoris gerados no município, através da análise técnica
dos Planos de Gerenciamento desses Resíduos que serão apresentados por
seus geradores.

Curto-Prazo

A

Meta

Ação

Garantia da destinação correta
de 100% do volume de
resíduos
industriais
e
agropastoris
gerados
no
município.

Obrigação de todas as indústrias geradoras de resíduos perigosos e de todos
agricultores geradores de resíduos agropastoris do município de apresentarem
um Plano de Manejo de seus Resíduos, bem como um ato declaratório anual
informando qual a destinação dada aos resíduos gerados sob sua
responsabilidade, conforme artigo 20 do Plano Nacional de Resíduos sólidos
(lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010. Ressalta-se que consta no artigo 21 da
referida lei o conteúdo mínimo necessário que deve conter nesses Planos de
Gerenciamento de Resíduos
Elaboração de projetos de educação ambiental em parceria com a EMATER
voltados para os agricultores geradores de resíduos agropastoris, com a
finalidade de conscientizar esses indivíduos sobre a importância da correta
destinação dos resíduos agropastoris.

Médio e Longo Prazo

A

Meta

Ação

Manutenção da destinação
correta de 100% do volume de
resíduos
industriais
e
agropastoris
gerado
no
município

Constante modernização do processo de fiscalização e manutenção do
processo de cobrança dos Planos de Gerenciamento de Resíduos e atos
declaratórios dos geradores desse tipo de resíduos.
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17.20

Planejamento

Curto-Prazo
Meta

A

B

Redução da quantidade de
resíduos
dispostos
irregularmente
nas
vias
públicas do município
Recuperação da área do antigo
aterro do município, localizado
no bairro Canto do Rio.

Ação
Instituir a cobrança de multas sobre as infrações ambientais detectadas pelo
poder público municipal, ao invés de somente notificações, como ocorre
atualmente. O dinheiro arrecadado a partir das multas deve ser revertido à
secretaria de meio ambiente do município.
Desenvolvimento de uma política de Educação Ambiental mais atuante no
município
Realização de estudos quanto a necessidade, ou não, de alguma intervenção
na área do antigo aterro do município, localizado no bairro Canto do Rio,
para a recuperação ambiental da área.

Médio-Prazo
Meta
A

B

Redução da quantidade de
resíduos
dispostos
irregularmente
nas
vias
públicas do município
Recuperação da área do antigo
aterro do município, localizado
no bairro Canto do Rio.

Ação
Implantação de uma política de Educação Ambiental mais atuante no
município
Realização de intervenções na área do antigo aterro do município, localizado
no bairro Canto do Rio para recuperação ambiental da área (caso estudos
realizados na etapa anterior apontem a necessidade dessas).

Longo-Prazo

A

Meta

Ação

Redução da quantidade de
resíduos
dispostos
irregularmente
nas
vias
públicas do município

Revisão da política de Educação Ambiental implantada no município, com
verificação da eficiência das medidas implantadas até então, através da
análise dos resultados obtidos até então.

B

Recuperação da área do antigo
aterro do município, localizado
no bairro Canto do Rio.

C

Manutenção da destinação
correta dos resíduos sólidos
coletados no município após o
término do horizonte de projeto
do PMSB.

Conclusão do processo de recuperação ambiental da área do antigo aterro do
município, localizado no bairro Canto do Rio.
Destinação da área antes ocupada pelo aterro para outra atividade do
município, ou então manutenção de uma fiscalização constante sobre a área,
de maneira que essa não volte a se tornar um local de disposição irregular de
resíduos.
Estudos de viabilidade técnica-financeira de construção de um novo aterro,
ou a realização de um contrato com outro aterro licenciado para enviar os
resíduos, uma vez que ao final do PMSB só restarão 3 anos de vida útil do
aterro de Minas do Leão.
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES E PLANO DE
INVESTIMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS

18. DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS AO LONGO DO HORIZONTE DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Após a determinação das soluções a serem adotadas nesta etapa estão definidos os
projetos, programas e ações para alcançar o cenário de referência ou o cenário futuro
desejável. Estes são compatíveis com o plano plurianual do município e, se possível,
identificaremos as fontes de financiamento e suas formas de acompanhamento e avaliação.
Os programas, projetos e ações são acompanhados de estimativa de custo, metas
estabelecidas como emergenciais, curto, médio e longo prazos - 01 ,02 a 04, 04 a 08 e 08 a
20 anos, respectivamente -, hierarquização e mecanismos e procedimentos para avaliação
sistemática da eficácia, eficiência e efetividade das ações programadas. Fazem parte desta
etapa ainda as ações imediatas (conforme necessidade e disponibilidade orçamentária) e as
ações para emergência e contingência (planos de racionamento, demanda temporária,
regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas, mecanismos
tarifários de contingência) compatibilizados com os planos regionais dos mesmos temas,
como segue.
A seguir apresentam-se de forma resumida, as metas a serem alcançadas com o Plano
Municipal de Saneamento.
18.1 Abastecimento de Água
No presente plano, serão adotadas as premissas de metas estabelecidas no PLANSAB,
como mostra a Tabela 33.
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Tabela 33 - Metas de água - PLANSAB
Indicador
A1. % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por
rede de distribuição e por poço ou nascente com
canalização interna (1)

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

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

Ano

Brasil

N

NE

SE

S

CO

2008

91

75

82

97

97

95

2015

93

78

84

98

98

96

2020

94

83

88

99

99

97

2030

98

91

95

100

100

100

2008

97

87

94

98

98

96

2015

99

95

97

99

99

98

2020

100

100

100

100

100

100

2030

100

100

100

100

100

100

2008

62

37

50

87

89

86

2015

64

38

51

90

91

86

2020

69

42

58

93

94

91

2030

77

50

70

100

100

100

2008
A4. % de análises de coliformes totais na água
distribuída em desacordo com o padrão de
portabilidade (Portaria nº 518/04)

2015
2020
2030

A5. % de economias atingidas por intermitências no
abastecimento de água

A6. % do índice de perdas na distribuição de água

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

Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores de
2010 em desconformidade com a Portaria nº 518/2004, do
Ministério da Saúde, em 10%, 20% e 50% nos anos 2015,
2020 e 2030, respectivamente.

2008

31

29

63

18

7

46

2015

29

28

59

17

7

43

2020

27

26

53

16

7

38

2030

18

20

30

10

5

20

2008

47

56

53

44

44

41

2015

45

54

51

43

42

40

2020

42

49

47

40

39

38

2030

32

35

35

30

30

30

2008

94

85

90

95

99

96

2015

96

90

93

97

99

98

2020

97

93

95

100

100

100

2030

100

100

100

100

100

100

(1) Os valores iniciais de 2008 correspondem às informações da série histórica da PNAD no período 2001-2008
ajustada às informações do Censo 2000.

18.2 Meta para universalização do atendimento
Observa-se na Tabela 34, abaixo apresentada, que a prestação dos serviços de
abastecimento de água do município de Feliz ainda não atende as metas estabelecidas pelo
PLANSAB, porém, com os investimentos previstos, espera-se atendê-las a partir do ano de
2015.
Tabela 34 - Cobertura dos Serviços de Água
ANO

Atual (2012)

2015

2020

2032

COBERTURA

91,50%

99,21%

100%

100%
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18.3 Metas para controle de perdas
As metas do controle de perdas de água a serem atingidas estão em cumprimento
aquelas apresentadas pelo PLANSAB para a Região Sul, conforme a Tabela 35,
apresentada abaixo.
Tabela 35 - Metas do Programa de Controle de Perdas
ANO

Atual (2012)

2020

2030

2032

% PERDAS MÉDIAS

25,10%

20%

20%

20%

18.4 Esgotamento Sanitário
A Tabela 36 descreve as metas do PLANSAB para esgoto sanitário, as quais serão
utilizadas como premissas para este plano.
Tabela 36 - Metas de esgoto - PLANSAB
Indicador
E1. % de domicílios urbanos e rurais
servidos por rede coletora ou fossa séptica
para os excretas ou esgotos sanitários

E2. % de domicílios urbanos por rede
coletora ou fossa séptica para os excretas
ou esgotos sanitários

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

E4. % de tratamento de esgoto coletado

E5. % de domicílios urbanos e rurais com
renda até três salários mínimos mensais
que possuem unidades hidrossanitárias

E6. % de serviços de esgotamento
sanitário que cobram tarifa

ANO

Brasil

N

NE

SE

S

CO

2008

70

52

53

87

77

45

2015

75

59

60

89

81

58

2020

80

66

67

91

86

65

2030

88

80

80

95

95

80

2008

79

59

67

92

83

49

2015

82

66

70

92

86

62

2020

85

73

75

93

90

69

2030

91

85

85

95

97

83

2008

24

26

14

38

44

9

2015

37

31

29

54

49

27

2020

45

38

37

64

56

36

2030

62

50

55

85

70

55

2008

53

62

66

46

59

90

2015

62

69

72

56

67

91

2020

70

76

78

65

74

92

2030

88

90

90

85

90

95

2008

95

90

87

98

98

97

2015

95

92

88

99

98

97

2020

97

95

93

99

99

95

2030

100

100

100

100

100

100

2008

49

48

31

53

51

86

2015

63

61

45

68

66

86

2020

70

67

55

75

74

89

2030

85

80

75

90

90

95
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18.5 Meta para universalização do atendimento
As metas para a universalização dos serviços de coleta e tratamento dos esgotos
sanitários estão apresentadas na Tabela 37, como segue.
Tabela 37 - Cobertura dos Serviços de Esgotamento Sanitário
ANO

Atual (2012)

2013

2015

2020

2032

0%

11,25%

34%

90%

95%

0%

11,25%

34%

90%

95%

COBERTURA DE COLETA DE
ESGOTOS
COBERTURA DE TRATAMENTO
DE ESGOTOS

De acordo com as informações, é possível observar que as metas da cobertura dos
serviços de esgotamento sanitário de Feliz atendem aquelas propostas pelo Plano Nacional
de Saneamento para a Região Sul a partir do ano de 2020.
18.6 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Com relação à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, as metas a serem
perseguidas no presente Plano são aquelas estabelecidas no PLANSAB, como mostra a
Tabela 6, na Lei nº 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e no
Prognóstico deste Plano. Resumidamente tem-se as seguintes metas para o presente plano:


100% de coleta domiciliar em 2020;



66% de coleta rural em 2020;



35% dos resíduos compostados em 2032;



100% de coleta seletiva em 2032;
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Tabela 38 - Metas de Cobertura do Serviço – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Indicador
R1. % de domicílios urbanos atendidos
por coleta direta de resíduos sólidos

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

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

R4. % de municípios com coleta seletiva
de resíduos sólidos domiciliares

R5. % de municípios que cobram taxa de
lixo

ANO

Brasil

N

NE

SE

S

CO

2008

91

91

81

94

95

94

2015

94

92

86

97

98

95

2020

96

95

91

100

100

97

2030

100

100

100

100

100

100

2008

29

21

17

46

46

21

2015

39

29

30

57

55

36

2020

48

36

38

67

66

45

2030

64

50

55

85

85

65

2008

51

86

89

19

16

73

2015

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

2008

18

5

4

24

38

7

2015

24

10

12

30

43

13

2020

30

13

16

37

49

17

2030

40

20

25

50

60

25

2008

11

8

5

15

15

12

2015

35

26

23

44

48

29

2020

47

35

31

58

61

39

2030

72

55

50

90

90

60

18.7 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
Na Tabela 39 apresentam-se as metas para a drenagem urbana e manejo de águas
pluviais de acordo com o PLANSAB.
Observa-se que, diferentemente dos demais itens, este eixo possui somente um
indicador: “Percentual de municípios com inundações e/ou alagamentos ocorridos na área
urbana nos últimos 5 anos. Não existindo metas intermediárias (2015 e 2020) tendo-se que
alcançar 17% em 2030.
Tabela 39 - Metas de Cobertura do Serviço – Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
Indicador
D1. % de municípios com inundações
e/ou alagamentos ocorridos na área
urbana nos últimos cinco anos

ANO

Brasil

N

NE

SE

S

CO

2008

41

33

36

51

43

26

2015

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2030

11

6

5

15

17

5
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19. PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DO PMSB
A programação das ações será feita tendo como foco o reforço e apoio institucional,
realizado através do auxílio à gestão pública dos serviços, visando criar condições de
sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, incluindo a qualificação da
participação social e seu controle social sobre os serviços. Ênfase será conferida à
qualificação dos investimentos públicos, otimizando os benefícios à população advindos da
aplicação dos recursos e a maior eficiência e efetividade das medidas estruturais. Preverá
um conjunto de medidas, distribuídas nas seguintes ações:
19.1 Ações estruturantes de apoio à gestão
O objetivo desta ação é propiciar aos prestadores públicos dos serviços (CORSAN e
Órgãos da Prefeitura) algumas medidas com o objetivo de melhorar sua gestão, atribuindo
aos serviços mais eficiência, eficácia, produtividade e agilidade.
As ações de apoio à gestão, resumidamente, podem ser apresentadas da seguinte
forma:

 Disponibilização de novas tecnologias;
 Otimização e regulação da operação e comercialização dos sistemas;
 Estruturas Organizacionais enxutas, fortes e qualificadas com gestores selecionados
através de concursos e provas técnicas qualificativas;

 Criar a cultura da participação e controle social;
 Inserção da cultura e prática de planejamento em todas as instâncias de gestão das
prestações de serviços.

