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SIGLA E DEFINIÇÕES


ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.



ANA - Agência Nacional de Águas



CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.



TC - Termo de Compromisso.



Custo de Administração Central - proporção do custo da estrutura
administrativa da empresa utilizada para gerenciar a obra ou o
serviço de engenharia contratado.
Custo Direto - medida objetiva do valor necessário para a produção
de um bem ou serviço.



Custo de Referência - conjugação de custos diretos e/ou indiretos
obtidos pela Administração.



Custo Indireto - valor das despesas indiretas incidentes sobre um
bem ou serviço que não guardam relação direta com os custos
necessários para a sua produção.



Dados Primários - aqueles provenientes de pesquisas realizadas in
loco.



Despesas Financeiras - gastos relacionados ao custo de capital
decorrente da necessidade de aporte financeiro requerido pelo fluxo
de caixa da obra quando os desembolsos acumulados forem
superiores às receitas acumuladas.



Empreendimento - conjunto de ações e intervenções que integram o
objeto do Termo de Compromisso.



Equipe de Fiscalização - equipe indicada pelo Contratante para
fiscalizar a execução dos serviços contratados.
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Estudo de Concepção - Estudo para identificar as necessidades,
caracterizar o problema e avaliar as alternativas de viabilidade nos
aspectos técnico-sócio-econômico-financeiro-ambiental.



Etapa - divisão física do empreendimento objeto do Termo de
Compromisso que, uma vez concluída, terá funcionalidade plena
independentemente da conclusão de outras eventuais etapas.



Fase - subdivisão física de uma etapa, de acordo com uma
sequência cronológica de execução.



FUNASA - Fundação Nacional de Saúde.



IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística



MCIDADES - Ministério das Cidades.



MI - Ministério da Integração Nacional.



Orçamento de Referência - planilha elaborada pela Administração
com os itens necessários para execução do empreendimento
contendo campos de descrição, quantidade, unidade, valor unitário
e total, estes dois últimos representando o valor estimado do bem
ou serviço por meio da conjugação dos custos diretos com o BDI.



OS - Ordem de Serviço.



Preço - representa o valor final do bem ou serviço efetivamente
contratado, calculado por meio da conjugação dos custos diretos
com o BDI.



Preço de Referência - representa o valor estimado do bem ou
serviço, obtido pela Administração, por meio da conjugação dos
custos diretos com o BDI, que será utilizado no Orçamento de
Referência. Podem ser considerados preços de referência unitários
ou totais.
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Plano de Trabalho (Programa de Trabalho) - Caracterização,
metodologia de execução e cronograma das atividades que
compõem os serviços, a serem apresentados pela Contratada em
sua proposta e aprovados pela UGP.



QCI - Quadro de Composição de Investimento.



Serviços ou Trabalhos - O conjunto de serviços ou trabalhos, objeto
da seleção a que se refere o TDR.



SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico.



SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil.



SNSA/MCIDADES - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
do Ministério das Cidades.



Termo de Referência (TDR) - Conjunto de informações técnicas e
prescrições estabelecidas preliminarmente pelo Cliente, no sentido
de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos ao trabalho ou serviço a ser executado
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1

INTRODUÇÃO
A natureza das ações de Saneamento Básico coloca-a como essencial à

vida humana e à proteção ambiental. Deste modo, intervir no saneamento tornase uma ação que deve ser pensada em caráter coletivo, ou seja, como uma meta
social no qual os indivíduos, a comunidade e o Estado têm papéis a
desempenhar.
As ações de saneamento básico, além de fundamentalmente de saúde
pública, contribuem para a proteção ambiental, representando também bens de
consumo coletivo, serviços essenciais, direito sociais de cidadania, direito humano
fundamental e dever do Estado.
Assim como estabelecido pelo artigo 3º, inciso I da Lei Federal 11.445/2007
conceitua-se saneamento básico como:

Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído de
atividades, infraestruturas e instalações necessárias
ao abastecimento público 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 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
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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.
O Plano de Saneamento Básico apresenta compatibilidade com a Lei
Federal nº 11.445, de 501/2007 (BRASIL, 2007), que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico, e da Resolução Recomendada nº 75, de
2/7/2009 (BRASIL, 2009), que estabelece orientações relativas à política e ao
conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico.
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2

2.1

LEVANTAMENTO DE DADOS

DADOS GERAIS

O município de Caarapó está situado no sul da região CentroOeste do Brasil, no Sul. Localiza-se na latitude de 22º38’02” Sul e longitude de
54°49'19” Oeste.
O município de Caarapó possui uma área de 2.089,600 km² e uma altitude
de 471 m.
O Município fica na microrregião de Dourados, com uma distância de
1.401 km da Capital Federal (Brasília), 267 km da Capital Estadual (Campo
Grande) e 52 km do Município de Dourados e faz divisa com os municípios
apresentados na Tabela 1 e Figura 1.

Tabela 1 - Municípios vizinhos a Caarapó e suas distâncias
Municípios

Distância (km)

Amambai

78,6

Dourados

52

Fátima do Sul

91,8

Juti

38,8

Laguna Carapã

42,1

Vicentina

95,4

Fonte: Adaptado de Google Maps (2016).
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Figura 1 - Municípios vizinhos a Caarapó

Fonte: Fundação de Turismo.
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Figura 2 - Distância entre Caarapó e Capital Campo Grande.

Fonte: Google Maps (2016).
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Tabela 2 - Dados gerais do Município de Caarapó.

ITEM

ÍNDICE

Área 2015 (Km2)

2.089,600

População 2015 (hab.)

28.437

Densidade Demográfica 2014 (hab./Km2)

13,40

Taxa Geométrica de Crescimento anual da População – 2000/2010 (% a.a.)

1,72

Grau de Urbanização em 2010 (%)

95,10

Taxa de Mortalidade Infantil 2010 (por mil nascidos vivos)

18,4

Renda per capita - 2010 (em reais correntes)

528,45

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM – 2010

0,692

Fonte: IBGE, Ministério da Saúde - DATASUS

2.2

HISTÓRICO DE DESENVOLVIMENTO

O povoamento da região que hoje constitui o Município de Caarapó foi
iniciado pelos “mineiros”, como eram chamados os empregados da Cia. Mate
Laranjeira, que se dedicavam à extração da erva-mate nativa, abundante
naquelas paisagens. A primeira povoação a surgir teve a denominação de Santa
Luzia, atualmente, Vila Juti. Foi construída pela citada companhia em virtude da
necessidade de se estabelecer um ponto de pouso para os tropeiros que
demandavam o norte do Estado ou ervateiros que afluiam, em grande número,
vindos do Paraguai. Em 1927, nasceu o povoado, atual sede do Município de
Caarapó, que teve como fundadores Nazário de Leon e Manoel Benites.
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Posteriormente, ali se instalou o médico Humberto de Freitas Coutinho,
procedente de Uberaba, Minas Gerais, acompanhado do cuiabano Francisco
Serejo, homem dedicado ao comércio e à política.
O progresso da região teve por base a extração da erva-mate, pois a Cia.
Mate Laranjeira, concessionária da exploração, entregava a terceiros, áreas
previamente delimitadas, chamadas sesmarias, onde deveriam construir uma
“Rancheada” ou casa sede e uma larga trilha no seio da floresta, para permitir a
passagem dos veículos de tração animal, que procediam o escoamento da
produção de erva-mate. Essas trilhas, conhecidas no vocabulário indígena como
“tape-jacienda”, se prolongavam até às margens do Rio Amambaí. Daí por diante,
o transporte da erva-mate era efetuado por via fluvial até os centros
consumidores. O topônimo de origem tupi-guarani, sobreveio em consequência
da grande quantidade de erva-mate existente: CAA, erva-mate e RAPÓ, raiz de
erva-mate, em síntese, terra da erva-mate.
Distrito criado com denominação de Caarapó (ex-povoado), por lei
estadual nº 188, de 16-11-1948, subordinado ao município de Dourados. Em
divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito Caarapó figura no município de
Dourados. Elevado à categoria de município com a denominação de Caarapó,
pela lei estadual nº 1190, de 20-12-1958, desmembrado do município de
Dourados. Sede no antigo distrito de Caarapó. Constituído de 3 distritos: Caarapó
e Juti, ambos desmembrados do município de Dourados. Instalado em 31-011963. Pela lei estadual nº 1195, de 22-12-1958, é criado o distrito de Naviraí (expovoado), com terras desmembradas do distrito de Dourados e anexado ao
município de Dourados.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3
distritos: Caarapó, Juti e Naviraí. Pela lei estadual nº 1944, de 11-11-1963,
desmembra do município de Caarapó o distrito de Naviraí. Elevado à categoria
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de município. Pela lei estadual nº 2061, de 14-12-1963, é criado o distrito de
Cristalina e anexado ao município de Caarapó. Pela lei estadual nº 2115, de 2612-1963, é criado o distrito de Nova América e anexado ao município de Caarapó.
2.3

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

A densidade demográfica caracteriza-se por um estudo a partir de dados
quantitativos, de suas variações e do seu estado, com isso a demografia se utiliza
de muitos dados estatísticos para identificar as características das populações e
até propor políticas públicas. Portanto, densidade demográfica é a medida
expressa pela relação entre a população e a superfície do território, utilizada para
verificar a intensidade de ocupação do espaço.
A Figura 3 demonstra as densidades demográficas do Estado de Mato
Grosso do Sul, Município de Dourados e do Município de Caarapó.
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Figura 3 - Densidade demográfica (2014)
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2.4

TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO

A taxa geométrica de crescimento anual da população expressa um
percentual de incremento médio anual da população residente em determinado
espaço geográfico. No período considerado, o valor da taxa refere-se à medida
anual obtida para um período de anos compreendido entre dois momentos, em
geral correspondes aos censos demográficos.
Essa taxa é utilizada para analisar variações geográficas e temporais do
crescimento populacional, realizar estimativas e projeções populacionais, para
períodos curtos. Portanto, a taxa geométrica de crescimento anual da população
expressa, em termos percentuais, o crescimento médio da população em um
determinado período de tempo. Geralmente, considera-se que a população
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experimenta um crescimento exponencial também denominado como geométrico
que indica o ritmo de crescimento populacional. Essa taxa é influenciada pela
dinâmica da natalidade, mortalidade e migrações.
A Figura 4 apresenta a taxa geométrica de crescimento anual da
população 2000/2010 (em % a.a.) do Estado de Mato Grosso do Sul, Município
de Dourados e do Município de Caarapó divulgadas pelo IBGE.

Figura 4 - Taxa geométrica de crescimento anual da população 2000/2010 (em
% a.a.)
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2.5

GRAU DE URBANIZAÇÃO

O grau de urbanização indica a proporção da população total que reside em
áreas urbanas, segundo a divisão político-administrativa estabelecida pela
administração municipal.
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Além disso, acompanha o processo de urbanização brasileiro, em diferentes
espaços geográficos, subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de
políticas públicas, para adequação e funcionamento da rede de serviços sociais e de
infraestrutura urbana. Sendo assim, o percentual da população urbana em relação à
população total é calculado geralmente, a partir de dados censitários, segundo a
fórmula (1).
(1)
A Figura 5 apresenta o grau de urbanização de 2010 do Estado de Mato Grosso
do Sul, Município de Dourados e do Município Caarapó.

Figura 5 -. Grau de urbanização (2010)
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2.6

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

Mortalidade infantil consiste no óbito de crianças durante o seu primeiro
ano de vida e é a base para calcular a taxa de mortalidade infantil, que baseiase na mortalidade infantil, observada durante um determinado período de tempo,
normalmente em um ano, referida ao número de nascidos vivos do mesmo
período, para facilidade de comparação entre os diferentes países ou regiões do
globo.
Esta taxa é normalmente expressa em números de óbitos (crianças) com
menos de um ano, a cada mil nascidos vivos. O índice considerado aceitável pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 10 mortes para cada mil
nascimentos.
A taxa de mortalidade infantil é a relação entre os óbitos de menores de
um ano, residentes em uma unidade geográfica, em um determinado período de
tempo (geralmente em um ano), e os nascidos vivos da mesma unidade e
período, segundo a fórmula (2).

(2)

A Figura 6 demonstra a taxa de mortalidade infantil de 2010 do Estado de
Mato Grosso do Sul, município de Dourados e município de Caarapó.
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Figura 6 -. Taxa de mortalidade infantil (2013)
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2.7

TAXA DE NATALIDADE

A taxa de natalidade representa a relação entre os nascidos vivos de uma
determinada unidade geográfica, ocorridos e registrados num determinado período de
tempo, e a população estimada para o meio do período, multiplicados por 1000,
mensurada na Equação (3).

(3)
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A Figura 7 demonstra a taxa de natalidade de 2010 do Estado de Mato
Grosso do Sul, município de Dourados e município de Caarapó divulgadas pelo
Semade.

Figura 7 - Taxa de natalidade
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2.8

RENDA PER CAPITA

É a razão entre o somatório da renda per capita de todos os indivíduos e o
número total desses indivíduos. A renda per capita de cada indivíduo é definida como
a razão entre a soma da renda de todos os membros da família e o número de
membros da mesma.
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A renda per capita é o resultado da soma de tudo que é produzido em uma
nação no ano.Em geral os países expressam a renda per capita em dólar, que no
caso é a moeda referência no mundo, para realizar comparações entre os países.
Para conceber a renda per capita de um país é preciso dividir o Produto Interno Bruto
(PIB) pelo número de habitantes. O resultado é a renda per capita, que corresponde
ao valor das riquezas que caberia a cada pessoa.
Ressalta-se que uma elevada renda per capita não confirma ou não reflete a
realidade, pois de uma forma geral a renda é mal distribuída. Portanto, renda per
capita é a soma das rendas das pessoas residentes nos domicílios pelo total de
pessoas.
A Figura 8 apresenta a renda per capita de 2014 do Estado de Mato
Grosso do Sul, Município de Dourados e do Município de Caarapó, segundo o
IBGE.

Figura 8 - Renda per capita (em reais correntes)
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2.9

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é o indicador que
focaliza o município como unidade de análise, a partir das dimensões de longevidade,
educação e renda, que participam com pesos iguais na sua determinação, conforme
a Fórmula (4).

(4)

Em relação à longevidade, o índice utiliza a esperança de vida ao nascer, que
corresponde ao número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do
nascimento.
No fator educação, considera o número médio dos anos de estudo (razão entre
o número médio de anos de estudo da população de 25 anos e mais, sobre o total
das pessoas de 25 anos e mais) e a taxa de analfabetismo (percentual das pessoas
com 15 anos e mais, incapazes de ler ou escrever um bilhete simples).
Por fim, em relação à renda, considera-se a renda familiar per capita (razão
entre a soma da renda pessoal de todos os familiares e o número total de indivíduos
na unidade familiar). Todos os indicadores são obtidos a partir do Censo Demográfico
do IBGE. O IDHM se situa entre 0 (zero) e 1 (um), os valores mais altos indicando
níveis superiores de desenvolvimento humano.

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

41

Para referência, segundo classificação do Programa das Nações Unidas para
oDesenvolvimento (PNUD), os valores distribuem-se em 3 categorias:
Baixo desenvolvimento humano, quando o IDHM for menor que 0,500;
Médio desenvolvimento humano, para valores entre 0,500 e 0,800;
Alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800.

A Figura 9 apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de 2010 do Estado de Mato Grosso do Sul, município de Dourados e do
Município de Caarapó.
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Figura 9 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de 2010
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2.10 DADOS DE DOMICÍLIOS PARTICULARES
Os dados de domicílios particulares relacionam os números de domicílios
urbanos, rurais, particulares, improvisados, coletivos, em casas e apartamentos
existentes em um município.
De acordo com o Censo Demográfico (2010), elaborado pelo IBGE
consideram-se os seguintes dados apresentados na Tabela 3 do Município de
Caarapó.
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Tabela 3 - Dados domiciliares (2010)
ITEM

ÍNDICE

Domicílios Particulares Permanentes

7.538

Domicílios Particulares Permanentes Urbanos

5.622

Domicílios Particulares Permanentes Rurais

1.915

Número de Habitantes por Domicílios

3,77

Fonte: IBGE (2010)

2.11 CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO

Em épocas onde a utilização racional e sustentável dos recursos naturais está
na ordem do dia, é importante dispor de informações que traduza a estrutura e a forma
como estes recursos estão disponíveis.
Conservar o território e disciplinar as atividades humanas é uma tarefa
que resulta do conhecimento da situação atual e de uma definição de linhas
estratégicas para a regulamentação dos diferentes setores de atividades que
interagem, direta ou indiretamente, com as diferentes unidades de paisagem.
Conforme a Tabela 4 pode-se observar alguns dados de população residente, e
número de domicílios

.
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Tabela 4 - Dados da ocupação (ano 2010)
ITEM
População residente
Número de domicílios permanentes
Número médio de habitantes por domicílio
Responsáveis por domicílio particular permanente

Fonte: IBGE (2010)
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25.767 habitantes
7.538
3,77hab./dom.
1.720
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3

DADOS FÍSICOS

Os dados apresentados neste item para elaboração do Plano de
Saneamento Básico, em sua maioria, foram extraídos de pesquisas na internet e
visitas in loco. O Município de Caarapó tem sua sede localizada na Bacia
Hidrográfica do Rio Paraná. A Figura 10 ilustra a localização de Caarapó na Bacia
Hidrográfica.

Figura 10 - Localização do Município de Caarapó na Bacia
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3.1

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

De acordo com a divisão hidrográfica do Brasil, adotada pelo IBGE e pela
Agência Nacional de Águas (ANA), as bacias hidrográficas localizadas no Estado de
Mato Grosso do Sul pertencem à Região Hidrográfica da Bacia do Paraná ou à
Região Hidrográfica da Bacia do Paraguai, compartilhando bacias hidrográficas com
os Estados doMato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Distrito
Federal.
Para fins de gestão dos recursos hídricos, o Estado de Mato Grosso do Sul foi
dividido em 15 Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs), integrantes da
atual divisão hidrográfica oficial do Estado, mostrados no Quadro 01.
Quadro 1 - Unidades de Planejamento e Gerenciamento no Estado de Mato
Grosso do Sul.
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O município de Caarapó, é inserido nas UPGs I.2 (Amambai) e I.3 (Ivinhema),
sendo que 31,55% de sua área está na UPG I.2, correspondendo a 659,395 Km² e
68,45% de sua área estante está inserido na UPG I.3, correspondendo a uma área de
1.430,311 Km².
A Região Hidrográfica do Paraná ocupa a área total de 169.488,663 km², o que
representa aproximadamente 47,46% da área do Estado. Nesta Região destacam-se
os rios Aporé, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambai e Iguatemi, à margem
direita do rio Paraná. O rio Paraná tem como principais formadores os rios Paranaíba
e Grande, no tríplice limite entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul.
A figura 11, demonstra os domínios hidrogeológicos de Mato Grosso do Sul,
com os aquíferos e as UPGs.
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Figura 11 - .Domínios hidrogeológicos de Mato Grosso do Sul, com os aquíferos
e as UPGs.
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3.2

CARACTERÍSTICA FÍSICA SIMPLIFICADA DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ

No que se refere ao solo, à área em estudo apresenta LatossoloRoxo, também
conhecido por terra roxa, é um tipo de solo avermelhado muito fértil, caracterizado por
ser o resultado de milhões de anos de decomposição de rochas basálticas. Essas
rochas basálticas, se originaram do maior derrame vulcânico que o planeta já
presenciou, causado pela separação do antigo supercontinente Gondwana nos atuais
continentes América do Sul e África, na Era Mesozóica. É caracterizado pela sua cor
avermelhada inconfundível, devida à presença do mineral magnetita, um óxido
de ferro.
Em relação ao relevo e altitude, o município de Caarapó está a uma altitude de
471 metros do nível do mar e seu relevo é o Planalto do Rio Paraná. Está sob
influência do clima tropical, em que todos os meses do ano têm temperatura média
mensal

superior

a

18º

C,

mas

pelo

tem precipitação média total inferior a 60 mm.
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3.3

INFRAESTRUTURA URBANA

A evolução da cidade corresponde a modificações quantitativas,
qualitativas e na gama de atividades urbanas. Consequentemente, surge à
necessidade de adaptação tanto dos espaços necessários a essas atividades,
como da acessibilidade desses espaços, e da própria infraestrutura que a eles
serve.
O crescimento físico da cidade, resultante do seu crescimento econômico
e demográfico, se traduz numa expansão da área urbana através de loteamentos,
conjuntos habitacionais e indústrias.

3.4

SANEAMENTO E SAÚDE PÚBLICA

O desenvolvimento real não é possível sem uma população saudável.
Grande parte das atividades de desenvolvimento afeta o meio ambiente,
frequentemente causando ou agravando problemas de saúde. Ao mesmo tempo,
a falta de desenvolvimento afeta negativamente a saúde de muitas pessoas.
O atendimento das necessidades básicas de saúde, o controle de
doenças transmissíveis, os problemas de saúde urbana, a redução dos riscos
para a saúde provocados pela poluição ambiental e a proteção dos grupos
vulneráveis, como crianças, mulheres, e os muitos pobres, deve ser a meta a ser
alcançada pelo município. Para tanto, toda educação, habitação e obras públicas
devem ser parte de uma estratégia elaborada pelo município para alcançar um
nível considerado de excelência.
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A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL) opera o
sistema de água e esgoto no município. Segundo o último Relatório elaborado
pela SANESUL, o Município de Caarapó apresenta os seguintes números quanto
ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
ITEM

ÍNDICE

Extensão Rede de Esgoto
Extensão Rede de Água

26.294,21 m
133.809,00 m

Domicílios com Ligação de Água

7.737

Domicílios com Ligação de Esgoto

1.551

Fonte: SANESUL (2015)

3.5

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E SOCIAIS EXISTENTES

No Quadro2 os sistemas públicos e a infraestrutura social existentes no
Município de Caarapó.
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Quadro 2 - Descrição dos sistemas públicos existentes

SISTEMAS PÚBLICOS EXISTENTES

DESCRIÇÃO

Hospital Beneficente São Mateus
Unidade de Saúde da Família Nucleo III
Posto de Saúde Idalia Rosa de Jesus
Posto de Saúde Cristalina
Unidade de Saúde da Família de Caarapó
Unidade de Saúde da Família Cirila Mareco
Unidade Básica de Saúde da Família Valdemar Ferreira Muzzi

Saúde

Educação

Escola Estadual Padre José de Anchieta
Escola Estadual Frei João Damaceno
Escola Estadual IvyPoty
Escola Municipal Rui Barbosa
Escola Estadual Tenente Aviador Antonio João
Escola Estadual Prof. Joaquim Alfredo Soares Vianna
Escola Estadual Arcênio Rojas
Escola Municipal Candido Lemes dos Santos
Escola Municipal Moacir Franco de Carvalho
Escola Municipal Indígena Ñandejara-Pólo
Escola Estadual Cleuza Aparecida Vargas Galhardo
Escola São Vicente

3.6

INDICADORES DE EDUCAÇÃO

Indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e
que podem qualificar algo. Os Indicadores da Qualidade na Educação baseiamse em uma visão ampla de qualidade educativa e, por isso, abrangem sete
dimensões: ambiente educativo; prática pedagógica e avaliação; ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita; gestão escolar democrática; formação e
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condições de trabalho dos profissionais da escola; ambiente físico escolar;
acesso e permanência dos alunos na escola.
Quanto ao ambiente educativo, os indicadores se referem ao respeito, à
alegria, à amizade e solidariedade, à disciplina, ao combate à discriminação e ao
exercício dos direitos e deveres, que por sua vez garantem a socialização e a
convivência, desenvolvem e fortalecem a noção de cidadania e de igualdade
entre todos.
Em relação à prática pedagógica e avaliação os indicadores refletem
coletivamente sobre a proposta pedagógica da escola, sobre o planejamento das
atividades educativas, sobre as estratégias e recursos de ensino-aprendizagem,
os processos
de avaliação dos alunos, incluindo a autoavaliação, e a avaliação dos
profissionais da escola. Focar a prática pedagógica no desenvolvimento dos
alunos significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças,
demonstrar interesse por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas
potencialidades.
O enfoque dado ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, referese à prática de garantir que todos os alunos aprendam. Para a ação se
concretizar, a escola precisa ter uma proposta pedagógica com orientações
transparentes para a alfabetização inicial.
A escola pode implementar as orientações da proposta pedagógica para
a alfabetização inicial, buscando as orientações nos momentos de avaliação e
reuniões pedagógicas alusivas a este contexto; cuidando, também para que os
planos de aula e outras concepções de alfabetização inicial sejam organizados
ponderando as orientações da proposta pedagógica. Algumas características da
gestão escolar democrática são: o compartilhamento de decisões e informações,
a preocupação com a qualidade da educação e com a relação custo-benefício e
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a transparência (capacidade de deixar claro para a comunidade como são usados
os recursos da escola, inclusive os financeiros).
Em relação à formação e condições de trabalho dos profissionais da
escola discute-se sobre os processos de formação dos professores, sobre a
competência, assiduidade e estabilidade da equipe escolar.
Quanto ao espaço físico escolar os indicadores enfatizam o bom
aproveitamento dos recursos existentes na escola, a disponibilidade e a
qualidade desses recursos e a organização dos espaços escolares. Ambientes
físicos escolares de qualidade são espaços educativos organizados, limpos,
arejados, agradáveis, cuidados, com flores e árvores, móveis, equipamentos e
materiais didáticos adequados à realidade da escola, com recursos que permitam
a prestação de serviços de qualidade aos alunos, aos pais e à comunidade, além
de boas condições de trabalho aos professores, diretores e funcionários em geral.
Os indicadores para o acesso, permanência e sucesso na escola,
evidenciam a preocupação com os alunos que apresentam maior dificuldade no
processo de aprendizagem, aqueles que mais faltam na escola e quais os
motivos que levam os alunos a abandonaram ou se evadiram da escola.
A vivência escolar é um momento privilegiado na construção da
cidadania. O conhecimento oferecido pela escola deve ser o da realidade, por
isso ela precisa capacitar o aluno para que saiba, diante da complexidade do
mundo real, posicionar-se, orientar suas ações e fazer opções conscientes no
seu dia-a-dia. O ensino deve ser desenvolvido a fim de ajudar os alunos a
constituir uma consciência global sobre questões socioambientais.
A educação, no sentido amplo, faz parte do complexo processo de
socialização, que transforma o ser humano em um ser social, capaz de participar
da vida de uma sociedade, e continua enquanto lhe for preciso aprender a
adaptar-se a novas circunstâncias e a desempenhar novos papéis. Assim, cabe
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frisar que reconhecer a importância da educação na existência da humanidade é
dar valor àquilo que consideramos como nossa própria descendência cultural.
Com efeito, preocupar-se com a educação significa preocupar-se com nossa
própria história, tendo como foco o desenvolvimento do homem integral.
A Tabela 6 descreve a quantidade de matrículas no ensino fundamental,
médio e pré-escolar no Município de Caarapó.