 Minimização da ingerência política partidária nos prestadores públicos de serviços;
 Apoio financeiro no incentivo à pesquisa;
 Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;
 Criação de canais de maior interface entre as áreas de saúde e meio ambiente nos
municípios;

 Minimização de despesas operacionais;
 Definição clara e objetiva de metas a serem cumpridas.
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19.2 Ações de capacitação e assistência técnica
O ente gestor deverá estabelecer ações para fomentar a cooperação e a assistência
técnica para a melhoria da gestão por meio do desenvolvimento institucional sustentável, de
capacitação de técnicos, gestores sociais, de monitoramento e avaliação sistêmica de
cumprimento das metas e dos impactos das ações em novas tecnologias na eficiência da
gestão.
A seguir estão sendo listados os assuntos que poderão ser objeto de programa
permanente de capacitação técnica:
19.3 Do Sistema de Abastecimento de Água

 Modelagem hidráulica das redes de distribuição, utilizando ferramentas de informática;
 Tecnologia dos Materiais;
 Programa de Controle de Perdas;
 Eficiência Energética.
19.4 Do Sistema de Esgotamento Sanitário

 Tecnologia de Materiais;
 Melhorias Operacionais;
 Novos equipamentos de manutenção e operação;
 Eficiência Energética.
19.5 Da Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

 Modernização do sistema de coleta de águas pluviais;
 Reuso de água de chuva;
 Sistemas de amortecimento;
 PPP (Parcerias Público-Privadas).
19.6 Da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

 Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
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 Sistemas de coleta e transporte de resíduos sólidos;
 Técnicas modernas e alternativas de tratamento de resíduos sólidos;
 Prevenção da geração de resíduos;
 Geração de emprego e renda a partir de resíduos sólidos;
 Custos;
 Legislação aplicável;
 Relações interpessoais;
 Terceirização de serviços públicos e fiscalização de contratos;
 Licenciamento e fiscalização ambiental aplicada a resíduos sólidos;
 Logística Reversa.
19.7 Gerais

 Atendimento ao cliente;
 Técnicas modernas de comercialização;
 Plano de negócios;
 Viabilidade econômica de empreendimentos;
 Controle e participação social;
 Marketing;
 Visitas técnicas e intercâmbios internacionais.
19.8 Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Manter permanentemente um programa de desenvolvimento científico e tecnológico em
parcerias com as universidades e com instituto de incentivo à pesquisa.
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20. FORMULAÇÃO DE PROGRAMAS
A formulação dos programas norteou-se, em primeiro lugar, pelo princípio da
integralidade, valorizando o olhar para o município e o conjunto de suas
necessidades em saneamento básico. Adota também o princípio da equidade, ao
decidir dar forte destaque à participação social. E também dá destaque ao conceito
das medidas estruturantes, ao designar a essas um programa específico.
Apresenta-se a seguir uma breve descrição dos dois programas, exatamente
como estabelece o PLANSAB, inclusive do conjunto de ações a serem neles
incluídas. É importante destacar ainda que deva exercer papel essencial, na
operação de cada um deles, um minucioso e apropriado modelo para a seleção e
hierarquização das demandas, de tal forma a assegurar maior racionalidade na
escolha dos projetos a serem atendidos, conforme discutido no item final deste
capítulo.
20.1 Programa 1: Saneamento Básico Integrado – Ações Estruturais

Este será o programa organizado para o investimento em ações estruturais,
visando cobrir o déficit urbano apresentado pelos quatro componentes do
saneamento básico, em conformidade com as metas estabelecidas. O Programa
dará ênfase para iniciativas de integralidade, valorizando uma demanda idealizada,
em que um município, com base em seu plano municipal de saneamento básico,
abrangendo os quatro componentes, enxergue as necessidades integrais em seu
território urbano, com vistas à universalização. O Programa terá como princípios: a
valorização do olhar da integralidade; a perspectiva a partir do território municipal, de
forma articulada com as políticas de desenvolvimento urbano; a subordinação das
necessidades dos prestadores de serviço, no caso de delegação, ao olhar do titular;
a coordenação única das intervenções, possibilitando o acompanhamento articulado
da execução do PLANSAB no território municipal (texto do Ministério das Cidades).
20.2 Programa 2: Saneamento Estruturante

O foco do Programa será o apoio à gestão pública dos serviços, visando criar
condições de sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, incluindo
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a qualificação da participação social e seu controle social sobre os serviços. Ênfase
será conferida à qualificação dos investimentos públicos, otimizando os benefícios à
população advindos da aplicação dos recursos e a maior eficiência e efetividade das
medidas estruturais. O Programa pretenderá cumprir papel estratégico na política
municipal de saneamento básico. Preverá um conjunto de medidas, distribuídas em
quatro diferentes ações: ações estruturantes de apoio à gestão; ações estruturantes
de apoio à prestação de serviços; ações estruturantes de capacitação e assistência
técnica; desenvolvimento científico e tecnológico. Uma tarefa inicial na sua
formulação será justamente tornar mais claro o elenco de medidas a serem incluídas
e a forma de apoio financeiro.
A seguir na Figura 54 está sendo apresentado um resumo do conjunto de
programas e ações que deverão compor o Plano de Saneamento de Feliz.
PLANO DE SANEAMENTO DE FELIZ//
RS

PROGRAM 1
A
SANEAMENTO
BÁSICO
INTEGRADO - AÇÕES
ESTRUTURAIS

PROGRAMAS
SOCIAIS

PROGRAM 2
A
SANEAMENT
O
ESTRUTURANT
E

AÇÕES EM
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

AÇÕES EM
ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

AÇÕES
EMDRENAGEM
URBANA

AÇÕES EM
RESÍDUOS
SÓLIDOS

SANEAMENT
OINTEGRADO

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

PROJ .

OBRA

PROJ .

OBRA

PROJ .

OBRA

PROJ .

OBRA

Figura 54 - Resumo dos Programas, Projetos e ações a seguir descritos.
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21. PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O PERÍODO DE PLANEJAMENTO
A seguir está sendo apresentado o conjunto de ações que fazem parte do
Programa de Abastecimento de Água. Os custos foram obtidos a partir dos custos
médios por habitante definidos em Nota Técnica SNSA N° 492/2010 do Ministério
das Cidades e consulta a empresas de prestação de serviço. Todos estão
considerados em valor presente e poderão variar dependendo dos acordos e
acessos da prefeitura a verbas de financiamento federal ou estadual.
As tabelas a seguir definem as ações, investimentos e tempo de execução ao
longo do plano.
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Tabela 40: Plano de Investimentos para Abastecimento de Água
Ação

Programas e Projetos

Investimento Total

2013

2014

2015

2016

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2017
2018
2019

2020

2021
2022
R$ (*1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ações Estruturantes
1
2
3
4

5
6
7
8

Modernização do Sistema de Gestão Operacional através do uso
de ferramentas de gestão com sistema georeferenciado.
Análise e elaboração de convênio de concessão dos serviços de
abastecimento de água para zona rural.
Cadastramento das redes de distribuição
Programas de Educação Ambiental *
Total
Instalação de macromedidores na zona rural
Estudo de concepção para ampliação do sistema de
abastecimento existente
Estudo de viabilidade técnica e econômica de integração das
zonas rural e urbana.
Projeto e execução da ampliação do sistema existente (caso
necessário)

i

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i
2900,00
2900,00

i
250,00
250,00

250,00
250,00

250,00
250,00

250,00
250,00

150,00
150,00

150,00
150,00

150,00
150,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

24,00

12,00

12,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

i

31,11

31,33

31,54

31,74

31,93

32,12

32,30

32,48

32,65

32,81

32,97

33,12

33,27

150,00

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Ações Estruturais
-

150

ii

ii

ii

ii

ii
Reservação

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Estudo das condições estruturais e de atendimento de
Concepção e projeto para o reservatório R5
Execução do projeto do reservatório R5
Estudo de concepção e projeto para complementação do
abastecimento de Nova Caxias
Execução do projeto de complementação do abastecimento de
Nova Caxias
Concepção e projeto de adequação das condições estruturais
dos reservatórios
Execução do projeto para manutenção dos reservatórios

i
i
5734,00

i
i

i

i

Hidrometração de economias não hidrometradas
Renovação periódica de hidrômetros, considerando vida útil de
5 anos, garantindo a confiabilidade do serviço prestado e da
correta arrecadação

6,07

6,07

602,35

-

i

i

50,00

50,00

ii

ii

ii

ii

ii

6.676,43
9.576,43

178,07
428,07

5.776,90
6.026,90

179,92
429,92

30,18
280,18

5734,00

ii
110,00

ii

ii

ii

ii

110,00

ii

30,90

29,92

ii

30,18

ii

ii
Hidrometração

30,42

30,66

30,89

Rede de Distribuição
18
19
20

Estudo da situação atual da rede de distribuição
Concepção e projeto para substituição e/ou ampliação da rede
de distribuição
Execução de projeto para substituição e/ou ampliação da rede
de distribuição
Total
Total de Investimentos

30,42
180,42

30,66
180,66

30,89
180,89

31,11
181,11

31,33
181,33

31,54
181,54

31,74
131,74

31,93
131,93

32,12
132,12

32,30
132,30

32,48
132,48

32,65
132,65

32,81
132,81

32,97
132,97

33,12
133,12

33,27
133,27

TODOS OS VALORES DA TABELA ESTÃO EM VALOR PRESENTE
i: Análise a ser discutida e elaborada pela prefeitura e/ou concessionária, sem custo adicional.
ii: Custos que dependem de decisões prévias de estudos
* Valor de Projetos de Educação Ambiental Integrados para os 4 eixos (Sistemas de Abastecimento, Sistemas de Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos)

OS CUSTOS APRESENTADOS DEVERÃO SER BUSCADOS JUNTO A LINHAS DE FINANCIAMENTO FEDERAL/ESTADUAL.
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Ação

Programas e Projetos

Tabela 41: Plano de Investimentos para Esgotamento Sanitário
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Investimento Total 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
3

Programas de Educação Ambiental*
Programa de fiscalização e manutenção do sistema existente
Análise e elaboração de convênio de concessão dos serviços de esgotamento sanitário
Total

i
i
0,00

i
i
0,00

4
5

Estudo de concepção e projeto para implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário
Execução das obras do Projeto de Esgotamento Sanitário.

150,00
15.000,00

150
-

6

Estudo de aproveitamento alternativo do lodo de ETE.
Total
Total de Investimentos

ii
15.150,00
15.150,00

Ações Estruturantes
i
i
i
i
i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ações Estruturais
Gerais
3.600,00 3.600,00 1.500,00 1.500,00
Tratmento e Destinação Final do Lodo de ETE

2021
R$ (*1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

i
0,00

i
0,00

i
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ii
150,00
150,00

0,00
0,00

3.600,00
3.600,00

3.600,00
3.600,00

1.500,00
1.500,00

1.500,00
1.500,00

2.400,00
2.400,00

2.400,00
2.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TODOS OS VALORES DA TABELA ESTÃO EM VALOR PRESENTE
i: Análise a ser discutida e elaborada pela prefeitura e/ou concessionária, sem custo adicional.
ii: Custos que dependem de decisões prévias de estudos
* Valor de Projetos de Educação Ambiental Integrados para os 4 eixos (Sistemas de Abastecimento, Sistemas de Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos)

OS CUSTOS APRESENTADOS DEVERÃO SER BUSCADOS JUNTO A LINHAS DE FINANCIAMENTO FEDERAL/ESTADUAL.
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Tabela 42: Plano de Investimentos para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Ação
1

Programas e Projetos

SISTEMA INTEGRADO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Ações Estruturantes
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
R$ (*1.000)
-

Investimento Total

2013

2014

-

-

-

31,50

3,00

1,50

1,50

1,50

1,50

25,00
60,00

12,00

25,00
12,00

12,00

12,00

12,00
-

3
4

Ações de Educação Ambiental
Programa de capacitação permanente aos funcionários
ligados a coleta e segregação de resíduos.
Estudo de Ecomercado
Projeto de Inclusão Social de Catadores

5

Disposição adequada de resíduos de poda e varrição.

i

i

-

-

-

6
7
8

Acordos de logística reversa com comércio local
Normas específicas para Resíduos Sólidos em Serviço
Implantar Coleta Seletiva Conteinerizada na zona urbana

i
i
ii

i
-

i
-

i
-

i
-

2

9
10
11
12
13

Elaboração de estudo de viabilidade de implementação de
unidades de compostagem
Implementação de unidades de compostagem
Criação de Legislação Específica para Resíduos de
Construção Civil
Estabelecimento de Plano Municipal de Resíduos de
Construção Civil
Incentivos Econômicos a empresas que reutilizam/reciclam
RCC

150,00

1,50

1,50

Limpeza Urbana
Resíduos Recicláveis
i
Coleta Domiciliar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ii

-

-

-

-

-

-

-

150,00

45,00

15,00
Resíduos de Construção Civil

15,00

15,00

i

-

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

-

-

i

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

-

-

-

-

-

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,50

1,50

16,50

1,50

1,50

1,50

16,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
1,50

0,00
16,50

0,00
1,50

0,00
1,50

0,00
1,50

0,00
1,50

0,00
1,50

0,00
1,50

Resíduos de Serviço de Saúde
14

Fiscalização e Controle da Destinação Final de Resíduos de
Serviço de Saúde

15

Fiscalização e Controle da Destinação Final de Resíduos
Industriais e Agropastoris

i

i

i

i

i

i

i

i

Resíduos Industriais e Agorpastoris
i

i

i

i

i

i

i

i

Resíduos Especiais
16

17
18
19
20
21
22

Elaboração de Plano de Coleta e Destinação de Resíduos
Especiais
Total
Construção de Sistema de Postos de Entrega Voluntária
para Resíduos de Construção Civil/Resíduos Especiais
Estudo de Recuperação da antiga cava de mineração
utilizada como aterro de resíduos
Destativação/recuperação do atual aterro de resíduos de
podas
Estudos de viabilidade técnica-financeira de construção de
um novo aterro
Estudo de recuperação do antigo aterro de resíduos
controlado desativado
Recuperação do antigo aterro de resíduos controlado
desativado (caso necessário)
Total
Total de Investimentos

i

i

-

-

-

-

311,50

15,00

188,50

13,50

13,50

28,50

18,00

18,00

-

-

-

-

150,00

150,00
ii

ii

ii

ii

ii

-

-

1,50
1,50
Ações Etruturais
-

-

150,00

150,00

150,00

150,00

ii

ii

ii

ii

ii

150,00
338,50

0,00
13,50

0,00
13,50

0,00
28,50

468,00
779,50

168,00
183,00

0,00
1,50

0,00
1,50

0,00
1,50

0,00
1,50

0,00
16,50

0,00
1,50

150,00
151,50

TODOS OS VALORES DA TABELA ESTÃO EM VALOR PRESENTE
i: Análise a ser discutida e elaborada pela prefeitura e/ou concessionária, sem custo adicional.
ii: Custos que dependem de decisões prévias de estudos
* Valor de Projetos de Educação Ambiental Integrados para os 4 eixos (Sistemas de Abastecimento, Sistemas de Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos)
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Tabela 43: Plano de Investimentos para Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

Ação
1
2
3
4
5
6

7
8

Programas e Projetos

SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Ações Estruturantes
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
R$ (*1.000)
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Investimento Total

2013

i

i

i

i

-

-

-

-

-

-

-

-

200
130

10
-

10
-

10
130

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

i

i

-

-

-

-

-

-

330

10

10

140

10

10

250

250

-

-

-

Elaboração de Programas de Educação Ambiental *
Regulação e fiscalização de serviços
Atualização de cadastro do sistema de micro e
macrodrenagem existente, inserindo em sistema
georeferenciado e com suporte de um banco de dados.
Elaboração de programa caça fraudes
Elaborar estudo de zoneamento de cheias
Incentivos fiscais a drenagem urbana sustentável, como
redução de impostos e tarifas
Total
Concepção e projeto do sistema de microdrenagem
Execução de projeto de implementação das estruturas de
micro drenagem.

10
10
Ações Estruturais
-

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

ii

ii

SOLUÇÕES LOCAIS
9

10

11
12
13

14
14.1
14.2
14.3
14.4

Estudo de concepção e projeto de desassoreamento junto a
Rua Guilhermes Fussieger, Arroio junto ao Parque
Municipal e Arroio junto a Ponte Picada Caraá.
Execução de projeto de desassoreamento junto a Rua
Guilhermes Fussieger, Arroio junto ao Parque Municipal e
Arroio junto a Ponte Picada Caraá.
Recuperação de área degradada e recomposição de matas
ciliares nas localidades de Escadinhas, Bananal e Canto do
Rio.
Elaborar estudo de viabilidade técnica e ambiental de
conteção relacionada a Av Voluntários da Pátria.
Termo de re referência para contratação do projeto de
contenção para região do Vale do Hermes.
Realizar manutenção e limpeza nas estruturas responsáveis
pelo escoamento das águas pluviais e elaborar projeto de
adequação do sistema de microdrenagem
Rua Tiradentes
Rua Bom Fim
Rua Alexandre Piccolli
Rua Frei Caneca e Avenida Marcos José de Leão.
Total
Total de Investimentos

150

150

ii

150

150

150

150

50

50

ii

ii

0
10

0
140

i
i
i
i
i
750
1.080

i
i
i
i
750
760

0
10

0
10

0
10

0
10

TODOS OS VALORES DA TABELA ESTÃO EM VALOR PRESENTE
i: Análise a ser discutida e elaborada pela prefeitura e/ou concessionária, sem custo adicional.
ii: Custos que dependem de decisões prévias de estudos
* Valor de Projetos de Educação Ambiental Integrados para os 4 eixos (Sistemas de Abastecimento, Sistemas de Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos)
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21.1 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O MUNICÍPIO DE FELIZ
ATINGIR A UNIVERSALIZAÇÃO
A seguir está sendo apresentado o conjunto de ações que fazem parte do Programa
Saneamento Básico para o município de Feliz atingir a universalização.
Tabela 44: Resumo dos Investimentos Previstos

ANO

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
TOTAL

428.074,38
6.026.897,50
429.923,20
280.177,60
180.422,40
180.660,00
180.890,40
181.113,60
181.327,20
181.536,00
131.737,60
131.932,00
132.121,60
132.304,00
132.479,20
132.649,60
132.812,80
132.971,20
133.124,80
133.273,60
9.576.428,68

150.000,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.150.000,00

DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS
R$
760.000,00
10.000,00
140.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.080.000,00

LIMPEZA URBANA E
MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

TOTAL DO ANO

183.000,00
338.500,00
13.500,00
13.500,00
28.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
16.500,00
1.500,00
151.500,00
1.500,00
16.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
779.500,00

1.521.074,38
6.375.397,50
4.183.423,20
3.903.677,60
1.718.922,40
1.692.160,00
2.592.390,40
2.592.613,60
192.827,20
208.036,00
143.237,60
293.432,00
143.621,60
158.804,00
143.979,20
144.149,60
144.312,80
144.471,20
144.624,80
144.773,60
26.585.928,68
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22. PLANEJAMENTO DE PLANOS DE RISCOS PARA GARANTIA DA
SEGURANÇA – PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA
Um plano de contingência, também chamado de planejamento de riscos, plano de
continuidade de negócios ou plano de recuperação de desastres, tem o objetivo de
descrever as medidas a serem tomadas por uma empresa, incluindo a ativação de
processos manuais, para fazer com que seus processos vitais voltem a funcionar
plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando
assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos a corporação,
como a fuga de acionistas, grandes perdas de receita, sanções governamentais,
problemas jurídicos para os dirigentes, abordagens maliciosas da imprensa, fuga de
funcionários para os concorrentes e até mesmo, em casos extremos, o fechamento
da empresa. Dada a grande importância deste processo seu custo deve estar
incluído no escopo de novos projetos.
Os incidentes mais comuns que causam a contingência na área de sistemas são
enchentes, incêndios, rebeliões, greves, falta de energia, ataques de hackers
internos (funcionários ou consultores mal intencionados) ou externos, vírus de
computador, vazamento químico, sabotagem, acidentes e erros humanos.
Os planos de contingência devem se concentrar nos incidentes de maior
probabilidade e não nos catastróficos que, normalmente, são menos prováveis de
acontecer. Paralelamente, determinados tipos de falhas com alta probabilidade de
ocorrência podem, pelo tipo e duração de seus efeitos, não justificar qualquer
medida de contingência.
Na análise de risco, os principais aspectos observados foram os seguintes:


Identificar todos os processos de negócio da organização;



Avaliar os impactos no negócio, ou seja, para cada processo identificado,

avaliar o impacto que a sua falha representa para a organização, levando em
consideração também as interdependências entre processos. Como resultado deste
trabalho será possível identificar todos processos críticos para a sobrevivência da
organização;
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 Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha para cada um dos
processos críticos, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada falha,
provável duração dos efeitos, consequências resultantes, custos inerentes e os
limites máximos aceitáveis de permanência da falha sem a ativação da respectiva
medida de contingência;


Identificar medidas para cada falha, ou seja, listar as medidas a serem postas

em prática caso a falha aconteça, incluindo até mesmo o contato com a imprensa;


Definir ações necessárias para operacionalização das medidas cuja

implantação dependa da aquisição de recursos físicos e/ou humanos (por exemplo,
aquisição de gerador e combustível para um sistema de contingência de energia
elétrica);


Estimar custos de cada medida, comparando-os aos custos incorridos no

caso da contingência não existir;


Definir forma de monitoramento após a falha;



Definir critérios de ativação do plano, como tempo máximo aceitável de

permanência da falha;


Identificar o responsável pela ativação do plano, normalmente situado em um

alto nível hierárquico da companhia;


Identificar os responsáveis por colocar em prática as medidas de contingência

definidas, tendo cada elemento responsabilidades formalmente definidas e
nominalmente atribuídas.
Deve também existir um substituto nominalmente definido para cada elemento.
Todos devem estar familiarizados com o plano visando evitar hesitações ou perdas
de tempo que possam causas maiores problemas em situação de crise. A equipe
responsável deverá ter a possibilidade de decidir perante situações imprevistas ou
inesperadas, devendo estar previamente definido o limite desta possibilidade de
decisão.
Definir a forma de reposição do negócio aos moldes habituais, ou seja, quando e
como sair do estado de contingência e retornar ao seu estado normal de operação,
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___________________________________________________________________
assim como quem são os responsáveis por estas ações e como este processo será
monitorado.
Nas Tabelas 45 a 48, estão sendo identificados os possíveis riscos que os
sistemas estão submetidos e as ações a serem implementados.
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Tabela 45: Matriz de riscos e soluções na área de abastecimento de água
Processo

Avaliação Do Impacto De
Cada Item Do Processo

Avaliação Dos
Riscos

Definição Dos Cenários De Falhas

FALHA GRAVÍSSIMA:De longa duração, e de
difícil reparação, dependendo do tipo de
produto e a quantidade que vazou, podendo
atingir toda a população.
FALHA MODERADA: Onde existem energias
DE
alternativas e logo que o fornecimento de
energia retorna o sistema retorna ao normal.

VAZAMENTO
QUÍMICO

Captação
Água Bruta

FALTA
Este é o processo mais ENERGIA
de crítico de todo sistema, pois
dele provém toda a matéria
ERRO
prima.
HUMANO

Este processo embora não
sendo tão vital quanto a
captação de água bruta é
onde pode ocorrer o maior
Tratamento de
número
de
falhas
Água
propiciando
que
a
população receba o produto
com
qualidade
comprometida.

Proteger as
vulneráveis.

captações

em

seus

Forma De Monitoramento Pós Falha

Comunicar a operadora responsável pelo Inspeção periódica para verificar se o sistema
Setor
fornecimento de energia e obter geradores de energia alternativo está em condições de
Manutenção
alternativos nos pontos de captação.
operação.

FALHA MODERADA: falha que pode levar a
Automatizar
todos
avaria total do equipamento, mas de fácil
eletromecânicos.
solução.

os

comandos

FALHA GRAVE: se depender de equipamentos Elevar o nível de todas as captações sujeitas a
elétricos.
enchentes.

ERRO
HUMANO

Instituir manual e procedimentos. Fiscalizar a
FALHA GRAVÍSSIMA: Pois dependendo do erro
utilização dos manuais. Instalar detectores de
cometido pode exterminar uma população
erros com a automatização de todos os
inteira.
comandos possíveis de automatizar.

FALHA GRAVÍSSIMA: Tanto quanto o erro
humano este tipo de falha pode também
exterminar uma população inteira.
FALHA GRAVÍSSIMA: Em especial o cloro, se for
VAZAMENTO
gás poderá causar asfixia na vizinhança e
QUÍMICO
exterminar toda a vegetação em um raio de até
1 km.
FALHA GRAVE: Poderá deixar uma população
FALTA
DE inteira desabastecida por um período
ENERGIA
controlável desde que se tenha alternativas de
geração de energia.
FALHA GRAVE: Poderá deixar desabastecida a
ENCHENTE
comunidade por um longo período.
FALHA GRAVE: Poderá deixar a população
GREVE
desabastecida se não existir uma equipe de
substituição.
SABOTAGEM

Identificar O Setor
Responsável Pela
Ação

Definir A Forma De Acompanhamento Do Processo

Ao identificar um vazamento químico, comunicar à
pontos Análise periódica da água em pontos à
Setor de Laboratório operadora responsável pelo abastecimento de água
montante da captação.
para interromper temporariamente a captação.

ENCHENTE

Este processo é o menos
estratégico do sistema, pois
Reservação de
corre poucos riscos se o SABOTAGEM
Água Tratada
sistema for dotado de
segurança patrimonial

Central de operação monitora e ocorrendo o erro é
acionado o setor de manutenção para acionamento da
solução emergencial.
Central de controle monitora e controla o sistema e
Setor de controle e
Verificar periodicamente a operacionalidade
havendo perda de sinal e/ou irregularidades no
Setor
de
do sistema de automatização
funcionamento é acionado o setor de manutenção
Manutenção
para acionamento da solução emergencial.
Análise do histograma de cotas para verificar
periodicamente as variações de vazão do
Elaborar estudo, adequar às novas mudanças e
Setor de Projeto
manancial, para que não venha a surgir
monitorar para novas recorrências.
novamente o problema.
Setor de laboratório monitora e controla o sistema de
Verificar periodicamente a operacionalidade Setor
de
tratamento e havendo irregularidades na linha de
do sistema de automatização e controle de Laboratório, Setor
processo o funcionário aciona o setor de manutenção
validade e qualidade de produtos químicos de Operação, Setor
e de compras para substituição do produto ou
aplicados ao processo.
de Compras
manutenção do equipamento.
de

Manter a ETA permanentemente com
Realizar manutenção periódica no sistema de Setor de Segurança Instalação dos dispositivos de segurança
segurança humana, bem como instalação de
segurança para garantir sua funcionalidade.
Patrimonial
monitoramento 24hrs contra violação.
um sistema de câmeras/alarme.

e

Equipar todas as unidades com sistema de
Setor de laboratório verifica os níveis dos agentes
Realizar inspeção periódica nos sistemas de
segurança quanto vazamentos líquidos e
Setor de Laboratório químicos, acionando de acordo com ao grau de
controle de vazamento.
gasosos.
periculosidade as respectivos órgãos ambientais.
Comunicar a operadora responsável pelo Inspeção periódica para verificar se o sistema Setor de Operação e Central de operação monitora e ocorrendo o erro é
fornecimento de energia e obter geradores de energia alternativo está em condições de Setor
de acionado o setor de manutenção para acionamento da
alternativos.
operação.
Manutenção
solução emergencial.
Criar sistemas de diques no sentido de proteger Monitorar a eficiência dos diques em períodos
Setor de Projeto
a ETA.
de cheia.

Elaborar estudo, adequar às novas mudanças e
monitorar para novas recorrências.

Ter uma equipe treinada em outra unidade Manter um treinamento com certa frequência Setor Operação e Criar um manual de operação com o treinamento de
para operar as ETAs desta bacia.
aos operadores substitutos da ETA.
Setor Pessoal
funcionários de outras unidades.

FALHA GRAVÍSSIMA: Poderá exterminar toda Manter todos os reservatórios com um Realizar manutenção periódica no sistema de Setor de Segurança Instalação dos dispositivos de segurança
uma população, porém de fácil controle.
eficiente sistema de segurança.
segurança para garantir sua funcionalidade.
Patrimonial
monitoramento 24hrs contra violação.

Inspeção periódica para verificar o
FALHA MODERADA: falha que pode levar a
Ter equipamento reserva para substituição ou funcionamento
do
equipamento
avaria total do equipamento, mas de fácil
automação.
reserva/operacionalidade do sistema de
solução.
automatização.
Este processo é estratégico,
pois
pode
causar
o
FALHA GRAVE: Poderá deixar a população
Manter a EE com eficiência do sistema de Realizar manutenção periódica no sistema de
desabastecimento
SABOTAGEM
desabastecida temporariamente desde que
segurança (cerca/alarme/câmeras).
segurança para garantir sua funcionalidade.
temporário
de
exista equipamento reserva.
determinados locais
FALHA GRAVE: Poderá deixar uma população Comunicar a operadora responsável pelo
Inspeção periódica para verificar se o sistema
FALTA
DE inteira desabastecida por um período fornecimento de energia e manter um sistema
de energia alternativo está em condições de
ENERGIA
controlável desde que se tenha alternativas de alternativo de geração de energia (gerador
operação.
geração de energia.
móvel/ Sist. Eólico/ Sist. Solar).
ERRO
HUMANO

Estações
Elevatórias

Definição Da Ação Necessária

e

Central de controle monitora e controla o sistema e
Setor
de
havendo perda de sinal e/ou irregularidades no
Manutenção
e
funcionamento é acionado o setor de manutenção
Setor de Controle
para acionamento da solução emergencial.
Setor de Segurança Instalação dos dispositivos de segurança
Patrimonial
monitoramento 24hrs contra violação.

e

Setor de Operação e Central de operação monitora e ocorrendo o erro é
Setor
de acionado o setor de manutenção para acionamento da
Manutenção
solução emergencial.
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Processo

Avaliação Do Impacto De
Cada Item Do Processo

Avaliação Dos
Riscos

Definição Dos Cenários De Falhas

Definição Da Ação Necessária

Forma De Monitoramento Pós Falha

Identificar O Setor
Responsável Pela
Ação

ENCHENTE

FALHA GRAVE: Poderá deixar desabastecida a Criar sistemas de diques no sentido de proteger Monitorar a eficiência dos diques em períodos
Setor de Projeto
comunidade por um longo período.
a EE.
de cheia.

OCORRÊNCIA
DE ROEDORES

FALHA GRAVE: Primeiro por ser vetores de
Manter local sempre isolado para evitar acesso
doenças e segundo pela danificação de fio e
Realizar inspeção periódica contra roedores.
de roedores e pragas.
equipamentos.

REBELIÃO

FALHA GRAVE: Se a unidade estiver próxima de
área de risco, por exemplo um presídio, poderá
a população ficar desabastecida por um longo
período.

ERRO
HUMANO

SABOTAGEM
Este é o processo mais
complexo
por
sua
Rede
de
abrangência (todo área
Distribuição de
VAZAMENTO
urbana
do
município)
Água Tratada
QUÍMICO
tornando o controle mais
complexo
ENCHENTE

REBELIÃO

Em particular, manter um sistema fixo de Verificar periodicamente a operacionalidade
energia alternativo e automatização do do sistema de automatização e as condições
sistema, não necessitando a presença do de operação do equipamento emergencial de
operador no local.
energia.