Tabela 6 - Quantidade de matrículas no ensino fundamental, médio e pré-escolar

ITEM

ÍNDICE

Matrícula Ensino Fundamental

4.821

Matrícula Ensino Médio

993

Matrícula Pré-Escolar

756

Fonte: IBGE (2012)

3.7

APONTAMENTO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RENDA DO MUNICÍPIO DE
CAARAPÓ

Importante para o desenvolvimento local, principalmente na geração de
emprego, no Município de Caarapó as principais atividades podem ser observadas na
Tabela 7.
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Tabela 7 - Principais atividades presentes no Município de Caarapó
Atividades

Valor adicionado Fiscal da Indústria (em reais de 2006)

Cana-de-Açucar

97.193,00

Feijão (em grãos)

3.123,00

Mandioca

2.113,00

Milho (em grãos)

85.358,00

Soja (em grãos)

190.233,00

Trigo (em grãos)

450.000,00

Algodão (em caroço)

630.000,00

Arroz (em casca)

106.000,00

Girassol (em grãos)

500.000,00

Sorgo (em grãos)

17.000,00

Ovos de galinha

145.000,00

Mel de Abelha

81.000,00

Lã

4.000,00

Leite de Vaca

4.000,00

Suíno
Galináceo

20.951 Cabeças
1.549.306 Cabeças

Ovino

8.500 Cabeças

Equino

2.813 Cabeças

Bovino

91.770 Cabeças

Fonte: IBGE (2006)
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3.8

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE

O Brasil é um país marcado por diversos tipos de desigualdades entre
seus habitantes tais como: classe/renda, região, gênero, raça/etnia.
Comumente os estudos de pobreza remetem o desenvolvimento ao
melhor caminho para a sua redução e, posteriormente, sua erradicação,
resultando na solução para os problemas de fome e escassez da humanidade.
No entanto, o desenvolvimento contempla práticas econômicas, sociais, políticas
sociais, que às vezes conflitam entre si e exigem – para a reprodução da
sociedade – a transformação geral e destruição do ambiente natural e das
relações sociais.
Destarte, a pobreza é multifacetada e é diferenciada entre indivíduos,
regiões e países. Cria fatores de risco que reduzem a expectativa e a qualidade
de vida. Neste sentido, os indivíduos em situação de pobreza possuem
dificuldades em obter uma alimentação adequada, sendo comuns os casos de
fome e desnutrição. Possuem, em geral, moradia inapropriada, acesso precário
à água tratada ou saneamento básico o que resulta em doenças e até mesmo
em morte (TEIXEIRA, 2006).
A pobreza resulta de variáveis que incluem natureza cultural, histórica,
social, filosófica e mesmo religiosa e sob o prisma da economia, porém, pobreza
possui um caráter material, que significa em última instância um estado de
carência em relação a certo padrão mínimo, estabelecido socialmente, de
necessidades materiais que devem ser atendidas em cada momento por um
indivíduo. Assim, a pobreza possui uma dimensão de insuficiência de renda, que
limita a capacidade de consumo.
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O vínculo entre pobreza e inadequação de capacidades com pobreza
como baixo nível de renda contempla o entendimento de que a renda é um meio
fundamental para obter capacidades. Desta forma, com maiores capacidades, as
pessoas tenderiam a ser mais produtivas e obter rendas mais elevadas.
Relaciona a ausência de liberdades substantivas (ou seja, liberdade de
participação política ou oportunidade de receber educação básica ou assistência
médica) à pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a
fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a
oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso à água
tratada ou saneamento básico. (TEIXEIRA, 2006).
A pobreza priva as pessoas, muitas vezes da própria condição humana
quando não satisfeitas às necessidades básicas (fisiológicas e outras). Para se
ter uma vida digna é fundamental o acesso a alguns bens e serviços sem os quais
as pessoas não usufruiriam uma vida digna. São bens imprescindíveis como:
água potável, coleta de lixo, educação, acesso a transporte coletivo, que
garantem aos indivíduos uma vida saudável e chances de inserção na sociedade.
A característica essencial desta abordagem é a universalidade, já que estas são
necessidades de todo e qualquer indivíduo.
Atrelado à pobreza está a desigualdade de renda que impacta sobre o
bem-estar dos indivíduos e sua relação direta sobre variáveis socioeconômicas
tais como: taxas de poupança da economia, taxa de mortalidade infantil e
extensão da pobreza.
Segundo Barros; Henriques; Mendonça (2000), a tendência do Brasil nas
últimas décadas a grandes desigualdades na distribuição de renda e a elevados
níveis de pobreza. O Brasil é um país desigual submetido ao desafio histórico de
combater uma herança de injustiça social, que se refletiu na exclusão de parte
significativa da população do acesso a condições mínimas de dignidade e
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cidadania. A Tabela 8 apresenta indicadores de renda, pobreza e desigualdades
no Município de Caarapó.
Tabela 8 - Indicadores de renda, pobreza e desigualdades no Município - Censo
Demográfico de 2010
Descrição

Valor

Incidência de pobreza

45,70 %

Incidência de pobreza subjetiva

42,77 %

Índice de Gini

Fonte: IBGE (2003)
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4

4.1

DIAGNÓSTICOS SETORIAIS DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E
RESÍDUOS SÓLIDOS

INTRODUÇÃO

O diagnóstico das condições físicas e de operação do sistema de
saneamento é um passo fundamental na elaboração do Plano Municipal de
Saneamento de Caarapó. Esse trecho abrange o levantamento de dados sobre
a infraestrutura e as instalações operacionais existentes, bem como, as
informações sobre seu desempenho.
A meta principal desse diagnóstico é determinar de forma consistente e
confiável a capacidade instalada de oferta de cada um dos serviços, seus
principais problemas e os planos e projetos já desenvolvidos para seu
aperfeiçoamento.

4.2

DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA (SAA)

4.2.1 Descrição das unidades básicas que compõem
abastecimento de água da cidade de Caarapó

o

sistema

de

O sistema de abastecimento de água no Município de Caarapó,
supervisionado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul
(SANESUL) atende 100% da população urbana e é realizado através de
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captação subterrânea. Este, por sua vez, é dotado de 4 poços tubulares
profundos.
As Figuras 12 até 15 relacionam os poços e estação elevatória do
Município de Caarapó.
Figura 12 - Poço e Reservatório Central – Rua Duque de Caxias.
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Figura 13 - Poço A1 - Av. XV de novembro.
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Figura 14 - Poço A2 – Praça 70.
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Figura 15 - Poço A5 – Rua Paraná.
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4.2.2 Hidrômetros

No tocante ao número de ligações existentes no Município, segundo
informações coletadas pela SANESUL, das 7.737 ligações 1.071 encontram-se
desativadas, enquanto 6.666 estão ativas. Do total 6.469 são ligações
residenciais, 346 são ligações comerciais, 1 ligação industrial e 66 ligações
públicas. Sabe-se que todas as ligações possuem hidrômetro, mesmo as
desativadas. Portanto, pode-se afirmar que toda economia é dotada de um
hidrômetro, não permitindo perdas de receita por ligações clandestinas.
As residências consomem cerca de 84.000 m³ de água mensalmente, o
comércio cerca de 4.000 m³, a indústria 10 m³ e as ligações públicas 3.000 m³. O
volume médio de água faturado mensalmente é da ordem de 115.105 m³/mês.
Em relação às perdas físicas, estas, são relativas a vazamentos em
ramais,

reservatórios,

vazamento

nas

redes

adutoras

e

distribuidoras,

principalmente quando ocorre das mesmas se romperem.
Quanto às perdas aparentes, estas se caracterizam no consumo não
autorizado (ligações clandestinas e fraudes) e por imprecisão de medição, quer
seja pela falta de mão-de-obra qualificada para a execução do serviço, quanto
pelo uso de máquinas que ultrapassaram a sua vida útil (10 anos), ou até mesmo
pela ausência de hidrômetros nas ligações.
Já em relação às perdas de carga, estas são relativas à perda de energia
dinâmica do fluido devido à fricção das partículas do fluído entre si e contra as
paredes da tubulação que os contenha. As mesmas podem ser contínuas, ao
longo dos condutos regulares, acidental ou localizada, dependendo da situação
na qual se encontra, tal como um estreitamento da tubulação, uma alteração de
direção, entre outros.
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Além disso, vale ressaltar que, mesmo buscando combater essas perdas
totais, as mesmas dificilmente chegarão se tornar nulas, haja vista que todo
sistema de abastecimento de água possui as suas limitações. Sendo assim,
calcula-se uma perda tolerável de, aproximadamente, 36,968%, ou seja,
58.033,27 m³/mês.
Embasados nos dados fornecidos pela Tabela 9, que fornece os valores
mensais de água de abastecimento efetua-se a divisão entre o total de água
hidrometrada no Município e a quantidade de ligações ativas, obtêm-se o valor
17,27 m³/mês/lig que projeta o consumo médio para cada ligação/economia. Com
isso, outro número significativo para avaliação do consumo registrado pela
população de Caarapó é o consumo diário por habitante encontrado cotejando a
média registrada por ligação e o número de habitantes por economia.
Sendo assim, ao dividirmos o número de habitantes pela quantidade de
ligações ativas no Município, obtemos o valor médio de 4,26 habitantes por
economia.

Tabela 9 - Demonstrativo de valores da água utilizada em Caarapó (MS)
ITEM

ÍNDICE

Hidrometrado (m³/mês)

115.105

Faturado (m³)

115.105

Número de ligações

7.737

Número de ligações ativas

6.666

Fonte: SANESUL (2015)
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O quociente entre o consumo médio registrado para cada ligação e o
número médio de habitantes por economia permite mensurar o consumo mensal
por habitante, que para o Município de Caarapó foi de 4,05 m³/hab.mês.
Considerando que um mês possui 30 dias, ao dividirmos o consumo mensal por
habitante por 30, obteremos o consumo médio diário de 0, 135 m³/hab.dia ou 135
litros/hab.dia.

4.2.3 Consumos de água por setores especiais

Segundo informações fornecidas pela SANESUL, não existe o consumo
de água por setores especiais haja vista a existência de uma tarifa mínima, de
R$ 28,50 m³/mês, para o consumo de até 10 m³/mês, independentemente de o
gasto ser inferior ao mínimo.

4.2.4 Padrão de qualidade da água de abastecimento

A qualidade da água oferecida à população de Caarapó encontra-se
dentro dos padrões de potabilidade requeridos pela Portaria 2914/11 - Ministério
da Saúde, para mananciais de captação, saída do tratamento e sistema de
distribuição de água. Os valores dos parâmetros obtidos nas análises de água
encontram-se detalhadas na Tabela 10.
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Tabela 10 - Valores dos parâmetros obtidos nas análises de água
Parâmetros

Valor Obtido

Valor Padrão Portaria 2914/11

Cor

<5 UH

Até 15 UH

Turbidez

< 0,17 NTU

Até 5NTU

Cloro

0,72mg/L

Entre 0,2 e 5,0 mg/l

Flúor

0,75mg F/L

Até 1,5 mg/l

Coliformes Totais

Ausente

Ausência em 100 ml

PH

8,48

Entre 6,0 à 9,5

Fonte: LACI (2015)

4.2.5 Levantamento da rede hidrográfica do Município

Ressalta-se que deve ser verificada a classificação do corpo hídrico, de
acordo com o Decreto 10.755, de 22 de novembro de 1977 e a Resolução
Conama nº 357, de 17 de março de 2005, para realizar captação destinada ao
abastecimento público.
A Figura 16 corresponde à localização dos principais córregos localizados
no entorno do Município e os corpos hídricos que compõem a rede hidrográfica
de Caarapó (MS).
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Figura 16 - Localização dos principais córregos localizados no entorno do
Município de Caarapó.

4.2.6 Organograma institucional

A Figura 17 apresenta o organograma institucional da Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul.
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Figura 17 - Organograma institucional da SANESUL.

4.3

DIAGNÓSTICOS OPERACIONAIS
SANITÁRIO (SES)

DE

SISTEMA

DE

ESGOTAMENTO

De acordo com informações fornecidas pela Empresa de Saneamento de
Mato Grosso do Sul (SANESUL) o sistema de coleta de esgoto possui duas
estações elevatórias de esgoto (EEE) e uma estação de tratamento de esgoto
(ETE).
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Figura 18 - Imagem da Estação de Tratamento de Esgoto.

4.3.1 Descrição das Unidades Básicas que compõem o Sistema de
Esgotamento Sanitário (SES)

O sistema de coleta, afastamento e lançamento do efluente gerado pelos
habitantes do Município de Caarapó é dotado de redes coletoras, emissários,
duas estações elevatória e 1 estação de tratamento de esgoto (ETE). Esta última,
por sua vez, composta por 3 lagoas aeróbias.
As Figuras 19 e 20 demonstram o registro fotográfico das lagoas aeróbias
pertencentes a ETE do município de Caarapó.
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Figura 19 - .Lagoa aeróbia pertencente a ETE.
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Figura 20 - Uma das lagoas aeróbias pertencentes a ETE do município de
Caarapó.
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4.3.2 Diagnóstico da existência de ligações de água pluviais ao sistema de
esgotamento sanitário

Segundo informações fornecidas pela SANESUL, sabe-se da existência
de 7.737 economias e 1.551 ligações de esgoto. Ademais, no que diz respeito ao
número de ligações de esgoto conectadas à rede pluvial, sabe-se da existência
das mesmas, no entanto, a Prefeitura não conta com esses dados no momento.
Quanto às redes pluviais conectadas às redes de esgoto, não se tem
conhecimento de nenhuma ligação desse tipo.

4.4

DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Para elaboração do diagnóstico operacional de resíduos sólidos foram
utilizados

os

seguintes

instrumentos:

reunião

com

agentes

públicos,

levantamento de dados de campo, registros fotográficos, levantamento da
legislação municipal e pesquisas em bancos de dados oficiais (IBGE e PGIRS de
Caarapó).
O tratamento das informações coletadas é apresentado neste relatório
através da divisão dos resíduos por tipo (RSU, RSS, RCC), considerando quatro
questões básicas: qual é a geração de cada um; como é feita sua coleta; qual é
a forma de tratamento e destinação final. A fiscalização dos serviços de limpeza
urbana e o manejo de resíduos sólidos é de incumbência da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços do Município de Caarapó.

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

76

4.4.1 Caracterização dos resíduos sólidos

Com

dados

obtidos

através

da

administração

da

Unidade

de

Processamento de Lixo do município – UPL relativos ao mês de julho de 2015 e
levantamentos obtidos em campo obteve-se assim a porcentagem gerada dos
principais materiais encaminhados para a unidade. Quadro 3.

Quadro 3 - Análise Gravimétrica dos resíduos do Município de Caarapó.
MATERIAL

PORCENTAGEM

Matéria Orgânica

62%

Plástico

2,7%

Papel

0,83%

Vidro

0,97%

Metais ferrosos e não ferrosos

9,6%

Papelão
Outros

1%
22,9%

Sabe-se que grande parte dos resíduos encaminhados para aterros
sanitários provém dos domicílios. Os resíduos sólidos domiciliares podem ser
definidos como aqueles gerados nas residências e sua composição é bastante
variável sendo influenciada por fatores como localização geográfica e renda
familiar. São resíduos domiciliares restos de alimentos, resíduos sanitários (papel
higiênico, por exemplo), papel, plástico, vidro, etc.
Além dos resíduos domiciliares outros resíduos, como os provenientes da
limpeza pública (capina e poda), pneus entre outros são encaminhados para a
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UPL. A Figura 21 abaixo demonstra as parcelas do montante total de cada um
desses resíduos.

Figura 21 - Principais Resíduos encaminhados para a UPL em geração mensal.

Principais resíduos encaminhados
para a UPL (Ton/mês)
600
500
400
300
200
100
0

504

170

100
0,77

1,331

0,98

Geração
mensal

4.4.2 Coleta Convencional

Atualmente, no município de Caarapó, o serviço de coleta de resíduos
domésticos e comercias (coleta convencional) atende toda a área urbana. O
serviço de limpeza urbana, que compreende a coleta, transporte e destinação
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final dos resíduos, é realizado pela própria prefeitura municipal, a qual encaminha
todos os resíduos coletados na área urbana do município, para a Unidade de
Processamento de Lixo – UPL.
Até meados de março 2005, a Usina de Triagem e Compostagem era o
aproveitamento e tratamento dos resíduos com sua destinação destino final dos
rejeitos em um pequeno lixão que ficava em frente e constantemente era posto
fogo. Os responsáveis pela operação na época era uma OSCIP. Logo após
março de 2005, uma empresa especializada no ramo, a empresa Excelência
Ambiental, iniciou as operações da Usina de Triagem e Compostagem.
No período do ano de 2005 até meados de 2011, o histórico de coleta de
resíduos convencionais mostra que houve aumento, em média de 35% na
quantidade de resíduos coletados, destacando-se dois fatores que influenciam
no aumento da quantidade, um é o número da população que passou de 18 mil
habitantes para quase 26 mil habitantes, e o outro é o poder aquisitivo da
população

que

lhe

proporcionou

um

maior

poder

de

consumo

e

consequentemente uma maior geração de resíduos. O quadro abaixo demonstra
esse aumento no período de 2005 a 2012.

Tabela 11 - Média anual dos resíduos coletados em Caarapó entre os anos de
2005 a 2011.
ANO

MÉDIA COLETADA

MÊS COM MAIOR GERAÇÃO DE RESÍDUOS

2005

331.000

DEZEMBRO

2008

385.000

DEZEMBRO

2011

456.000

JANEIRO

2012

503.355

JULHO

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Caarapó (2012).
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4.4.3 Dimensionamento de rota e frequência de coleta

A coleta dos resíduos domésticos de Caarapó é realizada pela própria
Prefeitura Municipal. As rotas e frequência de coleta foram definidas pela mesma.
Três caminhões realizam a coleta, um Volkswagen tipo compactador e dois
Mercedes tipo contêineres. Os Mercedes contém uma equipe cada, sendo um
motorista e 3 garis, já o Compactador possui duas equipe sendo motorista e 3
garis cada. Os Mercedes iniciam a coleta às 6 horas e encerra as 17 horas, tendo
folga de um período na semana para manutenção preventiva. Já o Compactador
inicia às 5 horas, a primeira turma, e encerras às 16 horas, logo em seguida inicia
a segunda turma que realizam os serviços até às 22 horas.

Tabela 12 - Itinerário e frequência de coleta dos RSU de Caarapó.

ITINERÁRIO E FREQUENCIA DA COLETA
DIA

LOCAL

MOTORISTA

PERÍODO

KM

TEMPO

PESO

SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA

VILA PLANALTO
SÃO JORGE

GETULIO
GETULIO

DIURNO
DIURNO

27
44

03:40
07:48

2.970
5.150

QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA

VILA PLANALTO
VILA NOVA E SHALLON

GETULIO
GETULIO

DIURNO
DIURNO

52
18

07:30
04:00

3.520
1.160

SEXTA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA

VILA PLANALTO
VILA PLANALTO

GETULIO
EDUARDO

DIURNO
DIURNO

41
57

07:23
07:53

6.880
5.890
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DIA

LOCAL

MOTORISTA

PERÍODO

KM

TEMPO

PESO

TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA

VILA PLANALTO
SANTA MARIA

EDUARDO
EDUARDO

DIURNO
DIURNO

60
57

07:18
07:54

4.980
6.660

QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA

VILA PLANALTO
CAMPO DOURADO

EDUARDO
EDUARDO

DIURNO
DIURNO

53
37

07:56
04:52

3.640
3.290

SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA

CENTRO
VILA SETENTA

ELIETE
ELIETE

DIURNO
DIURNO

67
14

07:36
03:10

8.020
2.020

TERÇA-FEIRA
TERÇA-FEIRA

JARDIM APRAZÍVEL
CENTRO

ELIETE
ELIETE

DIURNO
DIURNO

6
11

01:00
02:32

860
1.830

QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA

CENTRO
CENTRO

ELIETE
ELIETE

DIURNO
DIURNO

35
10

05:13
02:29

2.970
1.780

QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA

VILA SETENTA
CENTRO

ELIETE
ELIETE

DIURNO
DIURNO

11
42

03:28
07:39

1.750
4.110

QUARTA-FEIRA
QUARTA-FEIRA

JARI/MORIÁ/JATOBÁ
SANTA MARTA

DONIZETE
DONIZETE

NOTURNO
NOTURNO

12
10

02:32
02:10

1.670
890

QUINTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA

JARI/MORIÁ/JATOBÁ
SANTA MARTA

DONIZETE
DONIZETE

NOTURNO
NOTURNO

10
12

01:35
02:38

690
750

SEXTA-FEIRA

JARI/MORIÁ/JATOBÁ

DONIZETE

NOTURNO

15

03:26

1.580

4.4.4 Problemas operacionais

No município de Caarapó, os resíduos domésticos e comerciais
costumeiramente ficam acondicionados em sacos plásticos e dispostos em
lixeiras e ou tambores médios e grandes em frente às residências ou comércio,
conforme figura abaixo.
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Figura 22 - Lixeira de uso residencial.

Durante visita em campo, verificou-se que em alguns locais ocorre à
disposição de resíduos de maneira incorreta, devido à inexistência de lixeiras ou
simplesmente fora das lixeiras existentes.

4.4.5 Dimensionamento da frota

O município de Caarapó possui uma frota capaz de atender a demanda
de resíduos geradas na área urbana e nos distritos.
Os Caminhões novos realizam a coleta na parte central e nos bairros no
entorno da área central, trabalhando nos períodos matutino, vespertino e noturno,
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logo após realizam o transporte até a Estação de triagem e compostagem, onde
descarrega, e retorna para a garagem municipal.
Todos os caminhões param um período da semana para realizar
amanutençãopreventiva.

Tabela 13 - Descrição da frota usada na coleta, transporte até o destino final dos
RSU.
MODELO

ANO

PLACA

MERCEDES BENZ

1979/1980

HQH 0864

MERCEDEZ BENZ

1981/1981

HQH 2104

VW 15.180

2008/2008

HSH 0298

VW 15.180

2012/2012

HTO 2869
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CONDIÇÕES
Veículo antigo,
porém
em bom estado de
conservação.
Apropriado para
coleta
seletiva de lixo
Veículo antigo,
porém
em bom estado de
conservação.
Apropriado para
coleta
seletiva de lixo
Coletor tipo prensa
seminovo
Coletor tipo prensa
novo
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Figura 23 - Caminhão compactador usado pelo serviço de coleta pública.