Setor de Operação,
Setor de Compras,
Setor de Laboratório

Setor de Controle,
Setor
de
Manutenção
e
Policia Civil
Setor
Operação,
Capacitação e treinamento dos operadores,
FALHA GRAVÍSSIMA: Poderá causar danos de
Manter um treinamento com certa frequência Setor
de
sistematizando as atividades para minimizar a
variadas dimensões dependendo do erro.
aos operadores da rede.
Manutenção
e
ocorrência de erros.
Setor pessoal
Setor
de
FALHA GRAVE: Poderá deixar a população
Automatização da rede para controle de Realizar manutenção periódica no sistema de Manutenção, Setor
desabastecida temporariamente desde que
pressão.
controle para garantir sua funcionalidade.
de Operação e
exista monitoramento de falhas na rede.
Policia Civil
FALHA GRAVÍSSIMA: De longa duração, e de
Realizar inspeção periódica na qualidade da
difícil reparação, dependendo do tipo de Implementação de válvula de retenção antes
água distribuída ao longo da rede de forma Setor de Laboratório
produto e a quantidade que vazou, podendo dos hidrômetros. Setorização da rede.
esporádica.
atingir toda ou parte da população.
Corte do abastecimento, retirada dos Realizar inspeção periódica na qualidade da
FALHA MODERADA: Pois dependendo do teor
hidrômetros
para
lavagem
da
rede, água distribuída ao longo da rede de forma Setor de Laboratório
da enchente poderá haver contaminação.
reinstalação dos hidrômetros.
esporádica.
Setor de Controle,
FALHA GRAVE: Poderá deixar a população
Comunicar as entidades responsáveis para
Setor
de
desabastecida temporariamente desde que
Proteção do patrimônio exposto nas vias.
conter dano à rede.
Manutenção
e
exista monitoramento de falhas na rede.
Policia Civil

Definir A Forma De Acompanhamento Do Processo
Elaborar estudo, adequar às novas mudanças e
monitorar para novas recorrências.
Setor de operação detecta o problema e solicita ao
setor de compras a contratação de empresas
especializadas em eliminar o problema, com a
supervisão do setor de labotarório para aplicação de
agentes potencialmente contaminantes da água.
Central de controle monitora e controla o sistema e
havendo perda de sinal e/ou irregularidades no
funcionamento é acionado o setor de manutenção
para acionamento da solução emergencial.
Criar um manual de operação para o treinamento de
funcionários de outros bacias ou outros sistemas, se
for o caso.
Monitoramento 24hrs da rede contra violação e
acionamento da polícia para averiguação no local.
Setor de laboratório verifica os níveis dos agentes
químicos, acionando, de acordo com ao grau de
periculosidade, os respectivos órgãos ambientais para
isolar a rede contaminada.
Lavar todo o setor afetado total ou parcialmente.
Antes de iniciar a distribuição, o setor de laboratório
deverá verificar a qualidade da água.
Através de denúncia ou detecção do setor de operação
deve ser solicitado a substituição do equipamento
danificado e comunicar as unidades de segurança
pública.
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Tabela 46: Matriz de riscos e soluções na área de esgotamento sanitário
Processo

Avaliação Do Impacto
De Cada Item Do
Processo

Avaliação Dos Riscos

Definição Dos Cenários De Falhas

FALHA GRAVE: Podem ocorrer, por exemplo,
pavimentação da tampa de acesso do poço de visita,
impedindo a acesso para manutenção no mesmo
FALHA GRAVE: Poderá causar danos de vários tipos, a
IRREGULARIDADES
exemplo do retorno de esgotos em imóveis em virtude do
lançamento indevido de águas pluviais na rede de esgoto
EROSÕES
E FALHA GRAVE: Estes eventos podem ocasionar
DESMORONAMENTO DE rompimento de linhas de recalque, coletores tronco,
TALUDES
interceptores e emissários.
Este é o processo
mais complexo por
FALHA GRAVE: Os gases resultantes da decomposição do
sua abrangência
esgoto, como o H2S, são inflamáveis e podem ocasionar
FORMAÇÃO DE GASES
(grande parte da área
explosões em poços de visita, além de corrosão das
urbana do município)
estruturas.
tornando o controle
FALHA GRAVE: O lançamento de químicos na rede de
mais complexo
LANÇAMENTO
DE esgoto proveniente de indústrias na região podem conferir
QUÍMICOS
uma carga tóxica ao esgoto, prejudicando a etapa de
tratamento.
ERRO HUMANO

Rede
coletora

Estação
elevatória

ENCHENTE

FALHA MODERADA: Pois dependendo do teor da enchente
poderá haver contaminação do corpo hídrico.

ERRO HUMANO

FALHA MODERADA: falha que pode levar a avaria total do
equipamento mas de fácil solução.

SABOTAGEM

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

Este
processo
é
estratégico,
pois
pode
causar
a FALTA DE ENERGIA
interrupção
temporária no fluxo
de esgoto até a
estação
de
tratamento.
ENCHENTE

FALHA GRAVE: Poderá deixar a estação elevatória fora de
operação por um período controlável e com necessidade
do uso de extravasamento, caso não se tenha alternativas
de geração de energia.

Definição Da Ação Necessária

Forma De Monitoramento Pós
Identificar O Setor
Falha
Responsável Pela Ação

Definir A Forma De Acompanhamento
Do Processo

Reinstalação das tampas as Fiscalização na realização da Setor de Fiscalização e Mapeamento de todas as obras que
novas cotas.
obra de pavimentação.
Setor de Operação
virão a acontecer.
Fiscalização mais frequente na
Setor de Fiscalização e
rede com a detecção de
Mapeamento das ligações de esgoto.
Setor de Operação
ligações clandestinas.
Promover remanejo de rede locadas
Realizar um mapeamento e um Verificar a implantação de Setor de Fiscalização e
em áreas de risco, identificadas pela
programa de remanejo da rede. rede em locais de risco.
Setor de Projeto
defesa civil
Promover limpeza nos poços de
visita
para
evitar
a Realizar limpezas periódicas Setor de Fiscalização e Promover a limpeza periódica e
sedimentação
de
matéria nos poços de visita.
Setor de Operação
ventilação de rede.
orgânica.
Identificação
das
fontes
Departamento
de Detectar o local e o tipo de produto
responsáveis,
realizar
um Fiscalização dos pontos de
Meio Ambiente, Setor lançado na rede, tomando medidas
programa de controle de lançamento do efluente das
de Laboratório e Setor preventivas para que o problema não
lançamentos não autorizados indústrias locais
de Operação
prejudique o processo de tratamento.
na rede de esgoto.
Comunicar
as
entidades
responsáveis para instruir as
Realizar
um
programa
para
Monitorar as áreas mais
pessoas afetadas a evitarem o
Setor de Operação
fechamento hermético das tampas e
susceptíveis à inundação.
contato
com
a
água
caixas de inspeção.
contaminada pelo esgoto.
Central de controle monitora e
Inspeção
periódica
para
controla o sistema e havendo perda de
Obter equipamento reserva verificar o funcionamento do
Setor de Manutenção sinal
e/ou
irregularidades
no
para
substituição
ou equipamento
e Setor de Controle
funcionamento é acionado o setor de
automação.
reserva/operacionalidade do
manutenção para acionamento da
sistema de automatização.
solução emergencial.
Realizar
manutenção
Manter a EE com eficiência do
Instalação
dos
dispositivos
de
periódica no sistema de Setor
Segurança
sistema
de
segurança
segurança e monitoramento 24hrs
segurança para garantir sua Patrimonial
(cerca/alarme/câmeras).
contra violação.
funcionalidade.
Comunicar
a
operadora
responsável pelo fornecimento Inspeção
periódica
para
Central de operação monitora e
de energia e manter um verificar se o sistema de Setor de Operação e ocorrendo o erro é acionado o setor de
sistema alternativo de geração energia alternativo está em Setor de Manutenção manutenção para acionamento da
de energia (gerador móvel/ condições de operação.
solução emergencial.
Sist. Eólico/ Sist. Solar).
Programa de controle
ligações irregulares.

de

FALHA GRAVÍSSIMA: A inundação na área da estação
elevatória pode disseminar o esgoto afluente nas regiões
Criar sistemas de diques para Monitorar a eficiência dos
no entorno afetadas pela cheia, podendo provocar o
Setor de Projeto
proteção da Estação elevatória. diques em períodos de cheia.
surgimento de animais e insetos veiculadores de doenças,
o que possibilita contaminação em grande escala.

Elaborar estudo, adequar às novas
mudanças e monitorar para novas
recorrências.

Setor de operação detecta o problema
de Realizar inspeção periódica Setor de Operação, e solicita ao setor de compras a
contra roedores.
Setor de Compras
contratação
de
empresas
especializadas em eliminar o problema.
Verificar os níveis de concentração de
FALHA GRAVÍSSIMA: Os gases resultantes da
Monitoramento periódico da
gases inflamáveis e caso estes estejam
decomposição do esgoto, como o H2S, são inflamáveis e Promover
a
ventilação
acima
do
normal
promover
concentração de H2S no Setor de Operação
podem ocasionar explosões e incêndio, além de corrosão adequada do poço úmido.
dispositivos adicionais de ventilação no
interior da elevatória.
das estruturas.
poço.

FALHA GRAVE: Além de serem vetores de transmissão de
OCORRÊNCIA
DE
Providenciar uma ação
doenças os roedores podem danificar fios e
ROEDORES E VETORES
combate a roedores.
equipamentos.

FORMAÇÃO DE GASES
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Processo

Avaliação Do Impacto
De Cada Item Do
Processo

Avaliação Dos Riscos

REBELIÃO

Definição Dos Cenários De Falhas

Definição Da Ação Necessária

Forma De Monitoramento Pós
Identificar O Setor
Falha
Responsável Pela Ação

Definir A Forma De Acompanhamento
Do Processo

FALHA GRAVE: Se a unidade estiver próxima de área de
risco, por exemplo um presídio, poderá deixar a estação
elevatória fora de operação por um período
indeterminado e com necessidade do uso de
extravasamento.

Em particular, manter um
sistema fixo de energia
alternativo e automatização do
sistema, não necessitando a
presença do operador no local.

Verificar periodicamente a
operacionalidade do sistema
Setor de Controle,
de automatização e as
Setor de Manutenção
condições de operação do
e Polícia Civil
equipamento emergencial de
energia.

Central de controle monitora e
controla o sistema e havendo perda de
sinal
e/ou
irregularidades
no
funcionamento é acionado o setor de
manutenção para acionamento da
solução emergencial.

ERRO HUMANO

FALHA GRAVE: Dependendo do erro, pode interferir na
eficiência do tratamento e na obtenção dos padrões
máximos estabelecidos pela legislação ambiental para o
corpo receptor.

SABOTAGEM

FALHA GRAVE: Poderá comprometer o tratamento, desde
que exista equipamento reserva no caso de estações
mecanizadas.

Este processo é onde PRESENÇA
pode ocorrer o maior QUÍMICOS
número de falhas,
sendo que o mau
funcionamento
da
Tratamento
estação
de
de esgoto
tratamento acarreta FALTA DE ENERGIA
má qualidade do
efluente final e não
cumprimento
da
legislação ambiental.
ENCHENTE

GREVE

MANIFESTAÇÕES
VIZINHANÇA

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

Instituir
manual
e
procedimentos. Fiscalizar a
utilização dos manuais. Instalar
detectores de erros com a
automatização de todos os
comandos
possíveis
de
automatizar.
Manter
a
estação
de
tratamento com eficiência do
sistema
de
segurança
(cerca/alarme/câmeras).

Central de controle monitora
controla o sistema havendo perda
Verificar periodicamente a
Setor de Controle e sinal
e/ou
irregularidades
operacionalidade do sistema
Setor de Manutenção funcionamento é acionado o setor
de automatização.
manutenção para acionamento
solução emergencial.

e
de
no
de
da

Realizar
manutenção
Instalação
dos
dispositivos
de
periódica no sistema de Setor de Segurança
segurança e monitoramento 24hrs
segurança para garantir sua Patrimonial
contra violação.
funcionalidade.

Identificação
das
fontes
Departamento
de Detectar o local e o tipo de produto
responsáveis,
realizar
um Fiscalização dos pontos de
Meio Ambiente, Setor lançado na rede, tomando medidas
programa de controle de lançamento do efluente das
de Laboratório e Setor preventivas para que o problema não
lançamentos não autorizados indústrias locais.
de Operação
prejudique o processo de tratamento.
na rede de esgoto.

Comunicar
a
operadora
FALHA GRAVE: Os sistemas de tratamento em que é
responsável pelo fornecimento
necessário o fornecimento de energia podem ficar sem
de energia e providenciar
operação por um longo período, além de prejudicar a
geradores alternativos para a
biomassa pela falta de suprimento de matéria orgânica.
ETE.
FALHA GRAVÍSSIMA: A inundação na área da estação de
tratamento pode disseminar o esgoto afluente e
Criar sistemas de diques para
microrganismos patogênicos nas regiões afetadas pela
proteção da Estação de
cheia, podendo provocar o surgimento de animais e
tratamento.
insetos veiculadores de doenças, o que possibilita
contaminação em grande escala.

Inspeção
periódica
para
verificar se o sistema de Setor de Operação e
energia alternativo está em Setor de Manutenção
condições de operação.

Central de operação monitora e
ocorrendo o erro é acionado o setor de
manutenção para acionamento da
solução emergencial.

Monitorar a eficiência dos
Setor de Projeto
diques em períodos de cheia.

Elaborar estudo, adequar as novas
mudanças e monitorar para novas
recorrências.

Manter um treinamento com
FALHA GRAVE: Em estações que necessitam a presença de
Ter uma equipe de substituição certa
frequência
aos
operadores podem ficar temporariamente fora de
treinada para operar a ETE.
operadores substitutos da
operação.
ETE.
Implantar uma cortina vegetal
FALHA MODERADA: Podem ocorrer manifestações das mais eficiente e instalar um
DA
Monitorar a concentração de
comunidades do entorno da ETE por problemas de maus sistema de controle de odores,
H2S nos entornos da ETE.
odores, por exemplo.
a exemplo de pulverizador
aromatizado.

Setor Operação
Setor Pessoal

e

Criar um manual de operação, que
deverá ser disponibilizado para os
operadores substitutos.

Detectando os níveis de concentração
Setor de Laboratório e acima dos normais, deverá ser
Setor de Operação
acionado o sistema de controle de
odores.
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Tabela 47: Matriz de riscos e soluções na área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Identificação do
Processo

Acondicionamento e
Armazenamento de
resíduos domésticos

Coleta e Transporte

Central de Triagem

Avaliação do Impacto de
Cada Item Do Processo
Processo fundamental
para a operação da coleta
regular e seletiva.
Totalmente dependente
dos usuários do sistema.

Este processo é vital, pois
a interrupção do mesmo
pode causar sérios
problemas de saúde
pública

Este processo é pouco
estratégico ao sistema,
pois corre poucos riscos de
causar problemas
ambientais na ocorrência
de falhas.

Este processo é o menos
Central de transbordo
estratégico do sistema,
e gestão de Resíduos pois corre poucos riscos de
da Construção Civil e
causar problemas
Demolição (RCCD)
ambientais na ocorrência
de falhas.

Segregação de
Resíduos de Serviço
de Saúde

Este processo é vital, pois
seu destino incorreto pode
causar sérios problemas
ambientais e sanitários

Avaliação dos
Riscos

Definição dos Cenários de Falhas

Definição da Ação Necessária

Forma de Monitoramento Pós Falha

Identificar o Setor
Responsável pela Ação

Definir a Forma de
Acompanhamento do Processo

ERRO HUMANO

FALHA MODERADA: No caso de resíduos domésticos mal
acondicionados ou armazenados em horário ou local
impróprio, favorecem a ação de animais e vetores
podendo comprometer o bom andamento da coleta.

Conscientizar a população quanto ao
acondicionamento adequado e diferenciado dos
resíduos sólidos.

Verificação contínua por parte dos
operadores do sistema de coleta.

Departamento de Meio
Ambiente

Relatório quinzenal do operador
do sistema de coleta informando
a ocorrência ou não da falha.

ERRO HUMANO

FALHA GRAVE: Se resíduos perigosos estiverem
misturados, colocam em risco o meio ambiente, a saúde
dos trabalhadores e da população em geral.

Conscientizar a população quanto ao
acondicionamento adequado e diferenciado dos
resíduos sólidos. Instituir multa para população pelo
descumprimento de normas.

Verificação contínua por parte dos
operadores do sistema de coleta.

Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para coleta

Relatório quinzenal do operador
do sistema de coleta informando
a ocorrência ou não da falha.

ERRO HUMANO

FALHA MODERADA: causa acumulação de resíduos
sólidos nas vias públicas.

Padronização de procedimentos. Capacitação e
treinamento dos operadores, sistematizando as
atividades para minimizar a ocorrência de erros.
Fiscalização dos serviços. Atuação corretiva do
serviço de varrição.

Fiscalização da adoção dos
procedimentos estabelecidos. Abertura
de comunicação com usuários
(população) para recebimento de
reclamações. Verificação da eficiência
do serviço de varrição.

Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para coleta

Relatório quinzenal do operador
do sistema de coleta informando
a ocorrência ou não da falha.

GREVE

FALHA GRAVÍSSIMA: pode causar a interrupção do
serviço.

Acionar equipe emergencial. Revisar condições
contratuais, no caso de terceirização, para evitar a
interrupção do serviço

Verificação das condições de prestação
do serviço.

Departamento de Meio
Ambiente

INCÊNDIO

FALHA GRAVÍSSIMA: Pode ter efeitos severos sobre o
meio ambiente e risco de vida para população vizinha.

Implantar e manter adequadamente um sistema de
prevenção e combate a incêndios.

Revisão do sistema de prevenção e
combate a incêndios

Departamento de Meio
Ambiente e Cooperativas

Verificação das condições de prestação
do serviço

Departamento de Meio
Ambiente e Cooperativas

Relatório pós evento do
Departamento ou da empresa
contratada.

Revisão do sistema de segurança
patrimonial e de controle de pragas e
vetores. Verificação da existência de
vetores.

Secretaria de Saúde

Relatórios periódicos da
Secretaria de Saúde informando
a existência ou não de vetores.

Departamento de Meio
Ambiente e Cooperativas

Relatório pós evento da
Cooperativa.

Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).
Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).

Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.

Acionar equipe emergencial. Armazenar os resíduos
até normalização e em último caso encaminhar os
resíduos sólidos diretamente para o aterro
sanitário.
Treinamento em educação sanitária e
conscientização dos cooperados. Manter sistema de
segurança e de controle de pragas e vetores. No
caso de aparecimento, realizar o extermínio
imediato do vetor identificado.

GREVE

FALHA GRAVE: Pode causar a interrupção do serviço.

AÇÃO DE
ROEDORES E
VETORES

FALHA GRAVÍSSIMA: Pois podem ser transmissores de
diversas doenças e no caso de microvetores o controle é
mais complexo.

SABOTAGEM

FALHA MODERADA: Pode ser causada por catadores
irregulares, podendo haver danificação de equipamentos.

Implantar sistema de segurança patrimonial.

Revisão do sistema de segurança e
verificação das condições de prestação
do serviço

INCÊNDIO

FALHA GRAVÍSSIMA: Pode ter efeitos severos sobre o
meio ambiente e risco de vida para população vizinha.

Implantar e manter adequadamente um sistema de
prevenção e combate a incêndios.

Revisão do sistema de prevenção e
combate a incêndios.

GREVE

FALHA GRAVÍSSIMA: Pode causar a interrupção do
serviço.

Acionar equipe emergencial. Revisar condições
contratuais, no caso de terceirização, para evitar a
interrupção do serviço.

Verificação das condições de prestação
do serviço.

AÇÃO DE
ROEDORES E
VETORES

FALHA GRAVÍSSIMA: Pois podem ser transmissores de
diversas doenças e no caso de microvetores o controle é
mais complexo

Treinamento em educação sanitária e
conscientização dos funcionários. Manter sistema
de segurança e de controle de pragas e vetores. No
caso de aparecimento, realizar o extermínio
imediato do vetor identificado.

Revisão do sistema de segurança
patrimonial e de controle de pragas e
vetores. Verificação da existência de
vetores.

Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).

ERRO HUMANO

FALHA GRAVE: Se resíduos perigosos estiverem
misturados, colocam em risco o meio ambiente, a saúde
dos trabalhadores e da população em geral.

Treinamento permanente da equipe de
trabalhadores de setores de serviço de saúde

Verificação contínua por parte dos
operadores do sistema de coleta.

Secretaria de Saúde

INCÊNDIO

FALHA GRAVÍSSIMA: Pode ter efeitos severos sobre o
meio ambiente e risco de vida para população vizinha.

Implantar e manter adequadamente um sistema de
prevenção e combate a incêndios.

Revisão do sistema de prevenção e
combate a incêndios.

Secretaria de Saúde

Relatório pós evento do
operador do sistema de coleta
informando as condições de
prestação do serviço.
Relatório pós evento do
Departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.

Relatório quinzenal do operador
do sistema de coleta informando
a ocorrência ou não da falha.
Relatório pós evento da
Secretaria ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
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Identificação do
Processo

Segregação de
Resíduos Especiais

Avaliação do Impacto de
Cada Item Do Processo

Este processo é vital, pois
seu destino incorreto pode
causar sérios problemas
ambientais e sanitários

Este processo é vital, pois
Segregação de
seu destino incorreto pode
Resíduos Industriais e
causar sérios problemas
Agropastoris
ambientais e sanitários

Disposição Final

Limpeza Urbana
(varrição, capina,
poda, roçagem,
limpeza de praças,
etc)

Este processo é vital, pois
a interrupção do mesmo
pode causar sérios
problemas de ordem
ambiental e sanitária

Processo pouco sujeito a
falhas graves se bem
planejado

Avaliação dos
Riscos

Definição dos Cenários de Falhas

Definição da Ação Necessária

Forma de Monitoramento Pós Falha

Identificar o Setor
Responsável pela Ação
Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).
Secretaria de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).
Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).
Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).

AÇÃO DE
ROEDORES E
VETORES

FALHA GRAVÍSSIMA: Pois podem ser transmissores de
diversas doenças e no caso de microvetores o controle é
mais complexo

Manter sistema de segurança e de controle de
pragas e vetores. No caso de aparecimento, realizar
o extermínio imediato do vetor identificado.

Revisão do sistema de segurança
patrimonial e de controle de pragas e
vetores. Verificação da existência de
vetores.

ERRO HUMANO

FALHA GRAVÍSSIMA: Colocam em risco o meio ambiente,
e principalmente a saúde dos trabalhadores e da
população em geral.

Treinamento permanente da equipe de
trabalhadores de segregação de resíduos especiais.

Verificação contínua por parte dos
operadores do sistema de coleta.

INCÊNDIO

FALHA GRAVÍSSIMA: Pode ter efeitos severos sobre o
meio ambiente e risco de vida para população vizinha.

Implantar e manter adequadamente um sistema de
prevenção e combate a incêndios.

Revisão do sistema de prevenção e
combate a incêndios.

GREVE

FALHA GRAVE: Sua interrupção pode ter efeitos severos
sobre o meio ambiente e pessoas que estão próximas ao
local de acondicionamento.

Acionar equipe emergencial. Revisar condições
contratuais, no caso de terceirização, para evitar a
interrupção do serviço.

Verificação das condições de prestação
do serviço.

ERRO HUMANO

FALHA GRAVÍSSIMA: Colocam em risco o meio ambiente,
e principalmente a saúde dos trabalhadores e da
população em geral.

Fiscalização permanente de industria e trabalho de
conscientização junto aos trabalhadores rurais

Verificação contínua por parte dos
operadores do sistema de coleta.

Departamento de Meio
Ambiente

INCÊNDIO

FALHA GRAVÍSSIMA: Pode ter efeitos severos sobre o
meio ambiente e risco de vida para população vizinha.

Fiscalização permanente de industria e trabalho de
conscientização junto aos trabalhadores rurais

Revisão do sistema de prevenção e
combate a incêndios por parte das
empresas.

Departamento de Meio
Ambiente

AÇÃO DE
ROEDORES E
VETORES

FALHA GRAVÍSSIMA: Pois podem ser transmissores de
diversas doenças e no caso de microvetores o controle é
mais complexo

Fiscalização permanente de industria e trabalho de
conscientização junto aos trabalhadores rurais

Revisão do sistema de segurança
patrimonial e de controle de pragas e
vetores. Verificação da existência de
vetores.

Departamento de Meio
Ambiente

ERRO HUMANO

FALHA MODERADA: Erros de operação do aterro sanitário
podem ser facilmente corrigidos se detectados a tempo.

Padronizar procedimentos e efetuar treinamentos.
Fiscalizar a adoção dos treinamentos.

Fiscalização da adoção dos
procedimentos operacionais definidos.

Responsável pela operação
do aterro sanitário.

GREVE

FALHA GRAVÍSSIMA: Pode causar a interrupção do
serviço.

Acionar equipe emergencial. Revisar condições
contratuais, no caso de terceirização, para evitar a
interrupção do serviço.

Verificação das condições de prestação
do serviço.

AÇÃO DE
CATADORES

FALHA MODERADA: A presença de catadores irregulares
pode ser evitada com ações de nível social.

Acionar Unidade de Meio Ambiente da SMMAGU
para promover a inclusão social dos catadores.

Fiscalização da presença de catadores
no aterro.

GREVE

FALHA GRAVÍSSIMA: pode causar a interrupção do
serviço.

Acionar equipe emergencial. Revisar condições
contratuais, no caso de terceirização, para evitar a
interrupção do serviço.

Verificação das condições de prestação
do serviço.

Departamento de Meio
Ambiente

ERRO HUMANO

FALHA MODERADA: Erros operacionais facilmente
corrigidos se detectados a tempo.

Padronização de procedimentos. Capacitação e
treinamento dos operadores, sistematizando as
atividades para minimizar a ocorrência de erros.
Fiscalização dos serviços.

Fiscalização da adoção dos
procedimentos operacionais definidos.

Departamento de Meio
Ambiente

Relatório periódico informando
as condições da prestação do
serviço.

ALAGAMENTO

FALHA MODERADA: Se o serviço for realizado
constantemente, pode ser interrompido brevemente sem
grandes prejuízos a população.

Retornar a prestação do serviço tão logo seja
possível.

Verificação das condições de prestação
do serviço.

Departamento de Meio
Ambiente

Relatório periódico informando
as condições da prestação do
serviço.

Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).
Departamento de Meio
Ambiente e empresa
contratada para operação
(no caso de terceirização).

Definir a Forma de
Acompanhamento do Processo
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório quinzenal do operador
do sistema de coleta informando
a ocorrência ou não da falha.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório periódico informando
as condições operacionais do
aterro.
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
Relatório pós evento da
Secretaria ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada..
Relatório pós evento do
departamento ou da empresa
contratada informando as
condições da área afetada.
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Tabela 48: Descrição das Alternativas por prazo de implantação das ações na área de drenagem urbana e manejo de água pluviais
Processo

Avaliação Dos Riscos

Definição Da Ação Necessária

FALHA GRAVE: Podem ocorrer, por exemplo, pavimentação
da tampa de acesso do poço de visita, impedindo o acesso Reinstalação das tampas as novas cotas.
para manutenção no mesmo.

ERRO HUMANO

Microdrenagem

Definição Dos Cenários De Falhas

Identificar O Setor Responsável
Pela Ação

Fiscalização na realização da obra de
Secretaria de Planejamento
pavimentação.

PRESENÇA
DE
RESÍDUOS
NAS
BOCAS DE LOBO E NA
REDE

Promover uma coleta de lixo eficiente na cidade,
Realizar um programa de monitoramento Departamento
além de realizar programas de educação
e limpeza de bocas de lobo.
Ambiente
ambiental.

VANDALISMO

Comunicar as entidades responsáveis.

DANOS
ESTRUTURA
SARJETAS
RESÍDUOS
CONSTRUÇÃO
DISPOSIÇÃO
INADEQUADA
SOLO

FALHA GRAVÍSSIMA: A obstrução na coleta das águas pluviais
e a dificuldade de sua passagem na rede ocasionam
inundações no local, além de promover doenças de
veiculação hídrica.
FALHA GRAVE: Podem ocorrer danos nas bocas de lobo e na
rede, gerando problemas no escoamento das águas e
consequentes inundações.
FALHA
MODERADA:
Em
locais onde
há
vias
NA
predominantemente planas podem ocorrer caminhos
DAS
preferenciais para escoamento da água, reduzindo a
eficiência das bocas de lobo.
DE
FALHA GRAVE: Em períodos de chuva, o material fino é
EM
carreado para o interior da rede pluvial, causando a redução
da capacidade de escoamento da rede e o assoreamento do
NO
corpo receptor.

Forma De Monitoramento Pós Falha

FALHA GRAVE: A falta de políticas voltadas ao planejamento
da urbanização faz com que a expansão urbana tenha uma
URBANIZAÇÃO NÃO tendência a seguir de regiões de jusante para de montante,
PLANEJADA
cujos locais possuem declives mais acentuados e que
promovem maiores velocidades de escoamento da água em
Macrodrenagem
virtude da impermeabilização do solo.
FALHA GRAVÍSSIMA: O desmatamento reduz a capacidade de
DESMATAMENTO
absorção e estabilidade do solo, provocando erosão na
margem dos rios e assoreamento dos mesmos.

de

Definir A Forma De Acompanhamento Do
Processo
Mapeamento
acontecer.

de todas as obras que virão a

Meio Identificar os locais de obstrução e encaminhar a
equipe para efetuar a limpeza.

Realizar fiscalização periódica nas bocas
Secretaria de Planejamento
de lobo.

Identificar os locais danificados e encaminhar a
equipe para resolver o problema.

Identificar os locais com estrutura danificada e Inspeção periódica da condição das vias
Secretaria de Planejamento
promover os reparos necessários.
públicas.

Identificar os locais danificados e encaminhar a
equipe para resolver o problema.

Realizar um levantamento dos pontos de
Promover programas para evitar pontos de
Departamento
deposição na cidade através de visitas em
despejo clandestinos de resíduos da construção.
Ambiente
campo.

Identificar os locais e os responsáveis pela
disposição inadequada e tomar as medidas
necessárias.

de

Meio

Realizar estudos com geoprocessamento para
Monitoramento
da
expansão
da
identificar áreas favoráveis à expansão da
urbanização,
observando
a
sua Secretaria de Planejamento
urbanização, desenvolvendo posteriormente um
conformidade com os estudos realizados.
plano diretor de desenvolvimento urbano
Comunicação aos órgãos de controle ambiental e
Realizar fiscalização nas áreas ribeirinhas.
restabelecimento das matas ciliares.

Departamento
Ambiente

de

Identificar as áreas desfavoráveis à urbanização
e ao detectar a instalação de residências no local
deverá haver intervenção imediata dos setores
responsáveis.