Verificou-se, durante visita em campo, que os funcionários responsáveis
pela coleta de resíduos apresentavam devidamente equipados com EPI’s –
Equipamentos de Proteção Individual, como por exemplo: luvas, camisetas,
calçado antiderrapante, entre outros.
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4.4.6 Destinação Final
Tabela 14 - Localização da Unidade de Processamento de Lixo do município.

Local de Funcionamento

Município

Rodovia Caarapó/Amambai – MS 156 km
02
Caarapó – MS

Via de acesso

Rodovia MS 156 – km 02 virar à
esquerda

Ponto de referência

1000 m da Coorperativa COAMO

Endereço

Figura 24 - Layout da Unidade de Processamento de resíduos sólidos (Lixo) de
Caarapó – MS.

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

85

Com base no volume coletado no mês de julho de 2012 segue abaixo
uma planilha detalhada contendo os principais resíduos quantificados na unidade
de processamento de lixo de Caarapó – MS

Tabela 15 - Quantidade de resíduos processados no mês de julho de 2015.

DESCRIMINACAO
Material Orgânico
Plástico
Papel
Papelão
Metais Ferrosos
Metais não ferrosos
Metais Pesados (pilhas, baterias, etc)
Vidro
Trapos e espumas
Rafia
Borracha
Osso
Madeira
Rejeitos (resíduos sem
aproveitamento)
TOTAL DE LIXO PROCESSADO

QUANTIDADE DE RESIDUOS
TRATADO
312.080
Kg
13.591
Kg
4.228
Kg
5.034
Kg
3.171
Kg
45
Kg
5
Kg
4.883
Kg
2.265
Kg
1.560
Kg
2.617
Kg
1.007
Kg
1.510
Kg
161.359
503.355

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Caarapó (2012).
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4.4.7 Central de triagem e compostagem

I. Triagem e reciclagem

A central de triagem e compostagem de Caarapó é agrupada em 7 setores:
1. Recepção;
2. Triagem;
3. Qualificação e prensagem de materiais para reciclagem;
4. Pátio de compostagem;
5. Beneficiamento e armazenamento do composto;
6. Aterro de rejeitos;
7. Sistema de tratamento de efluentes.
II.Pátio de compostagem

A usina de processamento de lixo é dividida em vários setores e
equipamentos sendo o pátio de compostagem. O pátio de compostagem possui
800 m², além de possuir área para sua expansão. Toda a sua extensão é
impermeabilizada e dotada de sistema de captação e drenagem de efluentes.

III. Beneficiamento e armazenamento do composto

O beneficiamento final ocorre com o peneiramento, que é uma operação
simples realizada numa peneira tipa tambor sextavada, acionada por motor
elétrico. A peneira é alimentada manualmente. No final da peneira o rejeito
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(material que leva mais tempo para ser decomposto) é lançado fora para em
seguida ser conduzido até a célula de rejeito. O adubo orgânico fica acomodado
em uma baia aguardando seu embarque para ser utilizado.

III.

Aterro de rejeitos
É integrada a usina, minimizando custo de operacionalização do sistema

de tratamento e disposição final do lixo. Todo rejeito (material inútil para
reciclagem e compostagem) é lançado no aterro que recebe uma cobertura
periódica de terra para não deixar os resíduos expostos. O rejeito é a segunda
maior fração do lixo adentrado na usina. O rejeito bruto separado na esteira de
separação de materiais corresponde a aproximadamente a 3,70 toneladas diária,
mais 0,80 toneladas separa da matéria orgânica que passa pelo processo de
compostagem.
Figura 25 -.Frente de disposição de resíduos no aterro controlado.
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O total geral de rejeito produzido na usina é de aproximadamente 4,50
toneladas diária. Esse material é encaminhado para o aterro de rejeito onde é
disposto no aterro controlado.

IV.Sistema de tratamento de efluentes

O lixiviado resultante do processo de degradação da matéria orgânica
realizado pelos microrganismos decompositores é captado e encaminhado para
uma lagoa de tratamento de lixiviados (Figura 26).
A tabela e afigura

aseguir

demonstram

respectivamenteas

principaiscaracterísticas do composto final e o pátio de compostagem da UPL em
Caarapó.

Tabela 16 - Principais características do composto tratado na UPL.

TRATAMENTO DA MATERIA ORGANICA
Total de leiras
Temperatura media das leiras

5
70

Um
ºC

Periodo de chuvas
Porcentagem de quebra no tratamento

4
76

Dias
%

Rejeito da compostagem
Quantidade de adubo repassado para
Prefeitura

25%

Kg

5.000

Kg
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Figura 26 - Pátio de Compostagem na Unidade de Processamento de Lixo – UPL
em Caarapó.

4.4.8 Serviço de Varrição, Capina e Poda

A prefeitura de Caarapó realiza todos os serviços de varrição das vias
públicas, praças, jardins e pós-eventos, capina, poda e extração de árvores,
recolhimento de entulho e limpezas em geral e ainda, aqueles gerados por obras
e outros serviços públicos condizentes com esta conceituação. Para realização
desses serviços públicos o município conta com uma equipe de 55 servidores,
estando distribuídos na função de Chefe de Departamento, motoristas,
tratoristas, operador de máquina, operador de roçadeiras e ajudante geral. A
Frotaé composta por 3 tratores com reboque, 01 tobatinha, uma pá carregadeira,
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10 roçadeiras, 01 caminhão para remoção de resíduos da poda, roçada e capina
e 08 caminhões para coleta de entulhos e serviços diversificados.
São gerados no município mensalmente aproximadamente 170 toneladas
de resíduos provenientes deste tipo de serviço os quais são encaminhados para
uma área localizada na unidade de processamento de lixo municipal.

Figura 27 - Local de disposição dos resíduos de Capina e Poda na UPL.

4.4.9 Resíduos do Serviço da Saúde

A quantidade de resíduos mensal é de 715 Kg em média. O maior centro
de atendimento é o PAM e Hospital Beneficente São Mateus, em seguida vem as
Unidade de Saúde da Família Waldemar Muzzi, CirilaMarréco, Núcleo I, II e III,
foi

constatado

a

geração

de

resíduos
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perfurocortantes,
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escarificantes, resíduos comum não recicláveis, resíduos reciclável, resíduos
químicos e resíduos com agentes biológicos.
Para descarte dos resíduos infecciosos é utilizado o saco branco leitoso,
para os resíduos comuns recicláveis e não recicláveis é utilizado o saco de lixo
normal, para os resíduos perfurocortantes e escarificantes são utilizados
descartex, já os resíduos com agentes biológicos ficam acomodados em
embalagens plásticas com tampa, como é o caso das ampolas de vacinas, que
após ter uma quantidade razoável a vigilância sanitária faz a incineração, no caso
das ampolas de medicamentos são esterilizadas e reutilizadas na coleta de
sangue para exames.
O Hospital Beneficente São Mateus é considerado um grande gerador de
resíduos,

portanto

há

um

cuidado

desde

seu

descarte

adequado

e

armazenamento temporário. Os gestores do Hospital demonstraram muita
preocupação em realizar o procedimento correto quanto aos resíduos gerados, e
diante disto o Hospital tem bons resultados, como é o caso do armazenamento
temporário para coleta, que é um local fora do ambiente de trabalhos dos
profissionais de saúde. A estrutura é coberta, paredes e piso com cerâmica, um
giral e a porta é mantida trancada.
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Figura 28 - Local para armazenamento de resíduos sólidos gerados no hospital
São Mateus.

O destino final dos Resíduos de Serviços de Saúde é realizado pela
empresa BioResiduos Transporte Ltda.
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5

PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O presente capítulo contempla a projeção das demandas dos sistemas

que compõem o saneamento básico do município de Caarapó/MS, apresando a
projeção do crescimento populacional, bem como as projeções das demandas
dos sistemas de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

5.1

CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS

A partir dos dados obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) referente a população do município de Caarapó/MS, foi possível
determinar a variação da população do município para o período de 1991 e 2010,
sendo os mesmos apresentados na Tabela 17 e no Gráfico 1.

Tabela 17 – População total do município de Caarapó/MS.
Ano

População Total

1991

22.492

1996

21.427

2000

20.706

2007

22.723

2010

25.767
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Gráfico 1 – Variação da população total de Caarapó/MS para os anos de 1991,
1996, 2000, 2007 e 2010.
Analisando os dados apresentados observa-se um aumento de 3.275
habitantes no município, ou seja, entre os anos de 1991 e 2010 a população
cresceu aproximadamente 14,56%. Cita-se ainda que houve uma redução da
população entre os anos de 1991 e 2000, chegando o município a ter 20.706
habitantes e posteriormente houve um crescimento populacional, atingindo em
2010 um total de 25.767 habitantes em Caarapó/MS
De posse dos dados obtidos no IBGE (Tabela 17) foi possível ajustar
modelos de crescimento populacional, para estimar as populações futuras de
projetos. Desta forma foram ajustados os seguintes modelos de crescimento
populacional:

Crescimento Linear;
Crescimento Exponencial;
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Curva Logística.

As projeções populacionais constituem uma das mais importantes
atividades desenvolvidas para o desenvolvimento do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Caarapó/MS, uma vez que é ela que
garantirá o correto dimensionamento das infraestruturas que irão compor o Plano,
bem como embasará as demais projeções dos sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
As projeções populacionais são essenciais para orientação de políticas
públicas e tornam-se instrumentos valiosos para todas as esferas de
planejamento, tanto na administração pública quanto na privada. Tais
informações viabilizam estudos prospectivos da demanda por serviços públicos,
como o fornecimento de água ou a quantidade de vagas necessárias na rede de
ensino, além de serem fundamentais para pesquisadores e estudo de
determinados segmentos populacionais para os quais são a formuladas políticas
específicas, como os idosos, jovens e crianças e mulheres, bem como para o
setor privado no dimensionamento de mercados.
As projeções populacionais entram ainda no cálculo de vários indicadores
econômicos e sociais, como, por exemplo, PIB per capita, taxa de participação
no mercado de trabalho e leitos por mil habitantes, utilizados para avaliar e
monitorar o grau de desenvolvimento de uma região geográfica e os esforços do
governo para atender às demandas da sociedade.
Através da adoção de cálculos de equações consolidadas pode ser
oferecido neste trabalho valores confiáveis para as projeções populacionais e
cenários demográficos futuros, procurando evitar a proliferação de estatísticas
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díspares, construídas com diversas metodologias, algumas longe do rigor
cientifico necessário a esse tipo de cálculo.
Desta forma a projeção linear foi a que apresentou maiores valores
confiáveis para o município de Caarapó/MS, uma vez que o coeficiente de
correção (R²) obtido no ajuste linear foi igual a 0,9231 (valor máximo equivalente
a 1), ou seja, estaticamente o modelo apresentou um ótimo ajuste aos dados
reais (Gráfico 2). Através do ajuste linear foi possível obter a equação
apresentada abaixo que estima a população do município de Caarapó/MS em
função do ano de interesse.
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Linha de crescimento populacional
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Gráfico 2 – Linha de crescimento populacional do município de Caarapó/MS
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y = 193,84x + 21754
R² = 0,9227

98

EQUAÇÃO 1 - 𝑦 = 152,99 . 𝑋 + 22.6263

A partir dos valores apresentados estima-se que nos próximos 20 anos
(2017 a 2036) a população de Caarapó/MS passe de 26.601 habitantes para
29.661 habitantes, ouse seja, um crescimento total de 2.754 pessoas no período
(Tabela 18).

Tabela 18 – Projeção do crescimento populacional proposto para o município
de Caarapó/MS.
Número de Habitantes.
ANO
2017

26.754

2018

26.907

2019

27.060

2020

27.213

2021

27.366

2022

27.519

2023

27.672

2024

27.825

2025

27.978

2026

28.131

2027

28.284

2028

28.437

2029

28.590
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Número de Habitantes.
ANO

5.2

2030

28.743

2031

28.896

2032

29.049

2033

29.202

2034

29.355

2035

29.508

2036

29.661

PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A projeção das demandas do sistema de abastecimento de água levou
em consideração os dados apesentados no diagnóstico situacional deste Plano
Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS, a projeção da população
urbana e rural durante o horizonte de planejamento (2017-2036) e a definição do
cenário de referência para cálculo.
Desta forma, nos próximos itens serão apresentados os parâmetros
técnicos e os parâmetros físicos para a definição da projeção das demandas do
sistema de abastecimento de água do Plano Municipal de Saneamento Básico
de Caarapó/MS.
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5.2.1 Parâmetros técnicos

O cálculo da projeção do sistema de abastecimento de água de
Caarapó/MS levou em consideração alguns parâmetros técnicos básicos, sendo
eles:


A reservação mínima será de 1/3 do volume total distribuído no dia
de maior consumo de água;



O coeficiente de variação máxima diária será equivalente K 1 = 1,2;



O coeficiente de variação máxima horária será equivalente a K 2 =
1,5.

5.2.2 Parâmetros Físicos de Projeção de Demanda

Para determinação de evolução da população atendida no Sistema de
abastecimento de água do município de Caarapó/MS foram utilizados diversos
parâmetros técnicos com base no cenário de referência definido no capítulo
anterior.
Para a definição da população atendida pelo sistema de abastecimento
de água considerou um índice de atendimento urbano de 100%, ou seja, toda a
população urbana do município de Caarapó/MS será atendida pelo sistema de
abastecimento de água. Sendo assim, estima-se que em 2017 um total de 20.627
habitantes atendidos pelo sistema público de abastecimento de água, atingindo
no final do horizonte de projeto (2036) um total de 25.346 habitantes (Gráfico 3).
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25.346

25.136

24.920

24.700

24.475

24.248

23.824

23.635

23.444

23.235

23.035

22.798

22.569

22.325

22.058

21.789

21.512

21.223

20.930

20.627

POPULAÇÃO ATENDIDA

Gráfico 3 – População atendida pelo sistema de abastecimento de água.

Para a definição do volume de água consumido por habitante definiu-se
como parâmetro a média obtida a partir das informações da Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul entre os anos de 2000 e 2013, ou seja, um
consumo médio por habitante a cada dia de 172,10 litros/hab.dia. Assim, estimase que o volume de água consumido durante o horizonte de projeto passe de
1.295.728,18 m³ (2017) para 1.592.162,04 m³ (2036) -Gráfico 4.
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1.592.162,04

1.578.970,45

1.565.401,96

1.551.582,20

1.537.448,35

1.523.188,87

1.496.554,42

1.484.681,99

1.472.683,93

1.459.555,15

1.446.991,74

1.432.104,09

1.417.718,97

1.402.391,60

1.385.619,44

1.368.721,64

1.351.321,30

1.333.167,16

1.314.761,76

1.295.728,18

VOLUME CONSUMIDO (M³)

Gráfico 4 – Volume de água consumido no município de Caarapó/MS.

Para o cálculo do índice de perdas definiu como parâmetro a redução
média anual ocorrida entre os anos de 2000 e 2013 conforme apresentado pela
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL), sendo a redução
equivalente a 0,41% ao ano. Desta forma estima-se que o índice de perdas
reduza durante o horizonte de projeto 7,75%, passando de 35,36% em 2017 para
27,61% em 2036 (Gráfico 5).

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

103

27,61%

28,02%

28,43%

28,84%

29,25%

29,65%

30,06%

30,47%

30,88%

31,29%

31,69%

32,10%

32,51%

32,92%

33,32%

33,73%

34,14%

34,55%

34,96%

35,36%

ÍNDICE DE PERDAS (%)

Gráfico 5 – Índice de perdas do sistema de abastecimento de água do município
de Caarapó/MS.

A partir do volume de água consumido e a metodologia para definição do
índice de perdas foi possível determinar o volume de água que será necessário
produzir. Desta forma estima-se um aumento de aproximadamente 10%
passando de 2.004.511,05 metros cúbicos em 2017 para 2.199.401,86 metros
cúbicos em 2036, ou seja, aumento de 194.949,88 m³ durante o período citado.
O Gráfico 6apresenta os valores do volume de água produzido do município de
Caarapó/MS entre os anos de 2017 e 2036.
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2.199.401,86

2.193.603,15

2.187.211,37

2.173.051,36

2.139.748,78

2.135.291,21

2.130.599,00

2.124.205,18

2.118.252,20

2.109.117,18

2.090.605,79

2.077.993,94

2.065.351,92

2.036.905,39

2.050.000,00

2.021.447,33

2.100.000,00

2.004.511,05

2.150.000,00

2.051.789,47

2.200.000,00

2.100.615,78

2.250.000,00

2.165.137,87

Volume Produzido por ano (m³/ano)

2.180.392,85
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2.000.000,00
1.950.000,00
1.900.000,00

Gráfico 6 – Volume de água produzido do sistema de abastecimento de água do
município de Caarapó/MS.

A partir dos dados apresentados foi possível determinar a reservação
necessária para que o município de Caarapó/MS seja atendido sem que falte
água. Desta forma estima-se que seja necessário um volume de reservação de
aproximadamente 2.410,30 m³ em 2036 no município de Caarapó/MS.
A partir dos dados apresentados acima, a Tabela 19 apresenta os dados
da projeção de demandas do sistema de abastecimento de água do município de
Caarapó/MS durante o horizonte de planejamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Caarapó/MS.
Os dados apresentados auxiliarão na definição das metas e ações
descritas nos Capítulos a seguir. Dentre os dados apresentados cita-se:
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População total;



População urbana;



População urbana atendida pelo sistema de abastecimento de
água;



Índice de cobertura do sistema de abastecimento de água (%);



Volume de água produzido (m³);



Volume de água consumido (m³);



Volume de água per capita consumido (L/hab./dia);



Volume de água perdido (m³);



Índice de perdas (m³);



Extensão da rede de água (km);



Vazão Média Produzida (l/s);



Vazão do dia de maior consumo (l/s);



Vazão dos dias de maior consumo e na hora de maior consumo
(l/s);



Vazão da hora de menor consumo (l/s); e



Reservação necessária (m³).
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Tabela 19 – Projeção das demandas do sistema de abastecimento de água do município de Caarapó/MS.

Ano

População População
Total
Urbana

População
Urbana
atendida
(hab.)

Cobertura
(%)

Volume
Produzido (m³)

Volume
Consumido (m³)

Volume
Volume
per capita
Perdido (m³)
(L/hab.dia)

Índice
de
Perdas
(%)

Extensão
da rede
de água
(km)

Vazão
dos dias
Vazão
de maior
Vazão
do dia de consumo
Média
maior
e na
Produzida
consumo hora de
(l / s)
(l /s)
maior
consumo
(l/s)

Vazão
da hora
de
menor
consumo
(l/s)

Reservação
necessária
(m³)

2017

26.754

20.627

20.627

100%

2.004.511,05

1.295.715,95

172,10

708.795,11

35,36%

148,37

63,57

76,28

114,42

31,78

2.196,72

2018

26.907

20.930

20.930

100%

2.021.447,33

1.314.749,35

172,10

706.697,99

34,96%

150,56

64,10

76,91

115,37

32,05

2.215,28

2019

27.060

21.223

21.223

100%

2.036.905,39

1.333.154,58

172,10

703.750,81

34,55%

152,77

64,59

77,51

116,26

32,29

2.232,23

2020

27.213

21.512

21.512

100%

2.051.789,47

1.351.308,55

172,10

700.480,93

34,14%

154,91

65,06

78,07

117,11

32,53

2.248,54

2021

27.366

21.789

21.789

100%

2.065.351,92

1.368.708,72

172,10

696.643,20

33,73%

157,02

65,49

78,59

117,89

32,75

2.263,40

2022

27.519

22.058

22.058

100%

2.077.993,94

1.385.606,36

172,10

692.387,58

33,32%

159,04

65,90

79,08

118,62

32,95

2.277,25

2023

27.672

22.325

22.325

100%

2.090.605,79

1.402.378,36

172,10

688.227,43

32,92%

161,00

66,29

79,55

119,32

33,14

2.291,07

2024

27.825

22.569

22.569

100%

2.100.615,78

1.417.705,59

172,10

682.910,19

32,51%

162,95

66,61

79,93

119,90

33,30

2.302,04
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Ano

População População
Total
Urbana

População
Urbana
atendida
(hab.)

Cobertura
(%)

Volume
Produzido (m³)

Volume
Consumido (m³)

Volume
Volume
per capita
Perdido (m³)
(L/hab.dia)

Índice
de
Perdas
(%)

Extensão
da rede
de água
(km)

Vazão
dos dias
Vazão
de maior
Vazão
do dia de consumo
Média
maior
e na
Produzida
consumo hora de
(l / s)
(l /s)
maior
consumo
(l/s)

Vazão
da hora
de
menor
consumo
(l/s)

Reservação
necessária
(m³)

2025

27.978

22.798

22.798

100%

2.109.117,18

1.432.090,57

172,10

677.026,62

32,10%

164,73

66,88

80,26

120,39

33,44

2.311,36

2026

28.131

23.035

23.035

100%

2.118.252,20

1.446.978,08

172,10

671.274,12

31,69%

166,41

67,17

80,61

120,91

33,59

2.321,37

2027

28.284

23.235

23.235

100%

2.124.205,18

1.459.541,38

172,10

664.663,80

31,29%

168,14

67,35

80,82

121,24

33,68

2.327,90

2028

28.437

23.444

23.444

100%

2.130.599,00

1.472.670,03

172,10

657.928,97

30,88%

169,60

67,56

81,07

121,61

33,78

2.334,90

2029

28.590

23.635

23.635

100%

2.135.291,21

1.484.667,98

172,10

650.623,23

30,47%

171,12

67,71

81,25

121,88

33,85

2.340,05

2030

28.743

23.824

23.824

100%

2.139.748,78

1.496.540,30

172,10

643.208,48

30,06%

172,52

67,85

81,42

122,14

33,93

2.344,93

2031

28.896

24.248

24.248

100%

2.165.137,87

1.523.174,49

172,10

641.963,38

29,65%

173,90

68,66

82,39

123,59

34,33

2.372,75

2032

29.049

24.475

24.475

100%

2.173.051,36

1.537.433,84

172,10

635.617,52

29,25%

176,99

68,90

82,68

124,03

34,45

2.381,43

2033

29.202

24.700

24.700

100%

2.180.392,85

1.551.567,55

172,10

628.825,30

28,84%

178,65

69,14

82,97

124,45

34,57

2.389,47

2034

29.355

24.920

24.920

100%

2.187.211,37

1.565.387,18

172,10

621.824,19

28,43%

180,29

69,36

83,23

124,84

34,68

2.396,94
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Ano

População População
Total
Urbana

População
Urbana
atendida
(hab.)

Cobertura
(%)

Volume
Produzido (m³)

Volume
Consumido (m³)

Volume
Volume
per capita
Perdido (m³)
(L/hab.dia)

Índice
de
Perdas
(%)

Extensão
da rede
de água
(km)

Vazão
dos dias
Vazão
de maior
Vazão
do dia de consumo
Média
maior
e na
Produzida
consumo hora de
(l / s)
(l /s)
maior
consumo
(l/s)

Vazão
da hora
de
menor
consumo
(l/s)

Reservação
necessária
(m³)

2025

29.508

25.136

25.136

100%

2.193.603,15

1.578.955,54

172,10

614.735,17

28,02%

181,90

69,56

83,47

125,21

34,78

2.403,95

2036

29.661

25.346

25.346

100%

2.199.401,86

1.592.147,01

172,10

607.409,19

27,61%

183,47

69,75

83,70

125,55

34,87

2.410,30
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5.3

PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Para identificação

das necessidades futuras

de ampliação dos

componentes do sistema de esgotamento sanitário serão utilizados dados
referentes ao diagnóstico da situação atual, das evoluções populacionais
previstas ao longo do período de planejamento (2017 a 2036), das metas de
cobertura fixada, sendo necessário, ainda, definir parâmetros normatizados, e
parâmetros de projeção do número de ligações, economias e de extensão de
rede.
Desta forma, nos próximos itens serão apresentados os parâmetros
técnicos e os parâmetros físicos para a definição da projeção das demandas do
sistema de esgotamento sanitário do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caarapó/MS.

5.3.1 Parâmetro Técnicos Normatizados


Coeficiente de Retorno (C)

É o valor do consumo de água que retorna como esgoto na rede coletora.
Será adotado o valor previsto em norma, ou seja: C = 0,80.