Meio Após a identificação, deverá haver intervenção
imediata dos setores responsáveis.
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MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A
AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA
E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PMSB

23. PROPOSIÇÃO DE INDICADORES
A Lei 11.445, no inciso V do art. 19 do Capítulo IV, define que o plano de
saneamento deverá conter “mecanismos e procedimentos para a avaliação
sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas”.
Para se manter fiel a estas disposições legais, cabe ao poder público definir
quais serão os indicadores, seus níveis e metas e sua forma de divulgação ao
longo do tempo. Vale destacar, que os indicadores devem cumprir o papel de
averiguar e incentivar os incrementos de eficiência/eficácia do sistema e os
incrementos econômicos, sociais e sanitários, definidos pela política pública de
saneamento.

Como forma de transparência e fiscalização do sistema, o

controle social deverá ser definido de forma clara e precisa.
Para efeito dos requisitos apresentados, define-se a seguir alguns itens a
serem considerados e que tem por fundamento sobre concessões de serviços
públicos:


Regularidade: obediência às regras estabelecidas sejam as fixadas
nas leis e normas técnicas pertinentes ou neste documento;



Continuidade: os serviços devem ser contínuos, sem interrupções,
exceto nas situações previstas em lei e definidas neste documento;



Eficiência: a obtenção do efeito desejado no tempo planejado;



Segurança: a ausência de riscos de danos para os usuários, para a
população em geral, para os empregados e instalações do serviço e
para a propriedade pública ou privada;
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 Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das
instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão
dos serviços;


Generalidade: universalidade do direito ao atendimento;



Cortesia: grau de urbanidade com que os empregados do serviço
atendem aos usuários;



Modicidade das tarifas: valor relativo da tarifa no contexto do
orçamento do usuário.

Tendo em vista verificar se os serviços prestados atendem aos requisitos
listados, são estabelecidos indicadores que procuram identificar de maneira
precisa se os mesmos atendem às condições fixadas.
Os indicadores abrangem os serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, tanto no que se refere às suas
características

técnicas,

quanto

às

administrativas,

comerciais

e

de

relacionamento direto com os usuários.
23.1 Indicadores Técnicos para o Sistema de Abastecimento de Água

As principais funções dos indicadores propostos são a avaliação de
condições e tendências e a comparação entre lugares e situações. Os
indicadores devem possuir ampla base de dados com fácil acesso, devem ser
claros nos valores e em seu conteúdo, devem ser relevantes politicamente e
suficientes para uma ação política e devem levar ao aprendizado e à mudança.
23.1.1 IQAD – Índice de Qualidade da Água Distribuída

Sendo a água oferecida no sistema de abastecimento de água de Feliz de
responsabilidade da CORSAN, é de responsabilidade desta a prestação de
contas da qualidade perante a população. Assim como, enquanto for de
responsabilidade da prefeitura municipal a prestação deste serviço em outros
distritos e no meio rural, será desta a responsabilidade da prestação de contas
perante a população destes.
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O sistema de abastecimento de água, em condições normais de
funcionamento, deverá assegurar o fornecimento da água demandada pelos
usuários do sistema, garantindo o padrão de potabilidade estabelecido na
Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde, ou outras que venham substituí-la.
A qualidade da água será medida pelo Índice de Qualidade da Água
Distribuída - IQAD.
Este índice procura identificar, de maneira objetiva, a qualidade da água
distribuída à população. Em sua determinação são levados em conta os
parâmetros mais importantes de avaliação da qualidade da água, que
dependem, não apenas da qualidade intrínseca das águas dos mananciais,
mas, fundamentalmente, de uma operação correta, tanto do sistema produtor
quanto do sistema de distribuição. O índice é calculado a partir de princípios
estatísticos que privilegiam a regularidade da qualidade da água distribuída,
sendo o valor final do índice pouco afetado por resultados que apresentem
pequenos desvios em relação aos limites fixados.
O IQAD será calculado com base no resultado das análises laboratoriais das
amostras de água coletadas na rede de distribuição de água, segundo um
programa de coleta que atenda à legislação vigente e seja representativa para
o cálculo estatístico adiante definido. Para garantir essa representatividade, a
freqüência de amostragem do parâmetro colimetria, fixada na legislação, deve
ser também adotada para os demais que compõem o índice.
A frequência de apuração do IQAD será mensal, utilizando os resultados das
análises efetuadas no trimestre anterior.
Para apuração do IQAD, o sistema de controle da qualidade da água a ser
implantado pelo operador deverá incluir um sistema de coleta de amostras e de
execução de análises laboratoriais que permita o levantamento dos dados
necessários, além de atender à legislação vigente.
O IQAD é calculado como a média ponderada das probabilidades de
atendimento da condição exigida de cada um dos parâmetros constantes na
Tabela 49 que se segue, considerados os respectivos pesos.
Tabela 49: Pesos do IQAD
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PARÂMETRO

SÍMBOLO

CONDIÇÃO EXIGIDA

PESO

Turbidez

TB

Entre 0 e 5 U.T. (unidade de turbidez)

0,2

Cloro Residual Livre

CRL

Entre 0,2 e 2,0 mg/l

0,25

PH

pH

Entre 6 e 9,5

0,1

Fluoreto

FLR

Entre 0,6 E 0,8 mg/l

0,15

Bacteriologia

BAC

Menor que 1,0 (uma) UFC/100 ml

0,3

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros do quadro será obtida,
exceto no que diz respeito à bacteriologia, através da teoria da distribuição normal ou
de Gauss. No caso da bacteriologia, será utilizada a freqüência relativa entre o número
de amostras potáveis e o número de amostras analisadas.
Determinada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, o IQAD será
obtido através da seguinte expressão:
IQAD = 0,20xP(TB) + 0,25xP(CRL) + 0,10xP(PH) + 0,10xP(FLR) + 0,35xP(BAC)

Onde:


P(TB) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a
turbidez;



P(CRL) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o
cloro residual;



P(PH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH;



P(FLR) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os
fluoretos;



P(BAC) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para a
bacteriologia.

A apuração mensal do IQAD não isenta o operador de suas responsabilidades em
relação a outros órgãos fiscalizadores e atendimento à legislação vigente.
A qualidade da água distribuída será classificada de acordo a média dos valores do
IQAD dos últimos 12 (doze) meses, em consonância com a Tabela 50.
Tabela 50: Classificação do IQAD
VALORES DO IQAD

CLASSIFICAÇÃO

Menor que 80%

Ruim

≥ 80% e < 90%

Regular

≥ 90% e < 95%

Bom

≥ 95%

Ótimo
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A água distribuída será considerada adequada se a média dos IQADs apurados nos
últimos 12 (doze) meses for igual ou superior a 90% (conceito “bom”), não devendo
ocorrer nenhum valor mensal inferior a 80% (conceito “ruim”).
23.1.2 CBA – Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água
A cobertura do sistema de abastecimento de água é o indicador utilizado para
verificar se os requisitos da generalidade são ou não respeitados na prestação do
serviço de abastecimento de água. Importa ressaltar que este indicador não deve ser
analisado isoladamente, pois o fato de um imóvel estar conectado à rede pública de
abastecimento não garante que o usuário esteja plenamente atendido. Este índice
deve, portanto, sempre ser considerado em conjunção com dois outros, o IQAD Indicador de Qualidade da Água Distribuída e o ICA - Índice de Continuidade do
Abastecimento, pois somente assim pode-se considerar que a ligação do usuário é
adequadamente suprida com água potável na quantidade e qualidades requeridas.
A cobertura pela rede distribuidora de água será apurada pela expressão seguinte:
CBA = ( NIL x 100 ) / NTE
Onde:


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



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



NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação;

Na determinação do número total de imóveis edificados na área de prestação do
serviço (NTE), não serão considerados os imóveis não ligados à rede distribuidora,
abastecidos exclusivamente por fonte própria de produção de água.
Para efeito de classificação, o nível de cobertura do sistema de abastecimento de
água será avaliado conforme Tabela 51.
Tabela 51: Classificação do CBA
COBERTURA %

CLASSIFICAÇÃO

Menor que 80%

Insatisfatório

Entre 80% e inferior a 95%

Satisfatório

Maior ou igual a 95%

Adequado

Considera-se que o serviço é adequado se a porcentagem de cobertura for superior
a 95%.
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23.1.3 ICA – Índice de Continuidade do Abastecimento de Água
Para verificar o atendimento ao requisito da continuidade dos serviços prestados, é
definido o Índice de Continuidade do Abastecimento - ICA. Este indicador,
determinado conforme as regras aqui fixadas estabelecerá um parâmetro objetivo de
análise para verificação do nível de prestação dos serviços, no que se refere à
continuidade do fornecimento de água aos usuários. Os índices requeridos são
estabelecidos de modo a garantir as expectativas dos usuários quanto ao nível de
disponibilidade de água em seu imóvel e, por conseguinte, o percentual de falhas por
ele aceito.
O índice consiste, basicamente, na quantificação do tempo em que o
abastecimento propiciado pelo operador pode ser considerado normal, comparado ao
tempo total de apuração do índice, que pode ser diário, semanal, mensal ou anual, ou
qualquer outro período que se queira considerar.
Para apuração do valor do ICA deverão ser quantificadas as reclamações
(confirmadas) dos usuários e registradas as pressões em pontos da rede distribuidora
onde haja a indicação técnica de possível deficiência de abastecimento. A
determinação desses pontos será feita pelo Ente Regulador e/ou Fiscalizador,
devendo ser representativa e abranger todos os setores de abastecimento. Deverá ser
instalado pelo menos um registrador de pressão para cada 3.000 (três mil) ligações. O
Ente Regulador e/ou Fiscalizador poderá, a seu exclusivo critério, exigir que o
operador instale registradores de pressão em outros pontos da rede em caráter
provisório, para atendimento de uma situação imprevista. Enquanto estiverem em
operação, os resultados obtidos nesses pontos deverão ser considerados na apuração
do ICA, a critério do Ente Regulador e/ou Fiscalizador.
A metodologia mais adequada para a coleta e registro sistemático das informações
dos níveis dos reservatórios e das pressões na rede de distribuição será estabelecida
previamente ou, alternativamente, proposta pelo operador, desde que atenda às
exigências técnicas de apuração do ICA, a critério do Ente Regulador e/ou
Fiscalizador.
O ICA será calculado através da seguinte expressão:
ICA = [(TPM8 X 100)/ NPM X TTA] x 0,4 + [(1 - Nº reclamações confirmadas/nº de
ligações)] x 0,6
Onde:
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ICA = índice de continuidade do abastecimento de água, em porcentagem
(%);



TTA = tempo total da apuração, que é o tempo total, em horas, decorrido
entre o início e o término de um determinado período de apuração. Os
períodos de apuração poderão ser de um dia, uma semana, um mês ou um
ano;



TPM8 = Somatória dos tempos em que as pressões medidas pelos
registradores instalados em pontos da rede apresentaram valores
superiores a 8 metros de coluna d'água;



NPM = número de pontos de medida, que é o número total dos pontos de
medida utilizados no período de apuração, assim entendidos os pontos de
medição de nível de reservatório e os de medição de pressão na rede de
distribuição;

Observação: O valor de pressão mínima sugerida como 10 metros de coluna
d’água, poderá ser alterado, pelo Ente Regulador e/ou Fiscalizador ou, desde que
justificado, pela Prestadora com autorização do Ente Regulador e/ou Fiscalizador, de
acordo com as condições locais.
Número de reclamações confirmadas – Queixas de falta de água ou pressão baixa,
feita por usuários. Só deverão ser validadas as reclamações que se verificar serem
verdadeiras.
Não deverão ser considerados, para cálculo do ICA, registros de pressões abaixo
dos valores mínimos estabelecidos ou reclamações dos usuários, no caso de
ocorrências programadas e devidamente comunicadas à população, bem como no
caso de ocorrências decorrentes de eventos além da capacidade de previsão e
gerenciamento do operador, tais como inundações, incêndios, precipitações
pluviométricas anormais, e outros eventos semelhantes, que venham a causar danos
de grande monta às unidades do sistema, interrupção do fornecimento de energia
elétrica, greves em setores essenciais aos serviços e outros.
Os valores do ICA para o sistema de abastecimento como um todo, calculado para
os últimos 12 (doze) meses, caracterizam o nível de continuidade do abastecimento,
classificado conforme Tabela 52.
Tabela 52: Classificação do ICA
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VALORES DO ICA

CLASSIFICAÇÃO

Menor que 95%

Intermitente

Entre 95% e 98%

Irregular

Superior a 98%

Satisfatório

Para efeito desta portaria, o serviço é considerado adequado se a média aritmética
dos valores do ICA calculados a cada mês for superior a 98% (noventa e oito por
cento), não podendo ocorrer em nenhum dos meses valor inferior a 95% (noventa e
cinco por cento).
O Ente Regulador poderá fixar outras condições de controle, estabelecendo limites
para o ICA de áreas específicas, ou índices gerais com períodos de apuração
semanais e diários, de modo a obter melhores condições de controle do serviço
prestado.
23.1.4 IPD – Índice de Perdas no Sistema de Distribuição
O índice de perdas no sistema de distribuição deve ser determinado e controlado
para verificação da eficiência do sistema de controle operacional implantado, e garantir
que o desperdício dos recursos naturais seja o menor possível. Tal condição, além de
colaborar para a preservação dos recursos naturais, tem reflexos diretos sobre os
custos

de

operação

e

investimentos

do

sistema

de

abastecimento,

e

conseqüentemente sobre as tarifas, ajudando a garantir o cumprimento do requisito da
modicidade das tarifas.
O índice de perdas de água no sistema de distribuição será calculado pela seguinte
expressão:
IPD = (VLP – VAF) x 100 / VLP
Onde:


IPD = índice de perdas de água no sistema de distribuição (%);



VLP = volume de água disponibilizado;



VAF = volume de água fornecido, em metros cúbicos, resultante da leitura
dos micromedidores e do volume estimado das ligações que não os
possuam; o volume estimado consumido de uma ligação sem hidrômetro
será a média do consumo das ligações com hidrômetro, de mesma
categoria de uso;
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Para efeito deste indicador o nível de perdas verificado no sistema de
abastecimento será classificado conforme indicado na Tabela 53.
Tabela 53: Classificação IPD
VALORES DO IPD

CLASSIFICAÇÃO

Entre 35 % e 40%

Regular

Entre 30% e 35%

Satisfatório

Igual ou Abaixo de 30%

Adequado

Para efeito deste indicador, o sistema é considerado adequado se a média
aritmética dos índices de perda mensais for igual ou inferior a 30% (trinta por cento).
23.2 Indicadores Técnicos para o Sistema de Esgotamento Sanitário
As principais funções dos indicadores propostos são a avaliação de condições e
tendências e a comparação entre lugares e situações. Os indicadores devem possuir
ampla base de dados com fácil acesso, devem ser claros nos valores e em seu
conteúdo, devem ser relevantes politicamente e suficientes para uma ação política e
devem levar ao aprendizado e à mudança.
23.2.1 CBE - Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário
Do mesmo modo que no caso do sistema de abastecimento de água, a cobertura
da área de prestação por rede coletora de esgotos é um indicador que busca o
atendimento dos requisitos de Generalidade, atribuídos pela lei aos serviços
considerados adequados.
A cobertura pela rede coletora de esgotos será calculada pela seguinte expressão:
CBE = (NIL x 100) / NTE
Onde:


CBE = cobertura pela rede coletora de esgotos, em percentagem;



NIL = número de imóveis ligados à rede coletora de esgotos;



NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação.

Na determinação do número total de imóveis ligados à rede coletora de esgotos
(NIL) não serão considerados os imóveis ligados a redes que não estejam conectadas
a coletores tronco, interceptores ou outras tubulações que conduzam os esgotos a
uma instalação adequada de tratamento.
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Na determinação do número total de imóveis edificados (NTE) não serão
considerados os imóveis não ligados à rede coletora localizados em loteamentos cujos
empreendedores estiverem inadimplentes com suas obrigações perante a legislação
vigente, perante a Prefeitura Municipal e demais poderes constituídos, e perante o
operador.
O nível de cobertura de um sistema de esgotos sanitários será classificado
conforme Tabela 54.
Tabela 54: Classificação dos serviços de esgotamento sanitário
PORCENTAGEM DE COBERTURA

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Menor que 60%

Insatisfatório

Maior ou igual a 60% e inferior a 80%

Regular

Maior ou igual a 80% e inferior a 95%

Satisfatório

Igual ou acima de 95%

Adequado

Para efeito deste regulamento, é considerado adequado o sistema de esgotos
sanitários que apresentar cobertura igual ou superior a 80%.
23.2.2 Eficiência do Sistema de Esgotamento Sanitário
A eficiência do sistema de coleta de esgotos sanitários será medida pelo número de
desobstruções de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente forem realizadas
por solicitação dos usuários. O operador deverá manter registros adequados tanto das
solicitações como dos serviços realizados.
As causas da elevação do número de obstruções podem ter origem na operação
inadequada da rede coletora, ou na utilização inadequada das instalações sanitárias
pelos usuários. Entretanto, qualquer que seja a causa das obstruções, a
responsabilidade pela redução dos índices será do operador, seja pela melhoria dos
serviços de operação e manutenção da rede coletora, ou através de mecanismos de
correção e campanhas educativas por ele promovidos de modo a conscientizar os
usuários do correto uso das instalações sanitárias de seus imóveis.
23.2.3 IORD - Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares
O índice de obstrução de ramais domiciliares (IORD) deverá ser apurado
mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais
realizadas no período por solicitação dos usuários mais de 19 horas após a
comunicação do problema e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do
mês, multiplicada por 10.000 (dez mil).
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IORD = (QDR19 / NL) x 10.000
Onde:


QDR19 = Quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por
solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do
problema;



NL = Número de imóveis ligados à rede no primeiro dia do mês.

23.2.4 IORC - Índice de Obstrução de Redes Coletoras
O índice de obstrução de redes coletoras (IORC) será apurado mensalmente e
consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras
realizadas por solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do
problema, e a extensão da mesma em quilômetros, no primeiro dia do mês,
multiplicada por 1.000 (mil).
IORC = (QDC19 / ER) x 1.000
Onde:


QDC19 = Quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por
solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do
problema;



ER = Extensão da rede coletora em quilômetros, no primeiro dia do mês.

Enquanto existirem imóveis lançando águas pluviais na rede coletora de esgotos
sanitários, e enquanto o operador não tiver efetivo poder de controle sobre tais casos,
não serão considerados, para efeito de cálculo dos índices IORD e IORC, os casos de
obstrução e extravasamento ocorridos durante e após 6 (seis) horas da ocorrência de
chuvas.
Para efeito deste regulamento o serviço de coleta dos esgotos sanitários é
considerado eficiente e, portanto adequado, se:
A média anual dos IORC, calculados mensalmente, for inferior a 20 (vinte),
podendo este valor ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 (dois) meses
consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses em um ano;
Adotar como média do mês a dos últimos 12 meses anteriores para eliminar as
discrepâncias provocadas por períodos de precipitação pluviométricas mais intensas.
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23.3 IDG -Indicadores de Gestão e Planejamento
Os indicadores de gestão e planejamento (IDG) considerarão o número de
profissionais com atividades bem definidas que trabalham para a prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário (nº).
23.4 Indicadores Técnicos para a Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais
As principais funções dos indicadores propostos são a avaliação de condições e
tendências e a comparação entre lugares e situações. Os indicadores devem possuir
ampla base de dados com fácil acesso, devem ser claros nos valores e em seu
conteúdo, devem ser relevantes politicamente e suficientes para uma ação política e
devem levar ao aprendizado e à mudança.
Os principais indicadores de drenagem são a área impermeável e o tempo de
concentração de uma bacia. O tempo de concentração é o tempo de deslocamento da
água, do extremo de montante até a sua saída na bacia. O tempo de concentração se
altera em função da parcela urbanizada da bacia.
23.4.1 IDG1 – Indicador de área impermeabilizada
IDG1 = densidade habitacional (hab./km²) / área impermeável (km²).
Este representa o principal indicador de planejamento urbano que é a densidade
habitacional de uma área. A relação entre a densidade habitacional e a área
impermeável permite estabelecer a desejada relação entre o planejamento urbano e a
drenagem.
23.4.2 IDG2 – Órgão específico de Drenagem
IDG2: Órgão específico de drenagem (nº).
Representa a existência de ente específico de drenagem com atividades bem
definidas, inclusive em lei municipal:


IDG2 = 1. Quando houver a existência de um ente específico de drenagem;



IDG2 = 0. Quando não houver a existência de um ente específico de
drenagem.
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23.4.3 IDG3 – Corpo Técnico
IDG3 = O número de profissionais com atividades bem definidas que trabalham
para a prestação dos serviços de drenagem urbana (nº).
23.4.4 IDG4 - Aplicação de recursos (R$/hab.)
IDG4 = Representa o investimento anual (R$) / habitante para a prestação dos
serviços de drenagem urbana (hab.).
23.4.5 IDG5 - Aplicação de recursos para a limpeza da microdrenagem
IDG5 = total de recursos gastos para a limpeza do sistema de microdrenagem
(R$) / total alocado no orçamento anual para a drenagem (R$).
23.4.6 IDG6 - Aplicação de recursos para a limpeza da macrodrenagem
IDG6 = total de recursos gastos para a limpeza do sistema de macrodrenagem
(R$) / total alocado no orçamento anual para a drenagem (R$).
23.4.7 IDG7 - Aplicação de recursos para a limpeza de reservatórios de
retenção
IDG7 = total de recursos gastos para a limpeza dos piscinões (R$) / total alocado
no orçamento anual para a drenagem (R$).
A meta para o atendimento da prestação dos serviços entende que o gráfico anual
das aplicações financeiras deve ser crescente quando falamos de manutenção e
limpeza dos sistemas de micro e macrodrenagem.
Indicadores de atendimento da prestação de serviços - cobertura física
23.4.8 IDA1 - Indicador de cobertura de sistema de microdrenagem na
área urbana do município
IDA1 = Extensão total de ruas com infraestrutura de microdrenagem (guias,
sarjetas, bocas de lobos e galerias) (km) / extensão total de vias no município
(km)
Meta: 100% de extensão de vias da área urbanizada com estrutura de
microdrenagem.
23.4.9 IDA2 - Indicador de cobertura da macrodrenagem no sistema
hídrico
IDA2 = Extensão de intervenções na rede hídrica do município (km) / extensão
total da rede hídrica do município (km).
Meta: 100% de canais e estruturas de macrodrenagem implantadas.
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Indicadores De Eficiência Do Sistema (Micro E Macro)
23.4.10

IDE1 - Indicador de eficiência do sistema de microdrenagem

IDE1 = Quantidade de vias que alagam com Precipitação TR< 5 anos (km) /
Número total de vias do município (km).

Meta: Proporcionar um escoamento adequado das águas pluviais até atingir o
sistema de macrodrenagem.
23.4.11

IDE2 - Indicador de eficiência do sistema de macrodrenagem

IDE2 = Bacias que apresentam deficiência na macrodrenagem com precipitação
TR< 50 anos / Número total de bacias na área urbana com macrodrenagem.
Meta: escoar 100% do volume para TR = 50 anos em todas as bacias de drenagem
da área urbana.
23.4.12
IDE3 - Indicador
reservatórios de retenção

de volume

de armazenamento em

IDE3 = Total de volume armazenado nos reservatórios (m³) / volume necessário
de armazenamento conforme Plano Diretor de Macrodrenagem (m³).
Meta: Atingir a vazão de restrição no exutório das bacias hidrográficas definida pelo
Plano Diretor de Macrodrenagem.
Indicador De Cadastro de Rede de Drenagem
23.4.13
IDC1 - Indicador de Informatização do cadastro da rede de
microdrenagem
IDC1 = Número de vias com cadastro atualizado (microdrenagem superficial e
subterrânea) / Número total de vias.
Meta: 100% do sistema de microdrenagem cadastrado até 2014.
23.4.14
IDC2 - Indicador de Informatização do cadastro da rede de
macrodrenagem
IDC2 = Número de canais com cadastro atualizado (macrodrenagem) / Número
total de canais.
Meta: 100% do sistema de macrodrenagem do município cadastrado até 2014.
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Indicador de segurança e prevenção de acidentes
23.4.15

IDS1 - Indicador de Sistema de Alerta

IDS1 = número de bacias com sistema de alerta em operação em forma
adequada / total de bacias a ser implantado sistema de alerta.
Meta: implantação completa do sistema de alerta nas bacias que apresentam
significativa ocorrência de eventos de cheias.
Monitoramento da qualidade dos Cursos d'água
23.4.16
IDQ - Indicador de qualidade da água no sistema de
drenagem
IDQ = número de canais que atendam a padrões de qualidade da água
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 para classe II / número total de
canais.
Meta: Melhoria dos padrões de qualidade da água estabelecidos pela Resolução
CONAMA 357, conforme enquadramento do recurso hídrico, ou na sua ausência,
aqueles definidos para Classe II até 2032.
23.5 Indicadores Técnicos para a Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos
As principais funções dos indicadores propostos são a avaliação de condições e
tendências e a comparação entre lugares e situações. Os indicadores devem possuir
ampla base de dados com fácil acesso, devem ser claros nos valores e em seu
conteúdo, devem ser relevantes politicamente e suficientes para uma ação política e
devem levar ao aprendizado e à mudança.
23.5.1 IRRS - Quantidade de reclamações do SLU e MRS
Este indicador apresenta as reclamações referentes ao SLU e ao MRS, tendo como
objetivo a redução do seu valor.
IRRS (n° de reclamações) = Número de Reclamação do SLU e MRS
Onde:


SLU = Serviços de Limpeza Urbana



MRS = Manejo de Resíduos Sólidos
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23.5.2 AFCS - Avaliação financeira do programa de coleta seletiva
Este indicador apresenta a razão entre as receitas e despesas relacionadas a
coleta seletiva, tendo como objetivo o aumento do seu valor.
AFCS (R$/R$) = Receita com a venda de recicláveis / Despesa total com
programa de coleta seletiva e triagem
23.5.3 PMRC - Produtividade média de recicláveis na central de triagem
Este indicador apresenta a razão entre o total de materiais processados na central
de triagem e o número total de associados da cooperativa, tendo como objetivo o
aumento de seu valor.
PMRC (kg/cooperativado) = Quantidade de materiais recicláveis processada / No
de cooperativados do programa
23.5.4 TCS - Taxa de coleta seletiva
Este indicador apresenta a razão entre quantidade de resíduos recicláveis obtidos
na coleta seletiva e a quantidade total de resíduos da coleta domiciliar, tendo como
objetivo o aumento de seu valor.
TCS (ton/ton) = Quantidade resíduos recicláveis coletados (porta a porta +
público) pela coleta seletiva / Quantidade total resíduos sólidos urbanos (porta a
porta + público) coletados na coleta domiciliar
23.5.5 TC - Taxa de compostagem
Este indicador apresenta a razão entre quantidade de resíduos destinados para a
compostagem e a quantidade total de resíduos da coleta domiciliar, tendo como
objetivo o aumento de seu valor.
TC (ton/ton) = Quantidade de resíduos sólidos destinados a compostagem /
Quantidade de resíduos sólidos da coleta regular
23.5.6 RMC - Receita média da cooperativa no programa de coleta
seletiva.
Este indicador apresenta a razão entre receita obtida na venda dos materiais
recicláveis e a quantidade total de materiais recicláveis processada, tendo como
objetivo o aumento de seu valor.
RMC (R$/ton) = Receita com materiais recicláveis / Quantidade de materiais
recicláveis separada

Avenida Cristóvão Colombo nº 2240/cj.702 – Floresta – Porto Alegre / RS-CEP 90.560-002
Tel./Fax:(51) 3363-4900/(51) 3363-4920
Site: www.beckdesouza.com.br/
CNPJ: 91.806.884/0001-80

177

______________________________________________________________________
23.5.7 RDPEA - Resultado de investimentos realizados em Programas de
Educação Ambiental
Este indicador apresenta a razão entre quantidade de resíduos recicláveis obtidos
na coleta seletiva e as despesas realizadas com programas de educação ambiental,
tendo como objetivo o aumento de seu valor.
RDPEA-1 (ton/R$) = Quantidade de resíduos sólidos recicláveis coletados /
Despesas em programas de educação ambiental
Este indicador apresenta a razão entre geração total de resíduos no município e as
despesas realizadas com programas de educação ambiental, tendo como objetivo a
redução do seu valor.
RDPEA-2 (ton/R$) = Geração total de resíduos sólidos urbanos / Despesas em
programas de educação ambiental
23.5.8 IRSUH - Geração percapita de resíduos sólidos domiciliares
Este indicador apresenta a razão entre a quantidade total de resíduos domiciliares
coletados e o número de habitantes do municipio, tendo como objetivo a redução de
seu valor.
IRSUH (ton/hab) = Quantidade de resíduos sólidos coletados (seletiva + regular) /
População
23.5.9 DCT - Despesas com a estação de transbordo e quantidade
processada
Este indicador apresenta a razão entre as despesas que o município possui com a
manutenção da estação de transbordo de resíduos da construção civil e a quantidade
de resíduos destinados para esta estação de transbordo, tendo como objetivo a
redução do seu valor.
DCT (R$/ton) = Despesas realizadas pelo município com a estação de transbordo / Quantidade de
resíduos da construção civil destinados para a estação de transbordo

23.6 Indicadores Gerenciais
A seguir estão sendo apresentados os indicadores gerenciais para a prestação dos
4 (quatro) serviços de saneamento como segue.
23.6.1 IESAP - Índice de Eficiência da Prestação de Serviços e no
Atendimento ao Usuário
A eficiência no atendimento ao público e na prestação dos serviços pelo operador
deverá ser avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação dos Serviços e no
Atendimento ao Público - IESAP.
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O IESAP deverá ser calculado com base na avaliação de diversos fatores
indicativos da performance do operador, quanto à adequação de seu atendimento às
solicitações e necessidades de seus usuários. Para cada um dos fatores de avaliação
da adequação dos serviços será atribuído um valor, de forma a compor-se o indicador
para a verificação.
Para a obtenção das informações necessárias à determinação dos indicadores, o
ente regulador e/ou fiscalizador deverá fixar os requisitos mínimos do sistema de
informações a ser implementado pelo operador. O sistema de registro deverá ser
organizado adequadamente e conter todos os elementos necessários que possibilitem
a conferência pelo ente regulador e/ou fiscalizador.
Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente,
são:
Fator 1 - Prazos de atendimento dos serviços de maior frequência
Será medido o período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo
usuário e a data efetiva de conclusão. O quadro padrão dos prazos de atendimento
dos serviços é o apresentado em sequência.
O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue:
I1 = Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100
Quantidade total de serviços realizados
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Tabela 55: Metas dos Serviços
PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS
SOLICITAÇÕES
Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário

SERVIÇO
1.