Coeficientes de Variação de Vazão

Para os coeficientes de variação de vazão estão sendo adotados os
valores preconizados por norma, quais sejam:
Coeficiente de variação máxima diária (K1) = 1,20
Coeficiente de variação máxima horária (K2) = 1,50.
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De acordo com a NBR 9.649 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), a taxa de infiltração deve estar na faixa de 0,05 e 1,0. Desta
forma, no intuito de não superestimar as quantidades necessárias optou-se por
uma taxa de infiltração de 0,1 l/s.km.

5.3.2 Parâmetro para Projeção de Extensão de Rede
No sistema de esgotamento sanitário as projeções de ligações e
economias serão baseadas nas projeções do sistema de abastecimento de água,
visto que a densidade de ligações e economias é a mesma para ambos os
sistemas.
De acordo com o Plano Diretor Participativo de Caarapó, instituído pela
Lei Complementar nº 21/2006, a densidade líquida das zonas especiais de
interesse social (ZEIS) a densidade demográfica líquida não deve ultrapassar a
500 habitantes por hectare.
Observa-se que ao longo dos anos projetou-se um crescimento
considerável de aumento no tamanho da rede de esgoto de Caarapó, partindo de
31,09 km de rede alcançando no ano de 2036 um total de 110,02 km. O Gráfico
7 ilustra a projeção da rede de esgotamento sanitário entre os anos de 2017 a
2036.
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110,02

104,58

98,72

94,47

90,24

85,14

79,98

75,42

71,51

66,77

62,2

58,78

54,43

50,99

47,26

43,42

40,42

37,07

33,89

31,09

PROJEÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

Gráfico 7 – Projeção da rede de esgotamento sanitário do município de
Caarapó/MS.

5.3.3 Geração per capita de Esgoto
O volume per capita de esgoto gerado por habitante está calculado em
função do valor do consumo médio diário per capita de água. Este valor foi
identificado através do número de habitantes atendidos pelo sistema de
abastecimento de água e o consumo médio diário para um mesmo período.
Assim a partir destas considerações, tem-se no sistema de abastecimento de
água do Sistema Caarapó um consumo per capita de 172,10 L/hab.dia.

A fórmula utilizada para cálculo da geração per capita é a seguinte:
P = Q x C (L/hab.dia)
Onde:
P: Produção média diária per capita de esgoto em l/hab.dia;
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Q: Consumo média diário per capita de água em l/hab.dia;
C: Coeficiente de retorno = 0,80

Portanto, obteve-se uma geração média per capita de esgoto de 137,68
l/hab.dia de esgoto.
5.3.4 Evolução da Geração total de Esgoto
A partir do volume per capita de esgoto gerado, foi possível determinar a
evolução total de esgoto ao longo do horizonte de planejamento. Desta forma,
estima-se um aumento aproximado de 22,88%, ou seja, passou de 1.036.572,76
m³ (2017) para 1.273.717,61 m³ (2036). Assim, no intuito de ilustrar a geração de
esgoto anualmente no município de Caarapó, foi elaborado o Gráfico 8.

1.273.717,61

1.263.164,43

1.252.309,74

1.241.254,04

1.229.947,07

1.218.539,59

1.197.232,24

1.187.734,38

1.178.136,02

1.167.633,10

1.157.582,46

1.145.672,46

1.134.164,47

1.121.902,69

1.108.485,09

1.094.966,98

1.081.046,84

1.066.523,66

1.200.000,00

1.051.799,48

1.400.000,00

1.036.572,76

Geração Total de Esgoto (m³)

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

Gráfico 8 – Evolução na geração total de esgoto do município de Caarapó/MS.
Em relação ao volume de esgoto gerado e coletado, observa-se um
aumento de 22,88% na geração de volume de esgoto em todo o horizonte de
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planejamento. Em relação ao volume de esgoto coletado há um aumento
expressivo de 292,32%, ou seja, partindo de 251.682,24 m³ para 987.395,21 m³
no final do plano (Gráfico 9).
Comparação do Volume de esgoto gerado e volume tratado
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00

580.065,49

400.000,00
200.000,00
0,00

Geração Total de Esgoto Sanitário (m³)

Esgoto Sanitário Coletado (m³)

Média

Gráfico 9 – Comparação de volume total de esgoto gerado e volume coletado do
município de Caarapó/MS.
A partir dos dados apresentados acima, a Tabela 21 apresenta os dados
da projeção de demandas do sistema de esgotamento sanitário do município de
Caarapó/MS durante o horizonte de planejamento, ou seja, de 2017 a 2036.
Os dados apresentados auxiliarão na definição das metas e ações
descritas nos Capítulos a seguir. Dentre os dados apresentados cita-se:
•

População total;

•

População urbana;

•

População urbana atendida pelo sistema de esgotamento
sanitário;

•

Relação de habitantes por km de rede;

•

Volume de água consumido (m³);
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•

Geração total de esgoto (m³);

•

Volume de esgoto coletado (m³);

•

Vazão Média Produzida (l/s);

•

Cargas totais de DBO coletada e efluente da Estação de
Tratamento (kg/dia);

•

Concentração de DBO efluente das fossas (mg/l).
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Tabela 20 - Projeção das demandas do sistema de esgotamento sanitário do município de Caarapó/MS.
Vazão
Média do
Esgoto
Coletado

Concentra
ção de
DBO
efluente
da ETE
(mg/L)

Concentr
ação de
DBO
efluente
das
fossas
(mg/L)

Ano

População
total

População
Urbana

População
Atendida

Extensão da
rede de esgoto
(km)

Volume de Água
Consumida

Geração Total de
Esgoto Sanitário

Esgoto Sanitário
Coletado

Volume de esgoto
tratado na ETE

Volume de
esgoto
destinado as
fossas

2017

26754

20627

2.062,70

31,09

1.295.715,95

1.036.572,76

79.919,76

226.987,90

956.653,00

7,20

35,82

267,08

2018

26907

20930

3.139,50

33,89

1.314.749,35

1.051.799,48

122.745,00

283.058,26

929.054,48

8,98

43,73

264,71

2019

27060

21223

4.244,60

37,07

1.333.154,58

1.066.523,66

167.337,56

342.693,49

899.186,10

10,87

48,84

262,54

2020

27213

21512

6.453,60

40,42

1.351.308,55

1.081.046,84

256.424,31

447.627,08

824.622,53

14,19

56,84

260,48

2021

27366

21789

7.626,15

43,42

1.368.708,72

1.094.966,98

305.167,30

510.561,27

789.799,68

16,19

58,89

258,62

2022

27519

22058

8.823,20

47,26

1.385.606,36

1.108.485,09

355.380,32

578.939,02

753.104,77

18,36

60,07

256,89

2023

27672

22325

10.046,25

50,99

1.402.378,36

1.121.902,69

407.250,68

648.453,78

714.652,01

20,56

61,06

255,23

2024

27825

22569

11.284,50

54,43

1.417.705,59

1.134.164,47

460.017,11

717.492,78

674.147,36

22,75

62,01

253,87

2025

27978

22798

12.538,90

58,78

1.432.090,57

1.145.672,46

513.490,39

791.543,30

632.182,07

25,10

62,45

252,70

2026

28131

23035

13.821,00

62,20

1.446.978,08

1.157.582,46

568.720,26

862.951,14

588.862,20

27,36

63,13

251,47
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Vazão
Média do
Esgoto
Coletado

Concentra
ção de
DBO
efluente
da ETE
(mg/L)

Concentr
ação de
DBO
efluente
das
fossas
(mg/L)

Ano

População
total

População
Urbana

População
Atendida

Extensão da
rede de esgoto
(km)

Volume de Água
Consumida

Geração Total de
Esgoto Sanitário

Esgoto Sanitário
Coletado

Volume de esgoto
tratado na ETE

Volume de
esgoto
destinado as
fossas

2027

28284

23235

15.102,75

66,77

1.459.541,38

1.167.633,10

623.516,08

939.364,89

544.117,02

29,79

63,38

250,66

2028

28437

23444

16.410,80

71,51

1.472.670,03

1.178.136,02

679.902,30

1.018.173,20

498.233,72

32,29

63,54

249,77

2029

28590

23635

17.253,55

75,42

1.484.667,98

1.187.734,38

716.797,70

1.073.564,47

470.936,68

34,04

63,35

249,08

2030

28743

23824

17.868,00

79,98

1.496.540,30

1.197.232,24

744.199,56

1.122.536,95

453.032,68

35,60

62,74

248,43

2031

28896

24248

19.398,40

85,14

1.523.174,49

1.218.539,59

818.005,63

1.220.751,89

400.533,96

38,71

62,64

245,38

2032

29049

24475

20.803,75

90,24

1.537.433,84

1.229.947,07

880.888,09

1.307.759,39

349.058,98

41,47

62,71

244,39

2033

29202

24700

22.230,00

94,47

1.551.567,55

1.241.254,04

944.842,58

1.391.723,47

296.411,46

44,13

62,96

243,44

2034

29355

24920

23.674,00

98,72

1.565.387,18

1.252.309,74

1.009.987,81

1.476.972,90

242.321,93

46,83

63,19

242,56

2035

29508

25136

24.633,28

104,58

1.578.955,54

1.263.164,43

1.054.489,67

1.549.194,90

208.674,76

49,12

62,68

241,73

2036

29661

25346

25.346,00

110,02

1.592.147,01

1.273.717,61

1.088.391,70

1.608.830,31

185.325,91

51,02

62,10

240,97

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

117

5.4

PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Para a projeção da quantidade futura de resíduos a ser coletada,
destinada e disposta de maneira ambientalmente correta e segura entre os anos
de 2017 e 2036, utilizaram-se as metas de reciclagem definidas anteriormente.
Para as projeções utilizou-se os quantitativos referentes a coleta
domiciliar praticada atualmente, e o per capita proveniente desta geração,
correspondente a 0,885 kg/hab/dia até atingir o valor de 0,802 kg/hab/dia
conforme meta de redução proposta.
A Tabela 21 apresenta os valores da projeção das demandas do sistema
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, considerando:


Projeção da população atendida;



Projeção

da

quantidade

de

resíduos

sólidos

domiciliares,

comerciais e de prestadores de serviço (RSDC);


Projeção da quantidade de resíduos da construção civil (RCC);



Projeção da quantidade de resíduos volumosos (RV);



Projeção da quantidade de resíduos da limpeza pública (RLP);



Projeção da quantidade de resíduos de serviço de saúde (RSS);



Projeção da quantidade de resíduos da logística reversa
obrigatória.
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Tabela 21 – Projeção das demandas do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município de
Caarapó/MS.

Ano

Quantidade
Quantidade
População
Quantidade Quantidade
de resíduos
População
População
de
Urbana
de RSDC
de RCC
de Limpeza
total (hab.)
Atendida
Volumosos
(hab.)
(ton)
(ton)
Pública
(ton)
(ton)

Quantidade
Logística Reversa Obrigatória
de
Resíduos
Lâmpadas
Pilhas
Baterias
de Serviço Eletroeletrônicos
Fluorescentes
(ton)
(unidades) (unidades)
de Saúde
(Und.)
(RSS) (ton)

Pneus
(ton)

TOTAL

2017

26.754

20.627

20.627

5.153,80

5.153,80

474,50

773,07

36,76

40,79

68082

1412

19888

139,66 11772,38

2018

26.907

20.930

20.930

5.237,75

5.226,80

478,15

785,66

36,97

41,80

69770

1447

20168

140,45 11947,58

2019

27.060

21.223

21.223

5.361,85

5.347,25

489,10

804,28

37,18

42,81

71459

1482

20624

141,25 12223,72

2020

27.213

21.512

21.512

5.489,60

5.471,35

503,70

823,44

37,39

43,82

73147

1517

21112

142,05 12511,35

2021

27.366

21.789

21.789

5.551,65

5.540,70

507,35

832,75

37,60

44,83

74835

1552

21372

142,85 12657,73

2022

27.519

22.058

22.058

5.701,30

5.701,30

521,95

855,20

37,81

45,84

76523

1587

21996

143,65 13007,05

2023

27.672

22.325

22.325

5.814,45

5.832,70

536,55

872,17

38,02

46,85

78207

1622

22504

144,45 13285,19

2024

27.825

22.569

22.569

5.872,85

5.920,30

543,85

880,93

38,23

47,86

79896

1657

22840

145,25 13449,27
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Ano

População
Quantidade Quantidade
População
População
Urbana
de RSDC
de RCC
total (hab.)
Atendida
(hab.)
(ton)
(ton)

Quantidade
Quantidade
de resíduos
de
de Limpeza
Volumosos
Pública
(ton)
(ton)

Quantidade
Logística Reversa Obrigatória
de
Resíduos
Lâmpadas
Pilhas
Baterias
de Serviço Eletroeletrônicos
Fluorescentes
(ton)
(unidades) (unidades)
de Saúde
(Und.)
(RSS) (ton)

Pneus
(ton)

TOTAL

2025

27.978

22.798

22.798

6.018,85

6.095,50

558,45

902,83

38,44

48,87

81584

1692

23512

146,05 13808,99

2026

28.131

23.035

23.035

6.051,70

6.161,20

565,75

907,76

38,65

49,89

83272

1727

23768

146,84 13921,79

2027

28.284

23.235

23.235

6.175,80

6.329,10

580,35

926,37

38,86

50,90

84960

1762

24420

147,64 14249,02

2028

28.437

23.444

23.444

6.288,95

6.500,65

594,95

943,34

39,07

51,91

86649

1797

25080

148,44 14567,31

2029

28.590

23.635

23.635

6.314,50

6.584,60

602,25

947,18

39,28

52,92

88333

1832

25404

149,24 14689,97

2030

28.743

23.824

23.824

6.372,90

6.719,65

616,85

955,94

39,49

53,93

90021

1867

25920

150,04

14908,8

2031

28.896

24.248

24.248

6.475,10

6.891,20

631,45

971,27

39,70

54,94

91709

1902

26584

150,84

15214,5

2032

29.049

24.475

24.475

6.559,05

7.044,50

646,05

983,86

39,91

55,95

93397

1937

27184

151,64 15480,96

2033

29.202

24.700

24.700

6.566,35

7.124,80

653,35

984,95

40,12

56,96

95086

1972

27488

152,43 15578,96

2034

29.355

24.920

24.920

6.573,65

7.197,80

660,65

986,05

40,33

57,97

96774

2007

27776

153,23 15669,68
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Ano

População
Quantidade Quantidade
População
População
Urbana
de RSDC
de RCC
total (hab.)
Atendida
(hab.)
(ton)
(ton)

Quantidade
Quantidade
de resíduos
de
de Limpeza
Volumosos
Pública
(ton)
(ton)

Quantidade
Logística Reversa Obrigatória
de
Resíduos
Lâmpadas
Pilhas
Baterias
de Serviço Eletroeletrônicos
Fluorescentes
(ton)
(unidades) (unidades)
de Saúde
(Und.)
(RSS) (ton)

Pneus
(ton)

TOTAL

2035

29.508

25.136

25.136

6.675,85

7.383,95

678,90

1.001,38

40,54

58,99

98462

2042

28488

154,03 15993,64

2036

29.661

25.346

25.346

6.737,90

7.526,30

689,85

1.010,69

40,75

60,00

100146

2077

29044

154,83 16220,32

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

121

6

DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE REFERENCIA
A construção de cenários é cercada de incertezas e dificuldades para se

obter algo consistente, e o aprofundamento desde tipo de trabalho carece de
grandes estudos e base de dados, que

6.1

CENÁRIO IDEAL

O cenário ideal deverá apontar o futuro ideal, sem prazos, sem restrições
tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem limitações de recursos materiais
e financeiros. Nesse cenário têm-se:

Sistema de Abastecimento de Água:


Haveria a universalização do atendimento da população, ou seja,
100% da população do município de Caarapó/MS seria atendida
pelo sistema de abastecimento de água, a partir de 2017, primeiro
ano de execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caarapó/MS, até o final do horizonte de projeto, ou seja 2036;



A qualidade da água a ser distribuída atenderia em toda sua
totalidade a legislação estadual vigente referente aos padrões de
potabilidade durante todo o horizonte de planejamento do Plano;



A regularidade no abastecimento seria garantida durante todo o
horizonte de projeto, sendo que estaria disponível para o sistema
reservação suficiente para atender todas as ocasiões em que se
faltasse água potável;
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O índice de perdas no sistema de distribuição de água seria sempre
inferior a 10%, padrão este atingido em apenas alguns dos países
considerado como de alta tecnologia neste no sistema de
abastecimento de água;

Sistema de Esgotamento Sanitário:


Haveria a universalização do atendimento da população do
município de Caarapó/MS, ou seja, 100% da população urbana
seria atendida pelo sistema público de esgotamento sanitário e
100% da população rural seria atendida por sistema individuais de
tratamento do esgoto sanitário durante todo o horizonte de
planejamento do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caarapó/MS;



Os sistemas públicos de tratamento do esgoto sanitário atenderiam
em sua totalidade as legislações nacionais e federais quanto ao
lançamento em corpos hídricos;

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos:


A coleta domiciliar ocorreria de maneira satisfatória e eficiente em
toda a área municipal de Caarapó/MS, ou seja, tanto na área
urbana, quanto na área rural. A destinação final dos rejeitos
gerados ocorreria em locais adequados do ponto de vista
ambiental, ou seja, em aterros sanitários licenciados pelo órgão
ambiental competente;
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Haveria sistema de coleta seletiva implantado no município de
maneira satisfatória e eficiente em toda área urbana e rural no
município de Caarapó/MS. Ocorreria o fortalecimento das
entidades e associações de catadores de materiais recicláveis,
com o cadastro e a inclusão social dos catadores autônomos
existentes, seguido de apoio institucional e financeiro por parte da
Administração Pública de Caarapó/MS.



Ocorreria o reaproveitamento dos resíduos orgânicos (restos de
alimentos e podas) em toda área urbana por meio da implantação
de um sistema de compostagem eficiente e eficaz. A área rural
seria atendida por sistemas compactos de compostagem ou por
meio de sistemas individuais de compostagem;



Ocorreria a redução imediata da geração per capita de resíduos,
associada a uma gestão em que todos os resíduos passíveis de
reciclagem sejam efetivamente reciclados e ocorreria a adesão da
sociedade aos preceitos de não geração, redução, reutilização e
reciclagem;



Os serviços de limpeza pública ocorreriam de maneira satisfatória
e eficiente em toda a área urbana do município, com equipe e
equipamentos bem dimensionados, providos de segurança e
conforto aos trabalhadores;



Resíduos de poda e capina são tratados por meio de compostagem
e reaproveitados no município de Caarapó/MS em todo o horizonte
de planejamento;



Os resíduos de serviço de saúde e resíduos da construção civil
seriam coletados, armazenados, transportados e teriam sua
destinação final realizada de maneira adequada, dentro dos
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preceitos legais, compatível com as normativas técnicas existentes
e detentor de todas as licenças ambiental necessárias;


Todos os estabelecimentos geradores de resíduos sólidos,
passíveis a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
sólidos seriam fiscalizados pelo órgão ambiental municipal
competente, e atenderiam todas as exigências legais necessárias;



Os passivos ambientais existentes por disposição final inadequada
de resíduos sólidos seriam identificados e alvos de execução de
planos e projetos de remediação, ou seja, seriam elaborados e
executados os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas por
disposição inadequada de resíduos sólidos (PRAD-RS);

Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais:


Haveria o atendimento aos padrões estabelecidos pela Resolução
CONAMA 357/2005 para todos os cursos d`’agua do município de
Caarapó/MS,

com base em suas respectivas classes de

enquadramento e usos preponderantes, através de projetos e
ações que eliminem ligações clandestinas de esgoto, recupere a
mata ciliar e que evitem o lançamento de resíduos sólidos;


Haveria a universalização do sistema de drenagem urbana, com
estruturas de sistemas de drenagem implantados e funcionando de
forma adequada em todas as vias urbanas pavimentas do
município de Caarapó/MS, durante todo horizonte de projeto do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS.



Sistema de microdrenagem funcionaria com eficiência máxima,
com prevalência de programas de manutenção preventiva, de
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modo a evitar ocorrências de pontos de alagamentos em todo
período de planejamento;


Haveria manutenções preventivas e limpezas nos fundos de vale
durante todo o horizonte de planejamento.

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

126

6.2

CENÁRIO FACTÍVEL

O

cenário

ideal

deverá

apontar

a

partir

das

tendências

de

desenvolvimento do passado recente, o futuro dos principais vetores
estratégicos, associados ä mobilização da capacidade de modernização. Nesse
cenário ter-se-á ao final uma compatibilização da disponibilidade de recursos
tecnológicos e financeiros para atendimento de uma situação real, certamente
melhor que o tendencial, porém não o ideal.
O referido cenário propõe que o município melhore seus índices atuais a
partir de metodologias, programas e ações que estejam mais próximos de
realidade local e que consigam avançar gradativamente viabilizando assim as
melhorias necessárias nos sistemas que compõem o Saneamento Básico
(Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário,
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Sistema de
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais) operem de maneira satisfatória
e atenda todas as legislações federais, estaduais e municipais necessárias,
sendo eles:

Sistema de Abastecimento de Água:


A universalização do atendimento do sistema de abastecimento de
água vem aumentado gradativamente até que se atinja 100% da
população urbana do município de Caarapó/MS;



A qualidade da água distribuída continuaria melhorando, atingindo
e mantendo um patamar bastante aceitável, atendendo as
legislações vigentes referente ao assunto;
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Ocorreria melhoria na continuidade do abastecimento de água em
Caarapó/MS, através da realização de obras públicas de modo a
garantir sistema de reservação suficiente para atendimento de toda
população urbana;



As perdas no sistema de distribuição de água passariam a ser
combatidas e controladas pela empresa responsável pelo serviço
de abastecimento de água do município (Empresa de Saneamento
de Mato Grosso do Sul), sendo uma preocupação permanente da
operadora;

Sistema de Esgotamento Sanitário:


O atendimento da população evoluiria gradativamente de maneira
que ao final do horizonte de projeto se atingisse um índice de
atendimento de 100% da população urbana do município de
Caarapó/MS;



A qualidade do esgoto recolhido e tratado continuaria evoluindo,
atingindo e mantendo um patamar bastante aceitável, atendendo
plenamente à legislação vigente;



O volume de esgoto tratado aumentaria gradativamente até que
chegasse a um índice de esgoto tratado equivalente a 100% do
volume de esgoto coletado pelo sistema de esgotamento sanitário
do município de Caarapó/MS;
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Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos:


Propõe-se que o município melhore seus índices atuais a partir de
programas e ações que estejam mais próximos da realidade local
e que se consiga avançar gradativamente viabilizando assim as
melhorias necessárias no sistema de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos do município de Caarapó/MS;



A coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de
prestadores de serviço se manterá satisfatória e eficiente em toda
a área urbana do município, com a área rural sendo atendida
gradativamente ao longo do horizonte de planejamento (2017 a
2036).



O município contratará uma empresa particular de aterro sanitário
para dispor os rejeitos gerados até que o aterro sanitário
intermunicipal esteja pronto e devidamente licenciado pelo órgão
ambiental competentes;



Seria implantada coleta seletiva gradativamente no município até
que se atinja 100% da sede municipal de Caarapó/MS. É dado
continuidade ao fortalecimento das associações de catadores de
materiais recicláveis, com inclusão de catadores autônomos
existentes, seguido de apoio institucional e financeiro por parte da
Administração Pública de Caarapó/MS;



Ocorreria melhoria da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos e
da Unidade de Compostagem de modo que se possa garantir
gradativamente melhoria no índice de recuperação dos resíduos
recicláveis e compostáveis no município de Caarapó/MS;
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Haveria uma redução gradativa da geração per capita de resíduos,
associada a uma gestão em que todos os resíduos passíveis de
reciclagem sejam efetivamente reciclados e ocorresse a adesão da
sociedade de não geração, redução, reutilização e reciclagem de
resíduos;



Os Resíduos de Serviço de Saúde e Resíduos da Construção Civil
seriam coletados, armazenados, transportados e teriam sua
destinação final ambientalmente adequada no município de
Caarapó/MS, dentro dos preceitos legais, compatível com as
normativas técnicas existentes.