Ligação de água e/ou de esgotos

5 dias úteis

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água

5 dias

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de esgoto

4 dias

Falta d'água local ou geral
Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da
repavimentação envolvendo redes de água e/ou esgoto
Restabelecimento do fornecimento de água

24 horas
5 dias úteis
24 horas

Ocorrência de extravasamentos de esgotos
2.

24 horas

Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

Atendimento a ocorrência de problema pontual

7 dias úteis

Avaliação de sistema de drenagem existente
30 dias úteis
Retirar os entulhos, resíduos acumulados e desobstruir
as vias públicas e redes de drenagem afetadas, após
8 horas
ocorrência de inundação
3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Atendimento a ocorrência de problema pontual

3 dias úteis

O valor a ser atribuído ao fator 1 obedecerá à Tabela 56.
Tabela 56: Índice de eficiência no prazo de atendimento dos serviços prestados
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DOS PRAZOS DE
ATENDIMENTO - %
Menor que 75%
Igual ou maior que 75% e menor que 90%
Igual ou maior que 90%

VALOR
0
0,5
1

Fator 2 - Disponibilidade de estruturas de atendimento ao público
As estruturas de atendimento ao público disponibilizadas serão avaliadas pela
oferta ou não das seguintes possibilidades:


Atendimento em escritório do operador;



Sistema 195 (115) para todos os tipos de contatos telefônicos que o usuário
pretenda, durante 24 horas, todos os dias do ano;



Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser
processados em (rede de) computadores do operador;



Site na internet com informação pertinente acerca dos serviços.
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Este quesito será avaliado pela disponibilidade ou não das possibilidades
elencadas, e terá os valores da Tabela 57.
Tabela 57: Estrutura de Atendimento ao Publico
ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO
PÚBLICO
Duas ou menos estruturas

VALOR
0

Três das estruturas

0,5

As quatro estruturas

1

Fator 3 - Adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do operador
A adequação da estrutura de atendimento ao público em cada um dos prédios do
operador será avaliada pela oferta ou não das seguintes facilidades:


Distância inferior a 500 m de pontos de confluência dos transportes
coletivos;



Distância inferior a 500 m de pelo menos um agente de recebimento de
contas;



Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento
próprio;



Facilidade de identificação;



Conservação e limpeza;



Coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local;



Número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 72;



Período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início
do atendimento menor ou igual a 10 minutos;



Período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema menor ou
igual a 3 minutos.

Este quesito será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados e terá os
valores apresentados na Tabela 58.

Tabela 58: Adequação das estruturas de atendimento ao público
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ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Atendimento de 5 ou menos itens

VALOR

Atendimento de 7 itens
Atendimento de mais que 7 itens

0
0,5
1

Fator 4 - Adequação das instalações e logística de atendimento em prédio(s)
do operador
Toda a estrutura física de atendimento deverá ser projetada de forma a
proporcionar conforto ao usuário. Por outro lado, deverá haver uma preocupação
permanente para que os prédios, instalações e mobiliário sejam de bom gosto, porém
bastante simples, de forma a não permitir que um luxo desnecessário crie uma
barreira entre o operador e o usuário.
Este fator procurará medir a adequação das instalações do operador ao usuário
característico da cidade, de forma a propiciar-lhe as melhores condições de
atendimento e conforto de acordo com o seu conceito.
A definição do que significa “melhores condições de atendimento e conforto de
acordo com o seu conceito” leva em consideração os seguintes itens:


Separação dos ambientes de espera e atendimento;



Disponibilidade de banheiros;



Disponibilidade de bebedouros de água;



Iluminação e acústica do local de atendimento;



Existência de normas padronizadas de atendimento ao público;



Preparo dos profissionais de atendimento;



Disponibilização de ar condicionado, ventiladores e outros.

A avaliação da adequação será efetuada pelo atendimento ou não dos itens acima,
conforme Tabela 59.
Tabela 59: Adequação das instalações e logística de atendimento ao público
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGÍSTICA DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Atendimento de 4 ou menos itens
Atendimento de 5 ou 6 itens
Atendimento dos 7 itens

VALOR
0
0,5
1
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Com base nas condições definidas, o Índice de Eficiência na Prestação dos
Serviços e no Atendimento ao Público – IESAP será calculado de acordo com a
seguinte fórmula:
IESAP = 3 x VF1 + 3 x VF2 + 2 x VF3 + 1 x VF4
Onde:


Vfi = valor do Fator i;

O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador será
avaliado anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, considerandose:


Inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);



Adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações:

o

Regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 7 (sete);

o Satisfatório se superior a 7 (sete) e menor ou igual a 9 (nove);
o Ótimo se superior a 9 (nove);
23.6.2 IACS – Índice de Adequação do Sistema de Comercialização dos
Serviços
A

comercialização

dos

serviços

é

interface

de

grande

importância

no

relacionamento do operador com os usuários dos serviços. Alguns aspectos do
sistema comercial têm grande importância para o usuário, seja para garantir a justiça
no relacionamento comercial ou assegurar-lhe o direito de defesa, nos casos em que
considere as ações do operador incorretas. Assim, é importante que o sistema
comercial implementado possua as características adequadas para garantir essa
condição.
A metodologia de definição desse indicador segue o mesmo princípio utilizado para
o anterior, pois, também neste caso, a importância relativa dos fatores apresentados
depende da condição, cultura e aspirações dos usuários. Os pesos de cada um dos
fatores relacionados são apresentados a seguir, sendo que no caso do índice de
micromedição foi atribuída forte ponderação em face da importância do mesmo como
fator de justiça do sistema comercial utilizado.
São as seguintes as condições de verificação da adequação do sistema comercial:
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Condição 1:
Índice de Eficácia na Leitura: calculado mês a mês, de acordo com a expressão:
I1 =

Total de leituras efetivas
Quantidade de hidrômetros/100

Obs.: Este índice demonstra a eficácia da leitura, ou seja, a quantidade de leituras
corretas e realizadas.

De acordo com a média aritmética dos valores mensais calculados, a ser aferida
anualmente, esta condição da Tabela 60.
Tabela 60: Índice de Micromedição
ÍNDICE DE MICROMEDIÇÃO (%)

VALOR

Menor que 98%

0

Maior que 98%

1

Condição 2
O sistema de comercialização adotado pelo operador deverá favorecer a fácil
interação com o usuário, evitando ao máximo possível o seu deslocamento até o
escritório para informações ou reclamações.
Os contatos deverão preferencialmente realizar-se no imóvel do usuário ou através
de atendimento telefônico. A verificação do cumprimento desta diretriz será feita
através do indicador que relaciona o número de reclamações realizadas diretamente
nas agências comerciais, com o número total de ligações:
I2 = Número de atendimentos feitos diretamente no balcão no mês x 100
Número total de atendimentos realizados no mês (balcão e telefone)
O valor a ser atribuído à Condição 2 obedecerá à Tabela 61.
Tabela 61: Faixas da Condição 2
FAIXA DE VALOR DO I2

VALOR A SER ATRIBUÍDO À CONDIÇÃO 2

Menor que 20%

1

Entre 20% e 30%

0,5

Maior que 30%

0

Condição 3
Para as contas não pagas sem registro de débito anterior, vencidas há trinta dias,
com valor somado superior a R$ 300,00, o operador deverá manter um sistema de
comunicação por escrito com os usuários, notificação, informando-os da existência do
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débito, com definição de data-limite para regularização da situação antes da efetivação
do corte, de acordo com a legislação vigente.
O nível atendimento a essa condição pelo operador será efetuado através do
indicador:
I3 = Número de comunicações de corte emitidas pelo operador no mês x 100
Número de contas sujeitas a corte de fornecimento no mês
O valor a ser atribuído à Condição 3 está apresentado na Tabela 62.
Tabela 62: Faixas da Condição 3
FAIXA DE VALOR DO I3

VALOR A SER ATRIBUÍDO À CONDIÇÃO 3

Maior que 98%

1

Entre 95% e 98%

0,5

Menor que 95%

0

Condição 4
O operador deverá garantir o restabelecimento do fornecimento de água ao usuário,
em casos de corte no cavalete, em até três dias da solicitação, mediante a
apresentação do comprovante de pagamento de seus débitos.
O indicador que avaliará tal condição é:
I4 = Nº de restabelecimentos do fornecimento realizados em até três dias x 100
Nº total de restabelecimentos
O valor a ser atribuído à Condição 4 está apresentada na Tabela 63.
Tabela 63: Faixas da Condição 4
FAIXA DE VALOR DO I4

VALOR A SER ATRIBUÍDO À CONDIÇÃO 4

Maior que 95%

1

Entre 80% e 95%

0,5

Menor que 80%

0

Com base nas condições definidas, o índice de adequação da comercialização dos
serviços (IACS) será calculado de acordo com a seguinte fórmula:
IACS = 5 x VC1 + 1 x VC2 + 1 x VC3 + 1 x VC4
Onde:


VCi = valor da Condição i

O sistema comercial do prestador, a ser avaliado anualmente pela média dos
valores apurados mensalmente, será considerado:


Inadequado se o valor do IACS for igual ou inferior a 5 (cinco);
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Adequado se superior a este valor, com as seguintes gradações:

o Regular se superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 6 (seis);
o Satisfatório se superior a 6 (seis) e igual ou inferior a 7 (sete);
o Ótimo se superior a 7 (sete);
23.7 Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos Usuários
na Prestação dos Serviços
Os profissionais envolvidos com o atendimento ao público, em qualquer área e
esfera da organização do operador, deverão contar com treinamento especial de
relações humanas e técnicas de comunicação, além de normas e procedimentos que
deverão ser adotados nos vários tipos de atendimento (no posto de atendimento,
telefônico ou domiciliar), visando à obtenção de um padrão de comportamento e
tratamento para todos os usuários indistintamente, de forma a não ocorrer qualquer
tipo de diferenciação.
As normas de atendimento deverão fixar, entre outros pontos, a forma como o
usuário deverá ser tratado, uniformes para o pessoal de campo e do atendimento,
padrão dos crachás de identificação e conteúdo obrigatório do treinamento a ser dado
ao pessoal de empresas contratadas que venham a ter contato com o público.
O operador deverá implementar mecanismos de controle e verificação permanente
das condições de atendimento aos usuários, procurando identificar e corrigir possíveis
desvios.
A aferição dos resultados obtidos pelo operador será feita anualmente, através de
uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a
execução do serviço. A empresa será contratada pelo ente regulador e/ou fiscalizador,
mediante licitação.
A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários
que tenham tido contato devidamente registrado com o operador, no período de três
meses que antecederem a realização da pesquisa. Os usuários deverão ser
selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no universo da
pesquisa, os três tipos de contato possíveis:


Atendimento via telefone;



Atendimento personalizado;
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Atendimento na ligação para execução de serviços diversos;



Atendimento via internet;

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem
objetivamente o seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados e ao
atendimento realizado. Assim, entre outras, o usuário deverá ser questionado se o
funcionário que o atendeu foi educado e cortês, e se resolveu satisfatoriamente suas
solicitações. Se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado, por
exemplo, se após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e
o local limpo. Outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação,
procurando inclusive, atender condições peculiares.
As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 níveis de
satisfação do usuário:
1.

Ótimo;

2.

Bom;

3.

Regular;

4.

Ruim;

5.

Péssimo.

A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerado o
mesmo valor relativo para cada pergunta, independentemente da natureza da questão
ou do usuário pesquisado, deverá resultar na atribuição de porcentagens de
classificação do universo de amostragem em cada um dos conceitos acima referidos.
Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos
conceitos: ótimo e bom corresponderem a 80% (oitenta por cento) ou mais do total.
23.8 Avaliação Geral do Sistema
Os fatores de comparação, quando possível, devem utilizar como referência o SNIS
– Sistema Nacional de Informações em Saneamento, implementado pelo Governo
Federal através do Ministério das Cidades. Tendo como critério de avaliação a
comparação da CORSAN de uma maneira geral com os demais prestadores
municipais:


Acima da média do SNIS – ruim;
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Entre 50% e 75% da média do SNIS – regular.



Entre 75% e 100% da média do SNIS – bom;



Abaixo de 50% da média do SNIS – excelente;
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24. IMPACTOS NA SAÚDE, NA CIDADANIA E NOS RECURSOS
NATURAIS
Passar do discurso à prática na busca de um ambiente socialmente justo e
ecologicamente equilibrado é tarefa demasiado complexa já que implica na revisão
radical

das

bases

econômicas

políticas

e

ideológicas

que

sustentaram o

desenvolvimento urbano desigual e predatório no Brasil. Trata-se de uma prática muito
pouco incorporada ao cotidiano da sociedade brasileira, cuja responsabilidade é
central no processo. Algumas administrações municipais já deram os primeiros passos
nesse sentido.
Feliz, por exemplo, no ano de 2010 apresentou uma taxa de mortalidade infantil de
7,46 óbitos por mil nascidos vivos, abaixo das médias estadual e federal, e ausência
de óbitos por doenças infecciosas e contagiosas. Este sucesso se deve a
investimentos diretos na área de saúde somados aos investimentos na melhoria da
qualidade ambiental. Apesar de ainda ser deficitária de redes de coleta e tratamento
de esgoto, o município não apresenta casos de "esgotos a céu aberto", o que contribui
ao combate destas doenças. Além disso, a utilização de água de poços para o
abastecimento tem proporcionado o pleno atendimento as exigências de potabilidade
da água, contribuindo a não proliferação de doenças infecto-contagiosas.
Além de reafirmar o papel central da participação da sociedade como motor
fundamental para a recuperação e defesa do ambiente urbano, é preciso lembrar que
essa tarefa não é de uma secretaria ou de um órgão específico, qualquer que seja o
nível de governo. Ela implica em mudanças de procedimentos nas políticas de
transportes, saúde, educação, sistema viário (são frequentes demais os danos que
obras

públicas

inadequadas

trazem

ao meio

físico),

segurança,

habitação

saneamento, etc. Ela implica no envolvimento dos agentes sociais: sindicatos,
empresários, religiosos, educadores, ONGs, lideranças populares, entre outros. É por
isso que há um consenso de que a educação e a capacitação (de profissionais,
técnicos e agentes sociais) neste momento são estratégicas para a busca de cidades
socialmente mais justas e ecologicamente mais equilibradas.
Apesar da verificação de necessidades de investimento em saneamento básico,
principalmente no que tange o esgotamento sanitário, no município de Feliz, no ano de
2010, as taxas de mortalidade por doenças de veiculação hídrica, descritas abaixo,
não foram verificadas no município.
Doenças de veiculação hídrica constantes do DATASUS:
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 Cólera
 Febres Tifóide e Paratifóide
 Amebíase
 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível
 Leptospirose icterohemorrágica
 Outras formas de leptospirose
 Leptospirose não especificada
 Febre amarela
 Dengue [dengue clássico]
 Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue
 Hepatite aguda A
 Malária
 Tripanossomíase
 Esquistossomose
 Ancilostomíase*
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