Todos os estabelecimentos geradores de resíduos sólidos
passiveis de elaboração dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS), teriam seus planos elaborados e
atualizados e a Administração Pública de Caarapó/MS fiscalizaria
todos os empreendimentos;



Os passivos ambientais por disposição inadequada de resíduos
sólidos existentes seriam identificados e alvos da execução de
planos e projetos de remediação necessários;

Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais:


Seria realizada a constatação de todo o cenário existente no
município de Caarapó/MS no início do horizonte de projeto, de
modo que os cursos d’água teriam manutenções de seu padrão de
qualidade, segundo enquadramento, e os que não estão de acordo
teriam programas e ações de revitalização de suas características
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até o padrão exigido pelo CONAMA 357/2005, com base em suas
respectivas classes;


Haveria a universalização do atendimento do sistema de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais à população gradativamente
acompanhando o crescimento populacional e o crescimento da
parcela urbanizada do município;



Os

sistemas

de

microdrenagem

implantados

funcionariam

adequadamente, pois considera a bacia hidrográfica como unidade
de planejamento para definição de parâmetro de projeto;


Haveria manutenções preventivas e de readequação e tratamento
dos fundos de vale (macrodrenagens), realizadas de forma
planejada e permanente, de forma a reduzir o número de
ocorrências de alagamento e inundações do município de
Caarapó/MS, durante o horizonte de planejamento do Plano
Municipal de Saneamento Básico;



Ocorreria a regularização progressiva de moradias irregulares ao
longo de áreas de preservação permanente e ocorreria a
recuperação de áreas degradadas, com vistas à proteção e
conservação do solo e dos corpos hídricos do município de
Caarapó/MS,

favorecendo

a

eficiência

hidráulica

das

macrodrenagens existentes de modo a evitar ocorrências de dados
à população em virtude de inundações e alagamentos.
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6.3

CENÁRIO RETRÓGRADO

O Cenário Retrógrado propõe que a situação em que nada que já exista
sobre alguma alteração, melhoria e/ou ampliação. Desta forma ocorreria uma
descontinuidade no ritmo das ações de planejamento, de investimentos e de
melhorias operacionais e institucionais, o que com certeza acarretaria uma
diminuição da cobertura, da qualidade e da regularidade dos sistemas que
compõem

o

saneamento

básico

do

município

Caarapó

(sistema

de

abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e sistema de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais). Desta forma espera-se para o referido cenário os seguintes
pontos apresentados:

Sistema de Abastecimento de Água:


A universalização do atendimento da população diminuiria ao longo
do tempo pois não existiriam recursos suficientes para atendimento
do crescimento vegetativo pela evolução populacional;



A qualidade da água distribuída pelo Sistema de Abastecimento de
Água do município de Caarapó/MS perderia sua condição,
passando a não atender plenamente à legislação vigente,
temporariamente ou de forma permanente;



Ocorreria uma descontinuidade na regularidade do abastecimento
de água devido à falta de investimento em novas infraestruturas,
aumento populacional e aumento do consumo de água por parte
da população do município de Caarapó devido a ineficiência das
ações de educação ambiental;
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Ocorreria em um aumento das perdas no sistema de distribuição,
ocorrendo

no

aumento

da

irregularidade

do

sistema

de

abastecimento e de equilíbrio financeiro do sistema;

Sistema de Esgotamento Sanitário:


A universalização do atendimento da população diminuiria ao longo
do tempo, pois não existiriam investimentos suficientes para
atendimento do crescimento vegetativo pela evolução populacional
e pela ampliação do percentual de cobertura do sistema de
esgotamento sanitário de Caarapó/MS ao longo do horizonte de
projeto;



Devido à falta de investimento o índice de tratamento de esgoto
diminuiria ao longo do tempo devido ao aumento populacional e
devido a falta de investimentos ocorreria uma descaracterização da
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos:


Ocorreria na descontinuidade no ritmo das ações de planejamento,
de investimentos e de melhorias operacionais e institucionais, o
que acarretaria uma diminuição da cobertura e da qualidade dos
serviços, da regularidade nas coletas e um aumento na geração
per capita de resíduos sólidos no município de Caarapó/MS;



A coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de
prestadores de serviço (RSDC) não sofreria grandes alterações e
ampliações com o passar dos anos, ocorrendo na diminuição do
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índice de cobertura da área urbana devido ao crescimento
populacional e a falta de planejamento;


A destinação final de resíduos sólidos continuaria ocorrendo em
locais inadequados do ponto de vista ambiental no município de
Caarapó/MS, havendo o surgimento de novas áreas de passivos
ambientais;



Não existiria coleta seletiva eficiente no município havendo alguns
pontos isolados de coleta sem a participação efetiva da população
de Caarapó/MS;



A população rural continuaria sem atendimento da coleta domiciliar
e seletiva, ocorrendo na queima dos resíduos por parte dos
residentes rurais;



Devido à falta de ações de educação ambiental eficientes e
eficazes, ocorreria no aumento expressivo da geração per capita
de resíduos em virtude do crescimento do poder aquisitivo, sem
reaproveitamento da parcela reciclável e sem adesão dos cidadãos
aos programas e projetos de não geração, redução, reutilização ou
reciclagem;



Não haveria fiscalização quanto a obrigação por parte dos grandes
geradores de elaboração dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS) em estabelecimentos públicos e
privados;



Os Resíduos da Construção Civil (RCC) continuariam sendo
depositados de maneira inadequada em lotes urbanos e terrenos
baldios, sem fiscalização por parte do poder público ou autoridades
competentes;
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Os passivos ambientais existentes e identificados neste Plano
Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS não sofreriam
nenhum tipo de ação remediadora continuando a contaminar o
solo, o ar e a água.

6.4

CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Para a definição do cenário de referência que embasará a projeção das
demandas necessárias, bem como os objetivos e metas, projetos e ações a
serem definidas, definiu-se o Cenário Factível como possível a ser alcançado
tanto tecnicamente quanto economicamente para os sistemas de compõem o
saneamento básico, a citar: Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de
Esgotamento Sanitário, Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos e Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
Destaca-se que o referido cenário ajuda a não

subestimar o

dimensionamento das infraestruturas como ocorreria no cenário retrógrado e
nem a superestimar os componentes do saneamento básico como é o caso do
cenário ideal.
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7

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS
Na busca para atendimento das ações propostas, torna-se evidente a

importância de que o município passe a assumir encargos de planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, sobretudo, para conferir
maior prioridade às suas atribuições como titulares dos serviços de água, esgoto,
resíduos sólidos e drenagem superficial.
Desta

forma,

deverão

ser

previstas

diretrizes

gerais

para

a

institucionalização de normas municipais correlacionadas ao planejamento
estratégico, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico. Assim,
os próximos subcapítulos trazem informações referentes às diretrizes e
estratégias para as quatro vertentes do saneamento para o referido PMSB de
Caarapó.

7.1

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO

Os Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário só
poderão ser considerados como eficazes e eficientes se atenderem aos seus
usuários e serem viáveis financeiramente, com o atendimento das seguintes
diretrizes:


Ocorrência da universalização dos serviços;



Que o usuário seja a razão da empresa, independentemente da
mesmo ser pública ou concessionária através de contrato de
programa ou iniciativa privada;
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A prestação dos serviços originados atenda as expectativas dos
usuários em termos de prazos de atendimentos e qualidade de
serviços prestados;



Que a empresa atue com isonomia na prestação dos serviços a
seus clientes;



Atendimento aos padrões mínimos de potabilidade, no mínimo, aos
dispositivos legais da Portaria 2.914 do Ministério da Saúde;



Que a qualidade do esgoto tratado esteja, a qualquer tempo, de
acordo com a Resolução CONAMA No 357 de 17 de Março de
2005 que “dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes”; a
Resolução CONAMA No 375 de 29 de Agosto de 2006 que “define
critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos gerados em
estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos
derivados” e a Resolução CONAMA Nᵒ 430 de 13 de maio de 2011
que dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para
a gestão do lançamento de efluentes em corpos de água
receptores,

alterando

parcialmente

e

complementando

a

Resolução CONAMA 357/2005;


Regularidade e continuidade na prestação de serviços de
abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos
sanitários; no caso do abastecimento de água, no que refere-se à
quantidade e pressão dentro dos padrões estabelecidos pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);



Que o custo do m³ cobrado de água produzido e distribuído e da
coleta e tratamento de esgoto seja justo e que possa ser absorvido
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pela população, mesmo aquela de baixa renda, sem causar
desequilíbrio financeiro domiciliar e sem, contudo, inviabilizar os
planos de investimentos necessários;


Operação do sistema seja adequada, no que se refere à medição
corretas de consumos e respectivos pagamentos;



Que a relação preço/qualidade dos serviços prestados esteja
otimizada e que a busca pela diminuição de perdas físicas, de
energia e outras seja permanente;



Que os serviços de manutenção preventiva/preditiva tenham
prevalência em relação aos corretivos;



Que seja aplicada a tecnologia mais avançada, adequada às suas
operações;



Busca permanentemente de soluções otimizadas ao cliente, na
busca pela facilidade e efetividade;



Que sejam previstas nos projetos de implantação das obras,
condições de minimizar as interferências com a segurança e
tráfego de pessoas e veículos;



Que o sistema de informações a ser elaborado no PMSB seja
alimentado por dados verídicos e obtidos da boa técnica,
resultando em indicadores confiáveis, condizentes com a realidade
do município;



Que os indicadores selecionados permitam ações oportunas de
correção e otimização dos serviços;



Viabilidade do desenvolvimento técnico e pessoal dos profissionais
envolvidos nos trabalhos, de forma a possibilitar aos mesmos uma
busca continuada do seu desempenho;
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7.2

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Os Sistemas de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos só

poderão ser considerados como eficientes se atenderem aos seus usuários e
serem autosuficientes, para tanto devem ser atendidas as seguintes diretrizes:


Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;



Que ocorra a universalização de cada tipo de serviço componente
do sistema e uma vez atendida seja mantida ao longo do período
do Plano;



Que a qualidade dos serviços esteja, a qualquer tempo, dentro dos
padrões, no mínimo atendendo aos dispositivos legais ou àqueles
que venham a ser fixados pela administração do sistema;



Que os resíduos sejam coletados e devidamente tratados e sua
disposição final atenda aos dispositivos legais vigentes ou aqueles
que venham a ser fixados pela administração do sistema;



Que o município disponha de dispositivos ou exija a existência dos
mesmos em relação à segurança de que não serão interrompidos
os serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos;



Que o usuário é a razão de ser do operador, independentemente
do mesmo ser público, por prestação de serviço, autárquico ou
privado;



Que a prestação de serviços atenda as expectativas dos usuários
em termos de prazos de atendimento e qualidade do serviço
prestado;
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Que a prestação do serviço seja adequada ao pleno atendimento
dos

usuários

atendendo

às

condições

de

regularidade,

continuidade, eficiência, segurança e cortesia na prestação;


Que seja elaborado e implantado esquemas de atendimento dos
serviços, para as situações de emergência, mantendo alternativas
de recursos materiais e humanos para tanto;



Que o valor cobrado por todos os serviços prestados seja justo e
que possa ser absorvido pela população, mesmo aquela de baixa
renda, sem causar desequilíbrio domiciliar, sem, contudo,
inviabilizar os planos de investimento e o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos ou serviços;



Que o sistema de informações desenvolvido no PMSB venha a ser
alimentado por dados verídicos e obtidos da boa técnica,
resultando em indicadores que retratem a realidade dos sistemas
de saneamento;



Que seja divulgado adequadamente, ao público em geral e ao
usuário em particular, a ocorrência de situações excepcionais, a
adoção de esquemas especiais de operação e a realização de
obras e serviços no Município, em especial àquelas que obriguem
à interrupção da prestação dos serviços;



Que sejam divulgadas ao usuário, informações necessárias ao uso
correto dos serviços e orientações, principalmente quanto à forma
de manuseio, embalagem, acondicionamento e disposição dos
resíduos para sua remoção.



Que seja disciplinado o fluxo da logística reversa para os resíduos
gerados no município, com o envolvimento de todas as esferas
responsáveis.
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7.3

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais só poderão
ser considerados eficientes se atenderem bem aos seus usuários, para tanto
devem ser atendidas as seguintes diretrizes:


Que ocorra a universalização do serviço e, uma vez atendida, seja
mantida ao longo do período do Plano;



Que toda área do município, seja urbana, possua os serviços de
drenagem e manejo de águas pluviais adequados a sua
necessidade e características locais;



Que haja a criação de mecanismos que minimizem o impacto a
jusante sob um enfoque integrado, garantindo que impactos de
quaisquer medidas não sejam transferidos;



Que as águas pluviais urbanas sejam coletadas e sua disposição
final atenda aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que
venham a ser fixados pela administração do sistema;



Que seja priorizada a melhoria contínua da qualidade dos serviços
prestados;



Que ocorra a prevalência da manutenção preventiva em relação
aos serviços corretivos;



Que a qualidade dos serviços esteja, a qualquer tempo, dentro dos
padrões, no mínimo atendendo aos dispositivos legais ou aqueles
que venham a ser fixados pela administração do sistema;



Que o operador atue com isonomia na prestação de serviços a
seus usuários;
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Que esteja disponibilizado um bom sistema de geração de
informações e que os dados que venham a alimentar as variáveis
sejam verídicos e obtidos da boa técnica;



Que seja recebida, apurada e promovida a solução das
reclamações dos usuários, quando julgadas procedentes;



Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos
profissionais envolvidos nos trabalhos;



Que ocorra a busca da melhoria contínua do desempenho do corpo
profissional envolvido.

7.4

CRIAÇÃO DE CONSELHO GESTOR DE SANEAMENTO BÁSICO

O Conselho Gestor de Saneamento Básico, de acordo com o
MINISTÉRIO DAS CIDADES (BRASIL, 2005) deve ser uma instância colegiada
de caráter deliberativo e consultivo, composto por representantes do Poder
Público municipal, dos prestadores de serviço, dos usuários e de outros
segmentos sociais, devendo ser criado por lei municipal. Seu regulamento e suas
competências devem ser compatíveis com os princípios, as diretrizes e os
objetivos da Política Municipal de Saneamento Ambiental.
Dentre as competências do Conselho Gestor de Saneamento Ambiental,
a ser criado, destaca-se:


Regular, avaliar e realizar o controle da prestação dos serviços de
saneamento ambiental, mediante apoio técnico de instituição
capacitada;



Estabelecer metas e ações relativas à universalização e qualidade
dos serviços de água potável, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos, drenagem urbana e controle de vetores;
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Monitorar o cumprimento da Política Municipal de Saneamento
Básico, especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento de
seus princípios e objetivos e a adequada prestação dos serviços e
utilização dos recursos;



Discutir e aprovar, após a Conferência Municipal de Saneamento,
os Planos necessários à implementação da Política Municipal de
Saneamento Básico;



Analisar as propostas de projetos de lei que versem sobre
saneamento e sobre a possível alteração da Política de
Saneamento Básico, propondo, quando necessário, alterações,
após os trâmites legais;



Avaliar a aprovar os Indicadores constantes do Sistema de
Informações Municipal de Saneamento;



Deliberar sobre a proposta orçamentária, sobre as metas anuais e
plurianuais e sobre os planos de aplicação de recursos do Fundo
Municipal de Saneamento Básico, bem como controlar sua gestão,
aplicação e execução, em consonância com a legislação
pertinente;



Elaborar e aprovar o seu regimento interno, bem como o
Regimento Interno da Conferência Municipal de Saneamento
Básico;



Apoiar a realização da Conferência Municipal de Saneamento
Básico;



Solicitar sempre que houver interesse de algum dos membros do
Conselho os contratos, balancetes, licitações e projetos dos
prestadores de serviço de forma a garantir o controle social;
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Fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação
tecnológica e a formação de recursos humanos.

7.5

CRIAÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental tem o intuito de financiar
as ações públicas de saneamento ambiental, conforme a Política e o Plano
Municipal de Saneamento Ambiental.
Suas fontes de recursos podem ser constituídas de dotações
orçamentárias do município e de outros níveis de governo, bem como de outros
fundos, doações e subvenções nacionais e internacionais, além de recursos
financeiros de agências de financiamentos nacionais.
A gestão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental cabe ao
Conselho Municipal de Saneamento Básico. Dentre os objetivos do Fundo
Municipal de Saneamento Ambiental, a ser criado, estão:
Financiar, isolada ou complementarmente, os instrumentos da Política
Municipal de Saneamento Ambiental previstos nesta lei, cujos programas tenham
sido aprovados pelo Conselho Gestor de Saneamento Ambiental.
Promover

a

universalização

dos

serviços

no

município

e,

secundariamente, de constituir uma fonte complementar e permanente do
financiamento das ações a custos subsidiados, visando garantir a permanência
da universalização e a qualidade dos serviços.
Ademais, as receitas do Fundo Municipal de Saneamento podem ser
advindas de:


Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;
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Fundos estaduais e federais, inclusive orçamentários do Estado e
da União;



Transferência de outros fundos do Município e do Estado para a
realização de obras de interesse comum;



Parcelas de amortização e juros dos empréstimos concedidos;



Recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos
e entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;



Recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de
acordos bilaterais entre governos;



7.6

Rendas provenientes das aplicações dos seus recursos.

ESTRATÉGIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO MUNICIPAL

Com a instituição da Lei Federal n° 11.445/2007, modificou-se o cenário
normativo de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento
básico, uma vez que anteriormente o próprio prestador dos serviços acumulava
as funções de prestas, planejar, regular e fiscalizar sua própria atuação.
Atualmente, essas funções foram separadas e definidas as respectivas
atribuições. A regulação cabe ao titular (Município), podendo realizá-la
diretamente ou delegá-la a entidade reguladora de outro ente federativo ou a
formação de entidade reguladora instituída por meio de consórcio público. Nos
casos de delegação só pode ser feita a uma entidade reguladora constituída,
criada para este fim, dentro dos limites do respectivo estado.
Para a eficácia do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é
imprescindível a atuação da entidade reguladora e fiscalizadora, principalmente
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quanto ao monitoramento e averiguação do cumprimento dos programas e ações
previstos no Plano por parte dos prestadores de serviços como a SANESUL e
outros.
Ainda, de acordo como artigo 23 (BRASIL, 2007), a entidade reguladora
deverá editar normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:


Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;



Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;



As metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e
os respectivos prazos;



Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos
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;



Medidas

de

contingências

racionamento.
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7.7

ESTRATÉGIA DE CRIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BÁSICO

A evolução, diversidade e complexidade das informações e dados
aplicados na gestão do saneamento demandam contínua atualização e domínio
das tecnologias de informação e comunicação, de modo a consolidar um Sistema
de Informações Municipal de Saneamento Básico com seu respectivo Banco de
Dados sinérgico, eficiente e cooperativo.
Estrategicamente torna-se imprescindível a consolidação de uma base
cartográfica municipal em plataforma compatível com o Sistema de Informações
e Geoprocessamento (SIG), como o software ArcGIS, que possibilitará a
conformação de um banco de dados, que possa estar integrado a todas as áreas
municipais. Que seja composto por indicadores de fácil obtenção, apuração,
compreensão e confiáveis, bem como possibilitem a medição dos objetivos e
metas previstos no Plano Municipal de Saneamento.
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8

OBJETIVOS GERAIS
Os objetivos gerais do Plano Municipal de Saneamento Básico do

município de Caarapó estão balizados pelo estabelecido nas políticas públicas
federais, estaduais e municipal para o saneamento básico e buscam:


Promoção da salubridade ambiental e da saúde coletiva,
garantindo o acesso universal dos cidadãos aos serviços e
sistemas de saneamento;



Proteção dos recursos hídricos preservando e recuperando sua
qualidade, principalmente os mananciais destinados ao consumo
humano;



Promoção e controle da qualidade ambiental pela prestação dos
serviços públicos em sua integralidade, no atendimento às
populações com sistema de drenagem urbana e manejo de águas
pluviais,

sistema

de

esgotamento

sanitário,

sistema

de

abastecimento de água e sistema de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos;


Sistema de abastecimento de água com gestão racional da
demanda de água, garantindo qualidade e quantidade adequada a
toda comunidade caarapoense;



Apoio técnico e operacional à comunidade rural de Caarapó
assegurando que soluções individuais sejam implantadas em
locais onde os sistemas coletivos não promovam o atendimento;



Proteção Contra situações Extremas e Acidentes de Poluição,
contribuindo para o ordenamento do uso do solo em áreas sujeitas
a inundações, para o estabelecimento de áreas de uso restrito,

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

148

para a regularização e a conservação do sistema de drenagem
urbana;


Promoção a minimização dos efeitos econômicos e sociais da
descontinuidade

episódica

na

prestação

dos

serviços

de

saneamento e de acidentes de poluição, via o estabelecimento de
plano de ações de emergências e contingências;


Contribuição para Ação Interinstitucional, na busca de melhoria na
interação eficaz e ações coordenadas entre todos os entes
envolvidos nos sistemas que compõem o saneamento básico;



Contribuição para atualização das legislações visando corrigir
eventuais deficiências e aprimorar os instrumentos legais na busca
continuada de melhoria da salubridade ambiental;



Promoção da educação ambiental e participação social através de
informações e sensibilizações para o uso racional dos serviços de
saneamento básico.
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9

PLANO DE METAS
O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Caarapó

apresenta como objetivo principal a melhoria na qualidade dos sistemas que o
compõem, a citar:


Sistema de abastecimento de água;



Sistema de esgotamento sanitário;



Sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e



Sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Desta forma neste Capítulo serão apresentados os objetivos e metas
definidos para atendimento dos sistemas apresentados acima para a melhoria
dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem
urbana e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.

9.1

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Neste subcapítulo são apresentados os objetivos e metas para o sistema
de abastecimento de água, garantindo a melhoria administrativa, operacional e
legal a partir do diagnóstico situacional do sistema de abastecimento de água, a
projeção de demandas necessárias.
Destaca-se que a definição dos objetivos e metas, além de atender as
exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei
Federal n. 11.445/2007, auxiliará na definição dos projetos e ações apresentados
no Capítulo a seguir.
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Desta forma os tópicos a seguir apresentam os objetivos e metas a serem
alcançados para o sistema de abastecimento de água do município de Caarapó.

OBJETIVO 1: Universalização do sistema de abastecimento de água
de Caarapó:

Metas:


Atendimento de 100% da população urbana com água que atenda
os padrões estaduais de qualidade de Caarapó/MS em 2017;



Atendimento de 50% da população rural com água que atenda os
padrões estaduais de qualidade de Caarapó/MS em 2018;



Atendimento de 75% da população rural com água que atenda os
padrões estaduais de qualidade de Caarapó/MS em 2022;



Atendimento de 100% da população rural com água que atenda os
padrões estaduais de qualidade de Caarapó/MS em 2026;



Garantir água potável para consumo à população caaraporense de
acordo com estabelecidos em legislação estadual referente aos
padrões de potabilidade em 2016;



Garantir que o serviço de abastecimento tenha regularidade em
toda sede municipal de Caarapó/MS em 2016.

OBJETIVO 2: Redução do volume de água consumido pela
comunidade caaraporense:
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Metas:


Realizar campanhas, palestras e divulgações que visem auxiliar na
redução do consumo de água em Caarapó/MS em 2016.

OBJETIVO

3:

Redução

das

perdas

físicas

do

sistema

de

abastecimento de água:

Metas:


Implementar mecanismos que assegurem a redução das perdas
físicas no sistema de abastecimento de água de Caarapó/MS em
2018.

OBJETIVO 4: Sistema de monitoramento, qualidade e informações
do sistema de abastecimento de água de Caarapó/MS:

Metas:


Mapear o sistema de abastecimento de água de Caarapó/MS em
2017;



Cadastrar em sistema computacional o sistema de abastecimento
de água de Caarapó/MS em 2017;



Monitorar todo o sistema de abastecimento de água de modo a
evitar problemas que atrapalhem na qualidade e regularidade do
abastecimento em 2018.
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OBJETIVO 5: Mecanismos de Educação ambiental com garantia da
promoção do consumo de água sustentável:

Metas:


Desenvolvimento de mecanismos que visem a educação ambiental
por meio de cursos, palestras, campanhas educativas tanto para o
ensino formal quanto para o ensino não formal em 2017.

OBJETIVO 6: Sistema de acompanhamento e fiscalização dos
serviços de abastecimento de água:

Metas:


Implementação de sistema de acompanhamento e fiscalização dos
serviços de abastecimento de água de Caarapó/MS em 2016.

9.2

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Neste subcapítulo são apresentados os objetivos e metas para o sistema
de esgotamento sanitário, garantindo a melhoria administrativa, operacional e
legal a partir do diagnóstico situacional do sistema de esgotamento sanitário e a
projeção de demandas necessárias.
Destaca-se que a definição dos objetivos e metas, além de atender as
exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei
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Federal n. 11.445/2007, auxiliará na definição dos projetos e ações apresentados
no Capítulo a seguir.
Desta forma os tópicos a seguir apresentam os objetivos e metas a serem
alcançados para o sistema de esgotamento sanitário do município de Caarapó.

OBJETIVO 1: Garantir o acesso e a universalidade do acesso ao
Sistema de Esgotamento Sanitário

Metas:


Promover a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário afim
de atingir o atendimento de 30% do serviço para população urbana
do município de Caarapó a partir da viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental até 2020;



Promover a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário afim
de atingir o atendimento de 50% do serviço para população urbana
do município de Caarapó a partir da viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental até 2024;



Promover a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário afim
de atingir o atendimento de 75% do serviço para população urbana
do município de Caarapó a partir da viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental até 2030;



Promover a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário afim
de atingir o atendimento de 100% do serviço para população
urbana do município de Caarapó a partir da viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental até 2036;
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Facilitar a implantação de soluções coletivas para esgotamento
sanitário em assentamentos, distritos e vilas de Caarapó até 2022;



Facilitar a implantação de soluções individuais de destinação do
esgoto sanitário em locais onde não houver rede pública de esgoto
afim de universalizar o serviço a partir de 2018.

OBJETIVO 2: Coleta e o tratamento do esgoto sanitário

Metas:


Realizar o tratamento de 100% do esgoto coletado na área urbana
municipal em conformidades com padrões estabelecidos na
legislação durante todo o horizonte de planejamento do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Caarapó;



Regularizar 80% das ligações prediais em rede pública de coleta
de esgoto até o ano de 2018;



Regularizar 85% das ligações prediais em rede pública de coleta
de esgoto até o ano de 2020;



Regularizar 90% das ligações prediais em rede pública de coleta
de esgoto até o ano de 2022;



Regularizar 95% das ligações prediais em rede pública de coleta
de esgoto até o ano de 2024;



Regularizar 100% das ligações prediais em rede pública de coleta
de esgoto até o ano de 2028;



Elaborar cadastro técnicos para atualização do Sistema Municipal
de Informações sobre o Saneamento durante o horizonte de
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planejamento do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caarapó/MS.

OBJETIVO 3: Garantir a operação do Sistema de Esgotamento
Sanitário

Metas:


Identificar e realizar o monitoramento da demanda real do Sistema
de Esgotamento Sanitário durante o horizonte de planejamento do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS;



Realizar o controle e monitoramento das obras e operações de
esgotamento sanitário durante o horizonte de planejamento do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS;



Estabelecer

critérios

de

procedimentos

de

projetos,

acompanhamento e execução de obras de esgotamento sanitário
em 2018;


Criar mecanismos para prevenção de panes no sistema em
conformidade com a Meta 1;



Otimizar e garantir o funcionamento operacional da Estação de
Tratamento

de

Esgoto

(ETE)

existente

no

município

em

conformidade com a Meta 1.

OBJETIVO 4: Garantir um Sistema Integrado de Esgotamento
Sanitário que promova controle e proteção ambiental

Metas:
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Cessar lançamentos clandestinos de esgoto durante o horizonte de
planejamento do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caarapó/MS;



Regularizar os serviços de limpa fossa até 2017;



Realizar o controle e monitoramento constante da qualidade dos
cursos d’água durante o horizonte de planejamento do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS;



Regularizar os serviços individuais e coletivas particulares
irregulares através de orientação técnica durante o horizonte de
planejamento do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caarapó/MS.

OBJETIVO 5: Realizar ações de educação ambiental no município à
cerca do Sistema de Esgotamento Sanitário

Metas:


Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino formal
e não formal através de meios de comunicação, escolas, entre
outros durante o horizonte de planejamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Caarapó/MS.
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9.3

SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Neste subcapítulo são apresentados os objetivos e metas para o sistema
de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, garantindo a melhoria
administrativa, operacional e legal a partir do diagnóstico situacional do sistema
de esgotamento sanitário e a projeção de demandas necessárias.
Destaca-se que a definição dos objetivos e metas, além de atender as
exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei
Federal n. 11.445/2007, auxiliará na definição dos projetos e ações apresentados
no Capítulo a seguir.
Desta forma os tópicos a seguir apresentam os objetivos e metas a serem
alcançados para o sistema de drenagem urbana e manejo águas pluviais do
município de Caarapó.

OBJETIVO 1: Criar instrumento de planejamento específico para o
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais

Metas:


Elaborar Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
até 2019;
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Executar Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
durante todo o horizonte de planejamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Caarapó/MS.

OBJETIVO 2: Realizar o levantamento das infraestruturas existentes
e dispositivos do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais

Metas:


Cadastrar e mapear detalhadamente as estruturas e dispositivos
que compõem o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais
até 2018.

OBJETIVO 3: Garantir ao município de Caarapó infraestruturas e
dispositivos adequados para o correto funcionamento do sistema de
drenagem e manejo de águas pluviais

Metas:


Definir critérios para elaboração de projetos e execução de obras
voltadas à drenagem urbana em 2018;
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Implementar e recuperar o sistema de drenagem em conformidade
com os critérios definidos no Plano Diretor de Drenagem e Manejo
de águas pluviais durante todo o horizonte de planejamento do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS;



Realizar a manutenção do sistema de manejo das águas pluviais
urbanas durante todo o horizonte de planejamento do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS;

OBJETIVO 4: Estabelecer mecanismos para reaproveitamento,
retenção e infiltração das águas pluviais

Metas:


Criar mecanismos para retenção e aproveitamento das águas
pluviais de modo a otimizar o sistema de drenagem urbana a
durante todo o horizonte de planejamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Caarapó/MS;

OBJETIVO 5: Garantir a prevenção e o controle de enchentes,
alagamentos e inundação

Metas:


Estruturar meios para prevenção de eventos hidrológicos
extremos durante todo o horizonte de planejamento do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Caarapó/MS;
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Definir áreas de interesse para o sistema de drenagem urbana
durante todo o horizonte de planejamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Caarapó/MS;



Fiscalizar se a taxa de impermeabilização do solo cumpre as
determinações determinadas por dispositivos legais até 2018.

OBJETIVO 6: Identificação de áreas sujeitas a inundações que
possam causar riscos à população

Metas:


Realizar o zoneamento e demarcação das áreas com risco de
enchentes, a desapropriação e a realocação da população durante
todo o horizonte de planejamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Caarapó/MS;
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OBJETIVO 7: Garantia de proteção ambiental dos cursos d’água que
fazem parte do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais

Metas:


Erradicar lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de
drenagem até 2020;



Implantar ações de educação no ensino formal e não-formal
através de meios de comunicação, escolas, entre outros até 2036.

9.4

SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Neste subcapítulo são apresentados os objetivos e metas para o sistema
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, garantindo a melhoria
administrativa, operacional e legal a partir do diagnóstico situacional do sistema
de esgotamento sanitário e a projeção de demandas necessárias.
Destaca-se que a definição dos objetivos e metas, além de atender as
exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei
Federal n. 11.445/2007 e Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela
Lei Federal n. 12.305/2010, auxiliará na definição dos projetos e ações
apresentados no Capítulo a seguir.
Desta forma os tópicos a seguir apresentam os objetivos e metas a serem
alcançados para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do
município de Caarapó.
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OBJETIVO 1: Promover a universalização do serviço de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos com qualidade e regularidade

Metas:


Manter o índice de coleta convencional de resíduos sólidos em
100% da área urbana até 2036;



Manter a prestação dos serviços de varrição, de modo que
beneficie toda a comunidade de acordo com a viabilidade
econômico-financeira até 2036;



Atendimento da área rural com a coleta de resíduos sólidos até
2036;

OBJETIVO 2: Estruturação de uma gestão consorciada de resíduos
sólidos considerando viabilidade econômico-financeira

Metas:


Realização de cadastramento e mapeamento do sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos até 2036;



Implantar sistema de gestão consorciada de resíduos sólidos com
os municípios próximos para disposição final de rejeitos até 2036;
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OBJETIVO 3: Promover a correta disposição final adequada dos
resíduos sólidos gerados no município de Caarapó

Metas:


Destinação adequada de 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não
recuperados até 2036;



Propiciar a destinação final adequada dos Resíduos da Construção
Civil e Volumosos até 2036;



Propiciar a destinação final adequada dos Resíduos de Serviços
de Saúde até 2036;



Garantia de disposição final adequada dos resíduos industriais até
2036;



Fiscalizar e monitorar os locais de disposição irregular de resíduos
sólidos até 2036;

OBJETIVO 4: Promover o beneficiamento e reaproveitamento dos
resíduos sólidos

Metas:


Recuperar 20% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município até 2019;



Recuperar 25% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município até 2023;



Recuperar 28% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município até 2027;
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Recuperar 31% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município até 2031;



Recuperar 35% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município até 2036;



Recuperar 20% da parcela orgânica destinada à disposição final no
município até 2019;



Recuperar 25% da parcela orgânica destinada à disposição final no
município até 2023;



Recuperar 28% da parcela orgânica destinada à disposição final no
município até 2027;



Recuperar 31% da parcela orgânica destinada à disposição final no
município até 2031;



Recuperar 35% da parcela orgânica destinada à disposição final no
município até 2036;



Promover meios e soluções tecnológicas para o reaproveitamento
dos resíduos agrossilvopastoris até 2036;



Implantar campanhas para triagem, reutilização e reciclagem dos
resíduos volumosos e eletrônicos até 2036;

OBJETIVO 5: Promoção e implantação da logística reversa no
município

Metas:


Implantar logística reversa no município até 2036;
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OBJETIVO 6: Apoiar a participação de grupos interessados no
gerenciamento dos resíduos sólidos através da inclusão de catadores de
materiais recicláveis e pessoas de baixa renda

Metas:


Realizar cadastramento de catadores informais em 2017;



Identificar e cadastrar pessoas de baixa renda interessadas no
gerenciamento de resíduos sólidos em 2017;



Identificar

e

cadastrar

outros

grupos

interessados

no

gerenciamento de resíduos sólidos em 2017;

OBJETIVO 7: Promover a educação ambiental no município
viabilizando o atendimento ao princípio dos 3R’s

Metas:


Implantar ações de educação no ensino formal e não-formal
através de meios de comunicação, escolas, entre outros até 2036.
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10 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
Nos próximos subcapítulos são apresentados dos Programas, Projetos e
Ações definidos para os Sistemas de Abastecimento de Água, esgotamento
sanitário, Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos do município de Caarapó/MS alinhados ao
estabelecido pela Lei Federal n. 11.445, que define a Política Nacional de
Saneamento Básico.

10.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Nos próximos itens são apresentados dos Programas, Projetos e Ações
definidos para o Sistema de Abastecimento de Água do município de
Caarapó/MS alinhados ao estabelecido pela Lei Federal n. 11.445, que define a
Política Nacional de Saneamento Básico.

10.1.1 PROGRAMA 1 – REDUÇÃO DE PERDAS E CONTROLE
DESPERDÍCIOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AOS

Com base nas informações obtidas no Diagnóstico Situacional do PMSB
de Caarapó, um dos problemas relacionados à água é sua quantidade
desperdiçada ao longo da rede de abastecimento e distribuição. Assim, o
Programa 1 para o eixo do abastecimento de água do PMSB de Caarapó possui
o objetivo de promover atividades que busquem a redução das perdas de água
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ao longo do sistema de abastecimento para níveis satisfatórios, ou seja, inferiores
ou próximos à média estadual bem como aumentar a macro e a micromedição.
Desta forma, para a realização do referido programa foram elaborados
tópicos com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para
a realização do Programa 1.

Ações:


Realizar o monitoramento do índice de perdas no Sistema de
Abastecimento de Água;



Realizar a vistoria de hidrômetros substituindo os equipamentos
irregulares e danificados



Aferir periodicamente a pressão na rede de abastecimento



Substituir equipamentos e infraestruturas danificadas;



Realizar a manutenção e reparos periódicos nos equipamentos e
infraestruturas componentes dos sistemas de abastecimento de
água;



Criar e instituir via mecanismo legal instrumentos de incentivos do
uso de equipamentos de baixo consumo e medição individualizada
do volume de água consumido nos projetos de novas edificações
comerciais;



Utilizar componentes e equipamentos de baixo consumo nos
projetos de novas residências, principalmente em edificações
populares;



Estimular a adaptação das edificações já existentes quanto ao uso
de componentes e equipamentos hidráulicos de baixo consumo;



Regulamentar os mecanismos de cobrança pelo desperdício de
água potável;
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Estimular ações de educação e sensibilização ambientais
existentes quanto ao uso da água;



Realizar campanhas com foco na orientação para redução do
consumo e reutilização da água;



Promover a capacitação dos atores sociais por meio de cursos
voltados

para

os

processos

de

educação

ambiental,

desenvolvendo intervenções educativas voltadas ao consumo
racional da água para conservação do meio ambiente e a melhoria
da qualidade de vida dos ecossistemas e das pessoas na
comunidade;


Capacitar os funcionários de escolas garantindo atuação prática
desses com relação ao consumo e reutilização da água nas
unidades escolares;



Promover a realização de trabalhos sobre a educação ambiental
que tratem da temática do consumo de água, ressaltando os
problemas decorrentes da escassez e da importância da
reutilização.

10.1.2 PROGRAMA 2 – MELHORIAS NA GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE
ÁGUAS

O programa 2 para o eixo do abastecimento de água do PMSB de
Caarapó tem como objetivo a elaboração de estudos e projetos de engenharia
visando a melhorias operacional do sistema bem como a ampliação do sistema
de abastecimento atual, garantindo a modernização e eficiência operacional.
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Desta forma, para a realização do referido programa foram elaborados
tópicos com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para
a realização do Programa 2.

Ações:


Elaborar planos de controle de Poços e demais propriedades da
SANESUL;



Elaborar plano de controle de poços e minas pertencentes a
particulares;



Traçar diretrizes de proteção e preservação de mananciais;



Implantar hidrantes no município visando combate à incêndios;



Elaborar

e

implementar

projetos

para

os

sistemas

de

abastecimento de distritos;


Elaborar estudo de concepção dos sistemas produtores e de
distribuição, contemplando todo o sistema de abastecimento de
Caarapó;



Ampliar o sistema de distribuição buscando a universalização do
serviço de abastecimento de água;



Modernizar equipamentos de manutenção dos sistemas de
abastecimento;



Elaborar plano Diretor de Abastecimento de Água;



Promover a melhoria da qualidade de água tratada;



Elaborar estudos e projetos para possíveis demandas futuras;



Implantar redes e ligações para expansão da zona urbana visando
manter a universalização do sistema.
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10.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Nos próximos itens são apresentados dos Programas, Projetos e Ações
definidos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Caarapó/MS
alinhados ao estabelecido pela Lei Federal n. 11.445, que define a Política
Nacional de Saneamento Básico.

10.2.1 PROGRAMA 1 – MELHORIA NA GESTÃO MUNICIPAL DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

O programa 1 para o eixo do esgotamento sanitário do PMSB de Caarapó
tem como objetivo a elaboração de estudos e projetos de engenharia visando a
melhorias operacional do sistema bem como a ampliação das unidades do
sistema de esgotamento sanitário, garantindo a modernização e eficiência
operacional.
Desta forma, para a realização do referido programa foram elaborados
tópicos com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para
a realização do Programa 1.

Ações:


Captar recursos orçamentários para execução de obras de
esgotamento sanitário;



Elaborar programa para recebimento de efluentes não domésticos;



Elaborar programas para melhorias no recebimento de efluentes
domésticos;



Automatizar e instrumentar o sistema de esgotamento sanitário;

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

172



Criar programas para a substituição de fossas negras ou
construídas de formas incorretas na zona rural e no entorno de
mananciais;



Realizar inspeção nos pontos de ligações à rede coletora de esgoto
periodicamente;



Elaborar Plano Diretor de Esgotamento Sanitário;



Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para
substituição das redes existentes por outras que possuam maior
eficiência;



Elaborar estudos e projetos para possíveis demandas futuras;



Implantar redes e ligações para expansão vegetativa da zona
urbana visando a universalização do sistema de esgotamento
sanitário.

10.2.2 PROGRAMA 2 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007) prevê, dentre os princípios
fundamentais para a prestação dos serviços de saneamento básico, a
universalização do acesso, a integralidade, a proteção do meio ambiente e da
saúde pública, a segurança; a qualidade, a regularidade, dentre outros.
Assim, o referido programa tem como objetivo garantir o aperfeiçoamento
da

prestação

dos

serviços

de

esgotamento

sanitário

promovendo

a

universalização do acesso, ou seja, ampliação progressiva do acesso de todos
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os domicílios ocupados, bem como garantir a regularidade dos serviços e a
qualidade do mesmo.
Desta forma, para a realização do referido programa foram elaborados
tópicos com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para
a realização do Programa 2.

Ações:


Expandir a rede conforme demanda e expansão da área urbana;



Elaborar projetos executivos de sistema coletivo de tratamento de
esgoto em conformidade a normativas técnicas e ambientais;



Implantar sistemas coletivos de sistemas coletivos de tratamento
de esgoto sanitário em pequenas localidades desde que justificada
a viabilidade econômica-financeira;



Implantar

melhorias

sanitárias

domiciliares

em

pequenas

localidades;


Fiscalizar e cobrar a implantação das soluções individuais de
esgotamento sanitário;



Elaborar projetos executivos de sistemas individuais de tratamento
de esgoto que atendam normativas técnicas e ambientais em locais
que não houver rede pública de esgoto;



Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e
execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto
destinados principalmente à população de baixa renda;



Elaborar um cadastro técnico do sistema de esgotamento sanitário
integrado ao Sistema de Informações;



Realizar o levantamento em campo de todas as estruturas e
dispositivos componentes do sistema de esgotamento sanitário;
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Elaborar um banco de dados georreferenciados que possibilite
visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento;



Integrar o banco de dados do Sistema de Informações para facilitar
a tomada de decisões;



Atualizar periodicamente o banco de dados georreferenciados.

10.3 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Nos próximos itens são apresentados dos Programas, Projetos e Ações
definidos para o Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais do
município de Caarapó/MS alinhados ao estabelecido pela Lei Federal n. 11.445,
que define a Política Nacional de Saneamento Básico.

10.3.1 PROGRAMA 1 – MELHORIA NA GESTÃO MUNICIPAL DA DRENAGEM
URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O referido programa tem como objetivo garantir a qualidade da prestação
dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, visando a
salubridade do meio urbano, a segurança e o bem-estar da população, redução
dos riscos de inundação, controle da saúde pública através do aumento da água
por meio da minimização da carga poluidora que segue para os corpos para rios
e córregos pertencentes à bacia hidrográfica a qual se enquadra o município de
Caarapó. Busca-se ainda a redução de eventos de inundação, controle de
enchentes e da produção de sedimentos através de medidas corretas do manejo
do solo e preservação de mananciais.
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Tem como objetivo também promover a universalização do acesso aos
serviços de drenagem nas áreas urbanas e a integração de gestão e
gerenciamento do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais com as
demais vertentes do saneamento, principalmente esgotamento sanitário e
resíduos sólidos.
Desta forma, para a realização do referido programa foram elaborados
tópicos com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para
a realização do Programa 1.

Ações:


Elaborar projetos básicos e executivos de dispositivos de micro e
macrodrenagem, incluindo estudo para caracterização do grau de
impacto ambiental;



Executar obras de estruturas voltadas ao controle de inundação;



Implantar dispositivos de micro e macrodrenagem para ampliação
da cobertura por estrutura de drenagem urbana;



Integrar e capacitar pessoal para ações de gestão e gerenciamento
dos sistemas de drenagem;



Elaborar diagnóstico da situação das ligações de esgoto e
drenagem pluvial;



Elaborar projetos para desligamento de lançamentos mistos;



Regularizar

ligações

indevidas

constatadas

em

fase

de

diagnóstico;


Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana



Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para
substituição das redes existentes por outras que possuam maior
capacidade de transporte de água.
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10.3.2 PROGRAMA 2 – PREVENÇÃO
INUNDAÇÕES E ENXURRADAS

E

CONTROLE

DE

ENCHENTES,

Considerados um dos grandes problemas das cidades brasileiras, as
enchentes,

alagamentos, inundações

e enxurradas provocam

prejuízos

consideráveis à população. Destaca-se que grande parte dessas ocorrências se
referem ao fato de que a maioria dos municípios brasileiros não possuem um
planejamento estratégico na ocupação urbana.
Assim, na busca por melhorias e prevenção de eventos extremos, o
referido programa visa elencar ações que auxiliem o município de Caarapó,
garantindo qualidade de vida para a população.

Ações:


Elaborar planos de contingência para prevenção de eventos
hidrológicos extremos, envolvendo todas as áreas sujeitas a
inundações;



Implantar ações estruturais previstas no plano de contingência;



Implantar ações não estruturais previstas no plano de contingência;



Realizar ações do Plano Diretor que visam delimitar áreas
destinadas a parques lineares;



Implantar ações estruturais do Plano Diretor visando a delimitação
de áreas naturais permeáveis destinadas ao amortecimento das
inundações;



Implantar ações não-estruturais do Plano Diretor visando a
delimitação

de

áreas

naturais

amortecimento das inundações;
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Criar sistema de alerta em tempo real contra enchentes em
conjunto com a defesa civil;



Monitorar e analisar periodicamente dados hidrometereológicos
disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) afim de
definir políticas públicas e garantir a situação de disponibilidade
hídrica para o município;



Elaborar sistema de monitoramento em tempo real e controle de
vazão de escoamento na rede drenagem;



Realizar monitoramento em tempo real da qualidade da água e
vazão na exutória da bacia de detenção;



Fiscalizar se a taxa de impermeabilização do solo cumpre as
determinações impostas por dispositivos legais;



Identificar e mapear as áreas sujeitas a enchentes na sede urbana;



Realizar cadastro detalhado de edificações localizadas nas áreas
de risco;



Desapropriar moradias que possuem localização em áreas de risco
de inundação afim de evitar efeitos provenientes da inundação e
enxurradas;



Remanejar a população que precisaram ser desapropriadas para
novos bairros a serem planejados com infraestrutura básica;



Realizar acompanhamento psicossocial da população remanejada.

10.4 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Nos próximos itens são apresentados dos Programas, Projetos e Ações
definidos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do
município de Caarapó/MS alinhados ao estabelecido pela Lei Federal n. 11.445,
que define a Política Nacional de Saneamento Básico e pela Lei Feral n. 12.305
que define a política Nacional de Resíduos Sólidos.

10.4.1 PROGRAMA 1 – GARANTIR A DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DE REJEITOS E IMPLANTAÇÃO DOS 3R’S

A inadequada disposição dos resíduos sólidos é um dos graves
problemas ambientais e de saúde pública que assolam grande parte dos
municípios sul-mato-grossenses, ocasionando a proliferação de inúmeros
vetores de doenças.
Ademais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei
Federal nº 12.305/2010, determina que a ordem de prioridade a ser observada
na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, definindo que as ações de
redução, reutilização, reciclagem e tratamento devem ser priorizadas frente à
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Desta forma o presente programa visa promover a disposição final de
rejeitos gerados no município; promover a gestão consorciada para destinação
final de rejeitos bem como garantir a eficiência da coleta seletiva, promover o
reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem dos resíduos sólidos e
implantação da logística reversa.
Desta forma, para a realização do referido programa foram elaborados
tópicos com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para
a realização do Programa 1.
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Ações:


Verificar interesses políticos para a gestão associada através de
consórcios públicos para a atividade de disposição final;



Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com
no mínimo 20 anos de vida útil necessário para o sistema de gestão
consorciada para disposição final de rejeitos ou viabilizar a
implantação do aterro sanitário municipal;



Elaborar estudos para licenciamento ambiental para implantação
de infraestruturas voltadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos;



Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e resíduos sólidos
oriundos de domicílio, comércios e prestadores de serviços;



Manter a destinação final adequada dos Resíduos da Construção
Civil (RCC) e resíduos volumosos através de implantação de
infraestruturas e meios que facilitem o gerenciamento e a gestão
desses resíduos;



Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS);



Contratar empresa especializada autorizada e devidamente
licenciada para a coleta e destinação final dos RSS gerados em
100% dos estabelecimentos públicos e privados;



Fomentar o descarte adequado de seringas e medicamentos
vencidos de usuários domésticos através de sistema de logística
reversa, sensibilizando geradores, comerciantes de farmácias,
revendedores e fabricantes;



Garantir a disposição final adequada dos resíduos sólidos
industriais;
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Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em
Aterro Sanitário;



Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos
gerados na Estação de Tratamento de Esgoto;



Elaborar plano de Gerenciamento de lodos de ETE;



Exigir tratamento dos lodos gerados nas ETEs do município,
conforme suas características e do tratamento utilizado para fase
líquida, previamente à disposição final ambientalmente adequada;



Fiscalizar a forma de descarte dos lodos gerados na ETE;



Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos
sólidos;



Encerrar as atividades de disposição final de resíduos no lixão
municipal;



Elaborar plano de recuperação de Áreas Degradadas por
Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS);



Executar 100% das ações previstas no PRADE-RS;



Monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos através
de Plano de Auto Monitoramento (PAM);



Instalar Locais de Entrega Voluntária (LEV) em locais estratégicos
do município;



Elaborar projeto executivo de Coleta Seletiva;



Instituir a separação dos resíduos sólidos pelos órgãos e entidades
da administração pública;



Promover meios de divulgação ao incentivo da utilização de
sistemas individuais e coletivos de compostagem;



Criar instrumento legal incentivando a participação em sistemas
individuais de compostagem;
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Elaborar projeto executivo de unidade de compostagem;



Operar a unidade de compostagem;



Fomentar a adoção de tecnologia de compostagem na área rural
através de cursos de capacitação e instrução da comunidade;



Implantar

e

manter

soluções

coletivas

de

compostagem

associadas à agricultores e horticultores inseridos ou próximos da
área urbana do município;


Implantar e garantir a continuidade da segregação dos RCC em
obras públicas e privadas;



Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PMGRCC);



Realizar e criar meios de reaproveitamento dos RCC beneficiados
como agregado em obras públicas, tais como ciclovias e calçadas;



Fomentar a elaboração de projetos para adoção de tecnologias de
reaproveitamento dos resíduos agrosilvopastoris;



Fomento ao reaproveitamento, reutilização, reciclagem e triagem
dos resíduos volumosos e eletrônicos com a inclusão social;



Implantar

a

logística

reversa

no

município

através

do

acompanhamento de acordos setoriais, regulações e termos de
compromisso em âmbito nacional, estadual ou local;


Promover

e

envolver

institucionalmente

os

fabricantes,

importadores, distribuidores e comerciantes de resíduos na
estruturação e implementação do sistema de logística reversa nos
municípios em concordância com os acordos setoriais, termos
compromissos e regulamentos;
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Estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística
reversa no município em conformidade com os acordos setoriais,
regulação e termos de compromisso;



Buscar parcerias com os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes para implementar e estruturar a logística reversa
dos resíduos não formalizados;



Cobrar o efetivo funcionamento do sistema de logística reversa por
parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
tanto para os resíduos com logística reversa obrigatória por lei
quanto para aqueles sem obrigatoriedade expressa, pautando-se
na responsabilidade compartilhada.

10.4.2 PROGRAMA 2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

NA

GESTÃO

E

O programa 2 visa estabelecer um relacionamento permanente junto aos
cidadãos caarapoenses, tendo como principal objetivo assegurar ao município
ações de educação ambiental que contribuam para o desenvolvimento
sustentável, viabilizar o atendimento dos 3R, propiciar a efetivação dos demais
programas, sensibilizar e orientar a população abrangida pela esfera do projeto
quanto ao correto manejo dos resíduos sólidos, levando em conta a correta
segregação, acondicionamento e destinação final dos mesmos.
Assim para a realização do referido programa foram elaborados tópicos
com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para a
realização do Programa 2.
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Ações:


Fortalecer as ações de educação ambiental existente;



Realizar campanhas de orientação com enfoque na redução,
reutilização e reciclagem, utilizando-se de meios de comunicação
em massa;



Realizar palestras e oficinas para a população promovendo a
educação ambiental e correto manejo dos resíduos sólidos;



Dispor de materiais orientativos a serem distribuídos à população
em eventos de educação ambiental;



Promover capacitação dos atores sociais por meio de cursos
voltados para processos de educação ambiental;



Promover visitas a Unidade de Triagem do município, quando
existente, afim de demonstrar a importância da coleta seletiva na
minimização dos impactos dos resíduos sólidos;



Implanta ações de educação ambiental aplicados a escolas,
unidades de ensino especial, profissional e de jovens e adultos;



Implantar e manter sistemas de reaproveitamento de resíduos
orgânicos

no

ambiente

escolar

mediante

processo

de

compostagem in situ ou individuais;


Implantar e manter a coleta seletiva no ambiente escolar mediante
a correta segregação e acondicionamento (secos e úmidos) dos
resíduos sólidos gerados.

10.4.3 PROGRAMA 3 – MELHORIA NA GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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O programa 3 tem como objetivo proporcionar a universalização da
cobertura por coleta de resíduos, reduzir, dentro de aspectos técnicos e
ambientais,

a

destinação

de

resíduos

em

áreas

clandestinas

e,

consequentemente, enviar à UTR (Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos)
apenas os resíduos definidos como rejeitos, que são aqueles onde não há
nenhuma chance de recuperação ou reaproveitamento.
Desta forma, para a realização do referido programa foram elaborados
tópicos com ações que servem de auxílio quanto ao planejamento municipal para
a realização do Programa 3.

Ações:


Elaborar e/ou atualizar Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos para o município de Caarapó;



Revisar condições de validade de contratos que tenham por objeto
a prestação de serviços públicos de saneamento básico afim de
adequá-los à legislação vigente;



Elaborar estudos de concepção para melhoria e expansão da
coleta e transporte para disposição final de resíduos sólidos;



Promover a ampliação e melhoria da qualidade da gestão e
gerenciamento dos serviços de varrição, capina e roçada dos
sistemas de limpeza urbana;
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11 INDICADORES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Lei Federal de Saneamento Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
estabelece em seu Artigo 19.º que os diagnósticos da situação dos serviços
públicos de saneamento básico deverão utilizar sistema de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos para fins de avaliação
e atendimento das metas propostas pelo planejamento. Portanto, será também a
base para a avaliação sistemática da eficácia das ações programadas.
Sabe-se que os indicadores de prestação dos serviços são ferramentas
valiosas na formulação de uma base de referência para o exame da evolução da
qualidade dos serviços de saneamento prestado. Entretanto, é indispensável
observar que não há ainda, na grande maioria dos municípios, uma rotina
consolidada de levantamento dos parâmetros necessários para determinação de
indicadores. Assim, são apresentados neste Plano indicadores com facilidade de
procedimentos para a sua apuração e rápida utilização, a seguir detalhados em
seus conceitos, parâmetros e finalidades.
Assim, são apresentados nos próximos subcapítulos indicadores para os
quatro eixos do saneamento básico demonstrando em forma de quadros sínteses
os indicadores, seus objetivos, formas de cálculos, bem como os possíveis
responsáveis pela origem e divulgação das fontes.

11.1 INDICADORES DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA

Os indicadores permitem a verificação do desempenho do sistema com
relação a diversos aspectos, bem como a identificação de anormalidades e
ocorrência de eventualidades no sistema, indicando a necessidade de análise
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quanto à existência de falhas operacionais e adoção de medidas gerenciais e
administrativas para solucionar os problemas.
Permitem ainda uma avaliação da carência por medidas de uso racional
e de readequação do sistema, para redução do consumo e desperdício de fontes
de energia e recursos naturais. Assim, a avaliação da situação do sistema de
abastecimento de água e a sua evolução, ao longo do horizonte de planejamento
do PMSB, podem ser realizadas através da utilização dos indicadores
apresentados no Quadro 4.
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Quadro 4 – Indicadores de desempenho dos serviços de abastecimento de água para o Município de Caarapó/MS.

Indicador

Índice
de
hidrometração

Índice
de
micromedição
relativo
ao
volume
disponibilizado

Índice de perdas
de faturamento

Objetivo

Quantificar
os
hidrômetros
existentes
nas
ligações de água, a
fim de minimizar o
desperdício e realizar
a cobrança justa pelo
volume consumido de
água.
Quantificar a relação
entre
o
volume
micromedido
e
o
volume de produção.
Comparar o volume de
água tratada e volume
real consumido pela
população.
Mensurar os volumes
não faturados pela
empresa responsável

Periodicidade
de cálculo

Anual

Mensal

Mensal
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Fórmula de
Cálculo

Variáveis

Unidade

Possíveis
fontes de
origem
dos
dados

(QLM / QLA)
x 100

QLM: Quantidade de
Ligações
Ativas de
Água
Micromedidas
QLA: Quantidade de
Ligações
Ativas de
Água.

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

[VM / (VD VS)] x 100

VM: Volume de Água
Micromedido
VD:
Volume
de
Água
Disponibilizado
para
Distribuição VS: Volume
de Água de Serviços

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

{[(VAP+ VTI VS) - VAF] /
(VAP + VTI VS)} x 100

VAP: Volume de Água
Produzido VTI: Volume
Tratado Importado VS:
Volume
de Serviço

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Responsável
pela geração
e divulgação
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Indicador

Periodicidade
de cálculo

Objetivo

Fórmula de
Cálculo

pelo abastecimento de
água do município.

Consumo médio
de
água
por
economia

Calcular a quantidade
média
de
água
consumida
por
economia
no
município.

Consumo médio
per capita de
água

Calcular o
médio
de
consumido
habitante

Volume de água
disponibilizado
por economia

Calcular o volume de
água disponibilizado
para distribuição por
economia ativa de
água

volume
água
por

Mensal

(VAC – VAT)
/ QEA

Semestral

[(VAC - VAT)
x
(1000/365)] /
PTA

Semestral

VAD / QEA
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Variáveis

VAF: Volume de Água
Faturado
VAC: Volume de Água
Consumido
VAT:
Volume
de
Água
Tratado
Exportado)
QEA: Quantidade de
Economias Ativas de
Água
VAC: Volume de Água
Consumido
VAT:
Volume
de
Água
Tratada Exportado PTA:
População
Total
Atendida com Abast. De
Água
VAD: Volume de Água
Disponibilizado
para
Distribuição
QEA:
Quantidade
de
Economias Ativas de
Água

Unidade

Possíveis
fontes de
origem
dos
dados

Responsável
pela geração
e divulgação

³/mês/
economia

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipa

L/hab./dia

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

m³/mês/
economia

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipa
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Periodicidade
de cálculo

Indicador

Objetivo

Índice
consumo
água

Calcular
a
porcentagem
de
consumo de água
referente ao volume
total de água tratado

de
de

Índice
de
atendimento
urbano de água

Índice
faturamento
água

de
de

Índice
de
atendimento total
de água

Calcular
a
porcentagem
de
atendimento
de
abastecimento
de
água da população
urbana
Calcular
a
porcentagem
de
volume
de
água
faturado referente ao
volume total de água
tratado.
Calcular
porcentagem
atendimento
abastecimento

a
de
de
de

Mensal

Anual

Fórmula de
Cálculo

Variáveis

Unidade

Possíveis
fontes de
origem
dos
dados

[VAF / (VAP
+ VTI - VS)]
x 100

VAF: Volume de Água
Faturado VAP: Volume
de Água Produzido VTI:
Volume
de
Água
Tratado Importado VS:
Volume de Serviço

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

(PUA /PUM)
x 100

PUA:
População
Urbana Atendida com
Abastecimento de Água
PUM:
População
Urbana do Município

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Mensal

[VAF / (VAP
+ VTI - VS)]
x 100

Anual

(PTA /PTM)
x 100

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

VAF: Volume de Água
Faturado VAP: Volume
de Água Produzido VTI:
Volume
de
Água
Tratado Importado VS:
Volume de Serviço
PTA: População Total
Atendida
com
Abastecimento de Água
PTM: População Total
do Município

Responsável
pela geração
e divulgação
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Indicador

Índice
de
micromedição
relativo
ao
consumo

Objetivo

água da população
total do município.
Calcular
a
porcentagem
de
volume
de
água
micromedido sobre o
volume
de
água
consumido
pela
população.

Índice de perdas
na distribuição

Medir as perdas totais
na rede de distribuição
de água.

Índice de perdas
por ligação

Quantificar o volume
de perdas por ligação
ativa de água

Periodicidade
de cálculo

Mensal

Mensal

Mensal
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Fórmula de
Cálculo

Variáveis

Unidade

Possíveis
fontes de
origem
dos
dados

VAM / (VAC VATE)]
x
100

VAM: Volume de Água
Micromedido
VAC:
Volume
de
Água
Consumido
VATE:
Volume
de
Água
Tratado Exportado

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

{[VAP + VTI VS) - VAC] /
(VAP + VTI VS)} x 100

VAP: Volume de Água
Produzido VTI: Volume
de
Água
Tratado
Importado VS: Volume
de
Serviço
VAC:
Volume
de
Água
Consumido

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

[(VAP + VTI VS) - VAC] /
QLA

VAP: Volume de Água
Produzido VTI: Volume
de
Água
Tratado
Importado VS: Volume
de
Serviço
VAC:

L/dia/ligação

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Responsável
pela geração
e divulgação
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Indicador

Objetivo

Periodicidade
de cálculo

Fórmula de
Cálculo

Índice
de
consumo
de
energia elétrica
no sistema de
abastecimento
de água

Quantificar o consumo
total
de
energia
elétrica no sistema de
abastecimento
por
volume
de
água
tratado

Mensal

CTEE / (VAP
+ VTI)

Índice
de
qualidade
da
água distribuída

Verificar
o
atendimento
às
exigências
contidas
nas legislações atuais
(Portaria 2.914/11 do
Ministério da Saúde),
referentes a padrões
de potabilidade para
água distribuída.

Mensal

[NPC / NPD]
x 100
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Variáveis

Volume
de
Água
Consumido
QLA:
Quantidade
de
Ligações
Ativas de
Água
CTEE: Consumo Total
de Energia Elétrica no
Sistema
de
Abastecimento de Água
VAP: Volume de Água
Produzido VTI: Volume
de
Água
Tratado
Importado
NPC:
Número
de
pontos de coleta de
água na rede de
distribuição de água
dentro dos padrões da
legislação em vigor
NPD:
Número
de
pontos de coleta de
água na rede de
distribuição de água

Unidade

Possíveis
fontes de
origem
dos
dados

Responsável
pela geração
e divulgação

KWh/m³

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipa
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Indicador

Índice
qualidade
água tratada

Objetivo

de
da

Índice
conformidade
quantidade
amostras
cloro residual

de
da
de
de

Índice
conformidade
quantidade
amostras
turbidez

de
da
de
de

Verificar
o
atendimento
às
exigências
contidas
nas legislações atuais
(Portaria 2.914/11 do
Ministério da Saúde),
referentes a padrões
de potabilidade para
água tratada
Verificar
o
atendimento
às
exigências
contidas
nas legislações atuais
(Portaria 2.914/11 do
Ministério da Saúde),
referentes ao padrão
de
cloro
residual.
Mensal
Verificar
o
atendimento
às
exigências
contidas
nas legislações atuais
(Portaria 2.914/11 do

Periodicidade
de cálculo

Mensal

Mensal

Mensal
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Fórmula de
Cálculo

Variáveis

Unidade

Possíveis
fontes de
origem
dos
dados

[NPP/ NTP]
x 100

NPP:
Número
de
parâmetros
com
análises
dentro
do
padrão NTP: Número
total de parâmetros

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipa

[QAA / QMA]
x 100

QAA: Quantidade de
Amostras
Analisadas
para Aferição de Cloro
Residual
QAA:
Quantidade Mínima de
Amostras Obrigatórias
para Análises de Cloro
Residual

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipa

[QAA / QMA]
x 100

QAA: Quantidade de
Amostras
Analisadas
para
Aferição
de
Turbidez
QMA:
Quantidade Mínima de

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Responsável
pela geração
e divulgação
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Indicador

Índice
de
conformidade da
quantidade
de
amostras
de
coliformes totais

Objetivo

Ministério da Saúde),
referentes ao padrão
de turbidez.
Verificar
o
atendimento
às
exigências
contidas
nas legislações atuais
(Portaria 2.914/11 do
Ministério da Saúde),
referentes ao padrão
de coliformes totais.

Periodicidade
de cálculo

Fórmula de
Cálculo

Variáveis

Unidade

Possíveis
fontes de
origem
dos
dados

Responsável
pela geração
e divulgação

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Amostras Obrigatórias
para Análises de

Mensal
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[QAA / QMA]
x 100

QAA: Quantidade de
Amostras
Analisadas
para
Aferição
de
Coliformes Totais QMA:
Quantidade Mínima de
Amostras Obrigatórias
para Coliformes Totais
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11.2 INDICADORES DE DESEMPENHO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Os indicadores de desempenho do sistema de esgotamento sanitário
buscam avaliar a quantidade no atendimento deste serviço ao longo do horizonte
temporal no referido PMSB, podendo indicar o desenvolvimento do mesmo ou
ainda a necessidade de ampliação e/ou melhorias no sistema.
Desta forma, alguns índices permitem constatar anormalidades e avaliar
a qualidade dos serviços prestados, uma vez que a frequência de ocorrência de
alguns problemas pode indicar a necessidade de readequação do sistema ou de
algumas alterações técnicas e/ou administrativas. Assim, a avaliação da situação
do sistema de esgotamento sanitário e a sua evolução, ao longo do horizonte de
planejamento do PMSB, podem ser realizadas através da utilização dos
indicadores apresentados no Quadro 5.
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Quadro 5 – Indicadores de desempenho do sistema de esgotamento sanitário para o Município de Caarapó/MS.
Indicador

Objetivo

Índice de coleta de
esgoto

Índice
tratamento
esgoto

de
de

Índice de esgoto
tratado referido à
água consumida

Índice
de
atendimento
urbano de esgoto

Medir o percentual
de volume de esgoto
coletado comparado
ao volume de água
consumido.
Medir o percentual
de volume de esgoto
tratado comparado
ao volume coletado
Medir o percentual de
volume de esgoto
tratado comparado ao
volume de água
consumido
Calcular a população
urbana atendida com
rede de esgoto

Periodicidade
de cálculo

Fórmula
de
Cálculo

Anual

[VEC
(VAC
VAE)]
100

/
x

Semestral

[VET
VEC]
100

/
x

[VET
(VAC
VAE)]
100

/
x

[PUA
PUM]
100

/
x

Semestral

Anual
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Variáveis

Unidade

Possíveis
fontes de
origem dos
dados

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados

VEC: Volume de Esgoto
Coletado VAC: Volume
de Água Consumido
VAE: Volume de Água
Exportado

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

VET: Volume de Esgoto
Tratado VEC: Volume
de Esgoto Coletado

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

VET: Volume de Esgoto
Tratado VAC: Volume
de Água Consumido
VAE: Volume de

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

PUA:
População
Urbana Atendida com
Rede de Esgoto PUM:
População Urbana do
Município

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal
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Indicador

Objetivo

Índice
de
atendimento total
de esgoto

Índice
de
consumo
de
energia
elétrica
em sistemas de
esgotamento
sanitário
Eficiência
de
remoção de DBO
no sistema de
tratamento
de
esgoto
Eficiência
remoção
coliformes

de
de

Calcular
a
porcentagem
da
população total do
município
que
é
atendida
com
o
serviço
de
esgotamento
sanitário.
Quantificar
o
consumo total de
energia elétrica no
sistema
de
esgotamento
sanitário por volume
de esgoto coletado.
Quantificar
a
eficiência
de
remoção de DBO no
sistema
de
tratamento
de
esgoto.
Quantificar
a
eficiência
de
remoção
de

Periodicidade
de cálculo

Fórmula
de
Cálculo

Anual

[PAE
PTM]
100

Mensal

Mensal

Mensal
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CTE
VEC

/
x

/

[(DBO
inicial
DBO final)
/
DBO
inicial)] x
100
[(CFC)
/
CIC)]
x
100

Variáveis

Unidade

Possíveis
fontes de
origem dos
dados

PAE:
População
Atendida com Rede de
Esgoto PTM: População
Total do Município

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

CTE: Consumo Total de
Energia Elétrica em
Sistema
de
Esgotamento Sanitário
VEC: Volume de Esgoto
Coletado

KWh/m³

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal
/SNIS

Prefeitura
Municipal

DBO inicial: Demanda
Bioquímica de Oxigênio
antes do tratamento
DBO final: Demanda
Bioquímica de Oxigênio
após o tratamento
CFC:
Concentração
Inicial de Coliformes
Termotolerantes
-

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados
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Indicador

Objetivo

termotolerantes
no tratamento de
esgoto

coliformes
termotolerantes
sistema
tratamento
esgoto.

Periodicidade
de cálculo

Fórmula
de
Cálculo

Variáveis

no
de
de

Incidência
de
amostras na saída
do tratamento de
esgoto fora do
padrão

Quantificar o número
de amostras na saída
do tratamento que
não
atendem
os
padrões
de
lançamento previstos
na
legislação
vigente.

Extensão da rede
de esgoto por
ligação

Quantificar a relação
entre a extensão da
rede coletora de
esgoto e as ligações
totais de esgoto no
município.

Mensal

Anual
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QFP
QTA]
100

[ERC
NLT]

/
x

/

Concentração Final de
Coliformes
Termotolerantes CIC:
Concentração Inicial de
Coliformes
Termotolerantes
QFP: Quantidade de
Amostras do Efluente
da Saída do Tratamento
de Esgoto Fora do
Padrão
QTA:
Quantidade Total de
Amostras do Efluente
da Saída do Tratamento
de Esgoto
ERC:
Extensão
da
Rede
Coletora
de
Esgoto NLT: Número de
Ligações
Totais
de
Esgoto

Unidade

Possíveis
fontes de
origem dos
dados

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados

Porcentagem
(%)

Prestadora
dos
Serviços

Prefeitura
Municipal

m/ligação

Prestadora
dos
Serviços

Prefeitura
Municipal
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11.3 INDICADORES DE DESEMPENHO NA DRENAGEM URBANA E MANEJO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

Os indicadores de desempenho no sistema de drenagem urbana e
manejo de águas pluviais buscam avaliar a quantidade no atendimento deste
serviço ao longo do horizonte temporal no referido PMSB, podendo indicar o
desenvolvimento do mesmo ou ainda a necessidade de ampliação e/ou melhorias
no sistema.
Desta forma, alguns índices permitem constatar anormalidades e avaliar
a qualidade dos serviços prestados, uma vez que a frequência de ocorrência de
alguns problemas pode indicar a necessidade de readequação do sistema ou de
algumas alterações técnicas e/ou administrativas. Assim, a avaliação da situação
do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais e a sua evolução, ao longo
do horizonte de planejamento do PMSB, podem ser realizadas através da
utilização dos indicadores apresentados no Quadro 6.
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Quadro 6 – Indicadores de desempenho do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do Município de
Caarapó/MS.
Indicador

Objetivo

Índice
de
atendimento
com sistema de
drenagem

Calcular
a
porcentagem
da
população urbana
do
município
atendida
com
sistema
de
drenagem de águas
pluviais

Índice de vias
urbanas
com
galeria
de
águas pluviais

Calcular o índice de
vias urbanas que
apresentam galeria
para
drenagem
urbana de águas
pluviais

Unidade

Possíveis
fontes
de
origem dos
dados

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados

PAD: População Urbana
Atendida com Sistema de
Drenagem Urbana PUM:
População Urbana do

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal/
SNIS/IBGE

Prefeitura
Municipal

EGP:
Extensão
das
Galerias Pluviais ETS:
Extensão
Total
do
Sistema Viário Urbano

Porcentagem
(%)

Prefeitura
Municipal/
SNIS

Prefeitura
Municipal

Periodicidade
de cálculo

Fórmula
de
Cálculo

Variáveis

Anual

[PAD
PUM]
100

/
x

Anual

[EGP
ETS]
100

/
x
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Indicador

Objetivo

Índice
de
ocorrência
de
alagamento

Identificar o número
de ocorrência de
alagamentos por m²
de área urbana do
município.

Índice de vias
urbanas sujeitas
a alagamento

Identificar o índice
de vias urbanas
sujeitas
a
alagamento
no
sistema
viário
urbano

Periodicidade
de cálculo

Fórmula
de
Cálculo

Anual

[NTA
AUM]

/

Anual

[EVA
ETS]
100

/
x
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Variáveis

AUM: Área urbana do
município NTA: Número
total de ocorrência de
alagamento no ano

EVA: Extensão de vias
urbanas
sujeitas
a
alagamento
ETS:
Extensão
Total
do
Sistema Viário Urbano

Unidade

Pontos de
alagamento /
km²

Possíveis
fontes
de
origem dos
dados

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados

Prefeitura
Municipal/
SNIS

Prefeitura
Municipal

Prefeitura
Municipal/
SNIS

Prefeitura
Municipal
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Indicador

Eficiência
do
sistema
de
drenagem
urbana quanto
aos emissários
finais

Objetivo

Calcular a eficiência
do
sistema
de
drenagem referente
aos
emissários
finais do sistema de
galeria de águas
pluviais.

Periodicidade
de cálculo

Semestral
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Fórmula
de
Cálculo

Variáveis

[NEF
NET]
100

NEF:
Número
de
emissários
finais
do
sistema de galeria de
águas
pluviais
NET:
Número
total
de
emissários
finais
do
sistema de galeria de
águas
pluviais
que
contribuem
para
a
ocorrência de erosões e
alagamentos

/
x

Unidade

Possíveis
fontes
de
origem dos
dados

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados

Prefeitura
Municipal/
SNIS

Prefeitura
Municipal
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11.4 INDICADORES DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os indicadores de desempenho no sistema de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos buscam avaliar a quantidade do atendimento deste serviço
ao longo do horizonte temporal no referido PMSB, podendo indicar o
desenvolvimento do mesmo ou ainda a necessidade de ampliação e/ou melhorias
no sistema.
Desta forma, alguns índices permitem constatar anormalidades e avaliar
a qualidade dos serviços prestados, uma vez que a frequência de ocorrência de
alguns problemas pode indicar a necessidade de readequação do sistema ou de
algumas alterações técnicas e/ou administrativas. Assim, a avaliação da situação
do sistema de limpeza urbano e manejo de resíduos sólidos e a sua evolução, ao
longo do horizonte de planejamento do PMSB, podem ser realizadas através da
utilização dos indicadores apresentados no Quadro 7.
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Quadro 7 – Indicadores de desempenho dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de
Caarapó/MS.

Indicador

Índice de coleta
Regular

Objetivo

Quantifica
os
domicílios
atendidos
por
coleta de resíduos
sólidos
domiciliares

Periodicidade
de cálculo

Semestral
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Fórmula
Cálculo

de

(Duc/Dut) x 100

Variáveis

Duc: total dos
domicílios
urbanos
atendidos por
coleta de lixo
Dut: total dos
domicílios
urbanos

Unidade

Possíveis
fontes
origem
dados

(%)
Porcentagem

Prefeitura
Municipal/ SNIS

de
dos

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados

Prefeitura
Municipal
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Indicador

Objetivo

Periodicidade
de cálculo

Fórmula
Cálculo

de

Índice
de
tratamento
e
Disposição Final
de
Resíduos
Sólidos
Domiciliares

Avaliar
as
condições
dos
sistemas
de
disposição
de
resíduos sólidos
domiciliares.

Semestral

(QRSDa/QRSDi)
x 100

Índice
de
atendimento de
serviços
de
Capina, Roçada
e Varrição

Quantificar
as
vias
urbanas
atendidas
pelo
serviço
de
varrição,
tanto
manual
quanto
mecanizada

Semestral

(QVcrv/QVtotais)
x 100
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Variáveis

QRSDa:
Quantidade de
resíduos
que
possuem
disposição final
adequada
QRSDi:
Quantidade de
resíduos
com
disposição final
inadequada
QVcrv:
Quantidade de
vias
públicas
com
atendimento de
serviços
de
limpeza
QVtotais:
Quantidade de

Unidade

Possíveis
fontes
origem
dados

(%)
Porcentagem

Prefeitura
Municipal/ SNIS

Prefeitura
Municipal

(%)
porcentagem

Prefeitura
Municipal/SNIS

Prefeitura
Municipal

de
dos

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados
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Indicador

Objetivo

Periodicidade
de cálculo

Fórmula
Cálculo

de

Variáveis

vias totais
municípios

Índice
de
atendimento de
Sistema
da
Coleta Seletiva

Quantificar os
domicílios
atendidos por
coleta seletiva de
resíduos sólidos
recicláveis

Anual
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(QDCs/QDtotais)
x 100

Unidade

Possíveis
fontes
origem
dados

(%)
Porcentagem

Prestador

de
dos

Responsável
pela
Divulgação
dos Dados

no

QDCs:
Quantidade de
domicílios
atendidos pela
coleta seletiva
QDtotais:
Quantidade total
de domicílios

Prefeitura
Municipal
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12 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
As ações de emergência e contingência possuem como finalidade a
prevenção que visam evitar possíveis acidentes, utilizando métodos de
segurança a fim de evitar o comprometimento e paralisação do sistema municipal
de saneamento básico, aumento o nível de segurança da população.
Na operação e manutenção dos serviços de saneamento básico são
utilizadas formas locais da própria corporativa prestadora dos serviços que
buscam prevenir ocorrência indesejáveis por meio do controle e monitoramento
das condições físicas das instalações e equipamentos, visando a minimização de
ocorrências de interrupções na prestação, tornando os serviços contínuos e
seguros.
As buscas por ações de caráter preventivo dependem normalmente de:
manutenção estratégica, ações nas áreas de gestão operacional, controle de
qualidade, suporte de comunicação, bem como o advento de novas tecnologias
de informações entre outras.
Desta forma nos próximos subcapítulos são apresentadas ações de
emergência e contingência a integrar nos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana no Município de
Caarapó.
12.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Com base nas informações levantadas em diagnóstico realizado em
campo, considerando ainda a busca constante pela melhoria na gestão e
gerenciamento dos serviços, são propostas ações e programas para a operação
e manutenção do sistema atual. Inicia-se ao elencar riscos potenciais para o
sistema de abastecimento de água potável, sendo previsto seus respectivos
planos de contingência e emergência
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Falta de água generalizadas
Origem

Plano de contingência/ emergência

Inundação das captações de
água

Comunicação

à

população,

instituições,

danificando autoridades de defesa civil;

equipamento

Reparo dos equipamentos

eletromecânicos
Deslizamento de encostas, Comunicação às autoridades e defesa civil.
movimentação

de

solo

danificando estruturas com

Evacuação do local e isolamento da área para
evitar acidentes

arrebentamento da adução
de água bruta
Vandalismo

Comunicação à Polícia Militar e os responsáveis
pela prestação de serviços.
Reparo nas edificações

Situação de seca e vazões Controle da água disponível nos reservatórios;
críticas de mananciais

Ações com a gestão de recursos hídricos para
controle de demanda.

Qualidade
água

inadequada

dos

da

Verificação periódica da qualidade de água

mananciais, através de analises laboratoriais;

contaminação por acidentes

Implementação de rodízio de abastecimento

como o derramamento de
substâncias tóxicas na bacia
de captação
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Falta de água parcial ou localizada
Origem
Deficiência

Plano de contingência/ emergência
de

água

nos Comunicação

à

população,

instituições,

mananciais em períodos de

autoridades e defesa civil;

estiagem

Deslocamento de frota de caminhões

Interrupção
fornecimento

temporária
de

no

Comunicação à operadora em exercício de

energia energia elétrica;

elétrica em instalações de

Acionar gerador alternativo de energia

produção de água
Interrupção no fornecimento

Comunicação à operadora em exercício de

de

energia elétrica;

energia

elétrica

em

setores de distribuição

Acionar gerador alternativo de energia

Danificação de equipamento

Reparo em equipamentos danificados

de

Estação

elevatória

de

água tratada
Rompimento de linhas de

Controle da água disponível em reservatórios,

adução de água tratada

implantação de rodízios;
Reparo nas linhas danificadas

Vandalismo

Comunicação à Polícia Militar e os responsáveis
pela prestação de serviços.
Reparo nas edificações
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Aumento da demanda temporária de água
Origem

Plano de contingência/ emergência

Monitoramento da demanda

Registro estatístico do afluxo da população
flutuante;
Registro dos consumos e da distribuição espacial
do mesmo

Planos de Comunicações

Alerta a população para controle do consumo e
reservação domiciliar de água.
Articulação dos diferentes órgãos envolvidos nos
eventos

Estratégia de operação

Plano de manobras e atendimento às áreas de
maior demanda.
Disponibilidade de frota de caminhões tanque.
Equipamento reserva e de contingências para
falta de energia (uso de geradores).

Mecanismo

tarifário

demanda temporária

para

Sistematização dos custos e investimentos
necessários para cobrir a demanda.
Cálculo tarifário e quantificação das receitas e
subsídios necessários.
Negociação com as partes interessadas para
cobrança temporária dos serviços.
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Paralisação da ETA
Origem
Vazamento

Plano de contingência/ emergência
de

cloro

nas

Reparo das instalações.

instalações de tratamento de

Acionamento de pessoal treinado e capacitado

água

para o uso de máscara e outros equipamentos
necessários.

Vandalismo

Comunicação à Polícia Militar e a responsável
pela prestação de serviço.
Reparo das instalações danificadas.

Interrupção

temporária

fornecimento

de

no

Comunicação à operadora em exercício de

energia energia elétrica.

elétrica

Acionar

gerador

alternativo

de

energia.

Comunicar a responsável pela prestação dos
serviços
Danificação

em Comunicação

equipamentos

à

população,

instituições,

autoridades de defesa civil;

eletromecânicos

ou

Reparo dos equipamentos

estruturas
Rompimento de estruturas de Comunicar a responsável pela prestação dos
água

bruta

ou

de

tratada

água

serviços;
Executar

reparo

da

área

danificada

com

urgência.
Controle de mananciais

Controle das áreas de recarga de mananciais
subterrâneos;
Limitação aos usos do solo na bacia de captação
superficial;
Fiscalização regular na bacia hidrográfica contra
atividades poluidoras.
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Controle das instalações

Realização de medição na captação, entrada e
saída da ETA;
Monitoramento a distância do bombeamento da
captação;
Qualidade nos mananciais e controle sanitário da
bacia a montante;
Qualidade da água distribuída de acordo com a
legislação vigente.

Monitoramento do sistema de

Vazões encaminhadas aos setores;

distribuição de água

Pressão e regularidade na rede de água;
Limpeza

e

desinfecção

periódica

dos

reservatórios.
Gestão da manutenção

Cadastramento de equipamentos e instalações;
Programação de manutenção e limpeza dos
equipamentos necessários;
Registro histórico das manutenções.

Prevenção de acidentes nos Planos de ações em caso de incêndio;
sistemas

Plano de ação em caso de vazamento de cloro;
Gestão de riscos ambientais em conjunto com
Órgão ambiental responsável.

12.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Com base nas informações levantadas em diagnóstico realizado em
campo, considerando ainda a busca constante pela melhoria na gestão e
gerenciamento dos serviços, são propostos ações e programas para a operação
e manutenção do sistema de esgotamento sanitário. Inicia-se ao elencar riscos
potenciais para o sistema de esgotamento sanitário, sendo previsto seus
respectivos planos de contingência e emergência.
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Extravasamento de esgoto em ETE por paralisação do funcionamento da
unidade de tratamento
Origem
Interrupção

Plano de contingência/ emergência
no Acionar gerador alternativo de energia.

fornecimento de energia Instalar tanque de acumulação e amortecimento do
elétrica nas instalações
internas
bombeamento.

esgoto extravasado com o objetivo de evitar poluição

de do solo e água. Comunicar a responsável pela
operadora do serviço de esgotos e a Polícia Militar
Comunicar a concessionária de energia, a interrupção
do fornecimento.

Danificação
equipamentos
eletromecânicos
estruturas

de Comunicar a responsável pela prestação do serviço
de esgotos e a PM.
ou Comunicar aos órgãos de controle ambiental os
problemas com os equipamentos e a possibilidade de
paralisação das unidades de tratamento.
Instalar equipamentos reserva

Vandalismo

Comunicar a responsável pela prestação do serviço
de esgotos e a Polícia Militar;
Comunicar o ato de vandalismo à polícia local;
Executar reparo das instalações danificadas com
urgência.
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Extravasamento de esgoto em Estações Elevatórias (E.E)
Origem

Plano de contingência/ emergência

Interrupção

no Acionar gerador alternativo de energia.

fornecimento

de Comunicar a responsável pela prestação do

energia elétrica nas serviço de esgoto e a Polícia Militar
instalações

internas Instalação de tanque de acumulação do esgoto

de bombeamento

extravasado

com

objetivo

de

evitar

a

contaminação do solo e da água.
Danificação
equipamentos
eletromecânicos
estruturas

de Comunicar a responsável pela prestação do
serviço de esgotos e a PM.
ou Comunicar aos órgãos de controle ambiental os
problemas

com

os

equipamentos

e

a

possibilidade de paralisação das unidades de
tratamento.
Instalar equipamentos reserva
Vandalismo

Comunicar a responsável pela prestação do
serviço de esgotos e a Polícia Militar;
Comunicar o ato de vandalismo à polícia local;
Executar reparo das instalações danificadas com
urgência.
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Rompimento de coletores, interceptores e emissários
Origem
Desmoramento

Plano de contingência/ emergência
de Comunicar a responsável pela prestação dos

taludes ou paredes serviços de esgoto e a Polícia Militar;
dos canais

Executar reparo da área danificado com urgência;
Sinalizar e isolar a área como meio de evitar
acidentes.

Erosões em fundos Comunicar a responsável pela prestação dos
de vale

serviços de esgoto e a Polícia Militar;
Executar reparo da área danificado com urgência;
Sinalizar e isolar a área como meio de evitar
acidentes.

Rompimento

de Comunicar a responsável pela prestação dos

pontos de travessia serviços de esgoto e a Polícia Militar;
de veículos

Executar reparo da área danificado com urgência;
Sinalizar e isolar a área como meio de evitar
acidentes;
Comunicar ao Órgão de controle ambiental sobre
o rompimento em alguma parte do sistema de
coleta de esgoto.
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Ocorrência de retorno nos imóveis
Origem

Plano de contingência/ emergência

Obstrução em coletores Comunicar a responsável pela prestação dos serviços
de esgoto

de esgoto e a Polícia Militar;
Isolar o trecho danificado do restante da rede afim de
manter o atendimento das áreas não afetadas;
Executar reparo nas instalações danificadas com
urgência;
Executar trabalho de limpeza e desobstrução.

Lançamento

indevido Comunicar a responsável pela prestação dos serviços

de águas pluviais na de esgoto e a Polícia Militar;
rede de esgotamento

Comunicar a Vigilância Sanitária;
Ampliar o monitoramento e controle das redes de
esgoto, afim de diminuir o número de ligações
clandestinas.
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Vazamentos e contaminação do solo, cursos hídricos ou lençol freático
Origem

Plano de contingência/ emergência

Rompimento,

Comunicar a Vigilância Sanitária;

extravasamento,

Comunicar a responsável pela prestação dos serviços

vazamento e infiltração

e a Polícia Militar;

de esgotos por fossas Promover o isolamento da área e contenção do
e/ou

redes

esgotamento

de resíduo com o objetivo de reduzir a contaminação;
Conter vazamentos e promover a limpeza da área com
caminhão pipa, encaminhando resíduos para estação
de tratamento de esgoto;
Executar reparos das instalações danificadas.

Inexistência

ou Comunicar a Vigilância Sanitária;

ineficiência

do Comunicar a responsável pela prestação do serviço de

monitoramento

esgoto e a Polícia Militar;
Ampliar o monitoramento e fiscalizar equipamentos na
área urbana e rural, principalmente às fossas
existentes próximas aos cursos d’água.

Controle das condições Realização de medições de vazões e carga orgânica
do tratamento.

na entrada da ETE;
Monitoramento a distância da vazão dos principais
pontos de controle da ETE e do bombeamento da E.E
final;
Acompanhar a qualidade do efluente tratado de
acordo com a legislação vigente
Monitorar o destino dos resíduos sólidos gerados nos
processos de tratamento do efluente

Controle

dos Registro de horas trabalhadas e consumo de energia ;

equipamentos
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Vazamentos e contaminação do solo, cursos hídricos ou lençol freático
Origem

Plano de contingência/ emergência
Controle e correção de variações de tensão, vibração
e temperatura;
Controle de equipamentos de reserva.

Manutenção

de Cadastro de equipamentos e instalações;

equipamentos

Programa de manutenção dos equipamentos envoltos
na rede de esgotamento sanitário
Registro das manutenções realizadas

Prevenção de acidentes Plano de ação no caso de incêndio.
nos sistemas

Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos
do meio ambiente

12.3 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
São apresentados a seguir possíveis ocorrências para o sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sendo previsto seus respectivos
planos de emergência e contingência.

Serviços

Plano de contingência/ emergência

Paralisação sistema Acionar ou contratar funcionários para efetuar limpeza
de varrição urbana
Paralisação
serviço
domiciliar

de

dos pontos com maior acúmulo na cidade.

do Empresas e veículos previamente cadastrados seriam
coleta acionados para assumir emergencialmente a coleta de
acordo

com

roteiros

pré-estabelecidos,

dando

continuidade ao serviço;
Contratação de empresa especializada em caráter de
emergência;
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Serviços

Plano de contingência/ emergência
Em caso crítico, decretar estado de calamidade público,
levando em conta o potencial risco à saúde pública.

Paralisação

das Firmar contrato emergencial com empresa especializada

coletas seletivas e de na coleta dos resíduos conforme a sua classificação.
resíduos de serviços
de saíde
Paralisação

da Acionar a Prefeitura Municipal;

coleta de resíduos de Contratação de empresa especializada em caráter de
remoção de objetos
e

veículos

abandonados,
como

emergência.

de

bem

animais

mortos
Paralisação total do Os resíduos deverão serem transportados ou dispostos
ponto de destinação em cidades vizinhas com devida autorização do IMASUL
–Instituto de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso

final dos resíduos

do Sul.
Paralisação
do

parcial Evacuação da área;

ponto

de

Acionamento do corpo de bombeiros.

destinação final, em
caso de incêndio ou
vazamento tóxico
Paralisação

do Acionar a Prefeitura Municipal para notificação à equipe

serviço de capina e responsável pela continuidade do serviço.
roçada
Controle

Contratação emergência do serviço.
das Medição de massa na entrada da unidade.

condições

do Realizar o acompanhamento a qualidade do eventual

tratamento

ou chorume conforme legislação vigente;
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Serviços

Plano de contingência/ emergência

destinação final dos Monitorar
resíduos

taludes

e

encostas,

afim

de

prevenir

sólidos desmoronamentos.

gerados
Controle
equipamentos

dos Registro de horas trabalhadas;
Controle

de

tensão,

vibração

e

temperatura

nos

equipamentos;
Controle de equipamentos reserva.
Gestão
Manutenção

da Cadastro de equipamentos e instalações;
Programação

de

manutenção

preventiva,

limpeza

periódica e manutenção de vias de acesso;
Registro permanente do histórico de manutenções
Prevenção
acidentes

de Plano de ação em caso de incêndio;
nos Gestão de riscos ambientais em conjunto com IMASUL.

sistemas

12.4 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS
São apresentados a seguir possíveis ocorrências para o sistema de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, sendo previsto seus respectivos
planos de emergência e contingência.

Serviços

Plano de contingência/ emergência

Alagamentos/Problemas Mobilizar órgãos
relacionados

competentes

para

realização

a manutenção em redes de microdrenagem;

microdrenagem urbana
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Serviços

Plano de contingência/ emergência
Acionar autoridades de trânsito para que sejam traçadas
rotas

alternativas

afim

de

evitar

formação

de

congestionamentos;
Acionar técnico responsável para avaliação de risco à
população;
Propor soluções para resolução do problema em parceria
com

a

população,

informando

a

importância

da

preservação de sistema de drenagem
Inundações, enchentes Criar
provocados
transbordamento

sistema

de

monitoramento

para

identificar

pelo inicialmente a intensidade da enchente e acionar sistema
de de alerta;

rios, córregos ou canais Comunicar o setor municipal responsável ou Defesa Civil
de drenagem

para verificação de danos e riscos à população;
Criação em conjunto com Assistência Social de abrigos;
Estudo para controle de cheias na bacia;
Medidas para proteger pessoas situadas em zonas
críticas de inundação.

Inexistência

ou Verificar o uso de solo previsto para a região;

ineficiência da rede de

Comunicar

ao

setor

de

planejamento

drenagem urbana

necessidade de melhorias na rede de drenagem;

urbano,

Realizar limpezas de bocas-de-lobo
Assoreamento

de Comunicar ao setor de manutenção sobre a ocorrência;

bocas-de-lobo, bueiros e Realizar manutenções periodicamente;
canais

Aumentar a eficiência e cobertura da limpeza pública.

Controle das condições Realização de medições de vazões, cargas orgânicas e
de

lançamento

águas pluviais

das nutrientes em pontos críticos de lançamento de águas
pluviais em corpos receptores;
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Serviços

Plano de contingência/ emergência
Monitoramento a distância ao menos da vazão dos
principais pontos de controle da rede de drenagem;
Monitorar a destinação dos resíduos retirados nas
estruturas hidráulicas.

Controle

dos Registro de horas trabalhadas;

equipamentos

Controle

de

tensão,

vibração

e

temperatura

nos

equipamentos;
Controle de equipamentos reserva.
Gestão da manutenção

Cadastro de equipamentos e instalações;
Programação

de

manutenção

preventiva,

limpeza

periódica e manutenção de vias de acesso;
Registro permanente do histórico de manutenções
Prevenção de acidentes Plano de ação em caso de incêndio;
nos sistemas

Gestão de riscos ambientais em conjunto com IMASUL.
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13 FONTES DE FINANCIAMENTO
Os recursos de terceiros destinados ao Saneamento Básico, no âmbito
do mercado interno de recursos financeiros, provem em sua maior parte, dos
recursos do FGTS, BNDES e outras fontes de recursos, como os obtidos pela
cobrança pelo uso da água e pelo tratamento do esgoto.
Existem, também, outras fontes externas de recursos de terceiros,
representadas pelas agências multilaterais de crédito, tais como: o BIRD (Banco
Mundial), BID e JBIC (Banco Japonês), os mais importantes, de acesso mais
restrito aos prestadores de serviços.
Ademais, a principal fonte primária de recursos para o setor se constitui
nas tarifas, taxas e preços públicos que são formulados afim de garantir um
equilíbrio econômico financeiro do município. Estes se constituem na principal
fonte de canalização de recursos financeiros para a exploração dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que, além de recuperar as
despesas de exploração dos serviços, podem gerar um excedente que fornece a
base de sustentação para alavancar investimentos, sejam os mesmos
provenientes de recursos próprios e/ou de terceiros.
Em relação às demais vertentes do saneamento básico, representadas
pelos sistemas de resíduos sólidos e drenagem urbana, que ainda funciona de
forma incipiente no estado de Mato Grosso do Sul, em termos de uma
organização mais efetiva visando a melhoria do meio ambiente, deve predominar
as taxas, impostos específicos ou gerais.
Sobre a parcela dos serviços com possibilidades de individualização
como a coleta doméstica, hospitalar, industrial e inerte de resíduos sólidos,
podem ser definidos preços públicos/taxas/tarifas específicas, uma vez que cada
uma delas possui manejos diferenciados. Para a parcela difusa, como, por
exemplo, a varrição, podas de árvores, limpeza de jardins e a drenagem, cuja
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particularização para um determinado munícipe é de difícil identificação, deve
predominar o financiamento da prestação dos serviços mediante a cobrança de
um tributo especifico e/ou geral.
Desta forma, nos próximos subcapítulos são apresentadas informações
quanto às principais fontes de recursos financeiros disponíveis no âmbito do
Saneamento Básico.
13.1 TAXAS, TARIFAS, PREÇOS PÚBLICOS, TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

O sistema de tarifas e taxas são consideradas fontes primárias para o
financiamento das ações definidas pelo presente PMSB, devendo além de
recuperar os custos operacionais, gerar um excedente para alavancar
investimentos, que sejam por recursos próprios e/ou financiamentos, para
compor a contrapartida de empréstimos e o posterior pagamento da dívida
gerada.
Porém, o sistema de tarifas e taxas possuem restrições básicas na
capacidade de pagamento da população, e além disso, por se tratar de um
serviço essência a ser estendido à toda população, deve-se contemplar algum
nível de subsídio, que são divididas em três modalidades, conforme ilustra o
Quadro 8.
Quadro 8 – Modalidades de subsídios do Poder Público.
Modalidade

Descrição
O poder público transfere recursos do orçamento fiscal para

Subsídios à oferta

financiar a implantação, expansão ou ampliação dos sistemas
de Saneamento Básico, indo até o financiamento de parte ou
do total da operação e manutenção dos sistemas, onde existir
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baixa sustentabilidade financeira, o que ocorre, em geral, nos
municípios de pequeno porte
Subsídios à
demanda

O poder público transfere diretamente ao usuário parte ou toda
a cobrança pelos serviços dirigidos a ele, de acordo com
critérios de necessidade preestabelecidos.
Onde os custos dos serviços são rateados entre os usuários do
sistema

Subsídios
cruzados

de

saneamento

básico,

proporções

diferentes,

mediante critérios que reproduzam a diferenciação de renda da
comunidade beneficiada. Esta modalidade é bastante utilizada
no sistema tarifário dos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, mediante a classificação dos
usuários em categorias e faixas de consumo.

Ademais, a Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece diretrizes específicas
quanto às cobranças pelos serviços de Saneamento Básico, sendo as mesmas
listada a seguir:

Art. 29 - Os serviços públicos de saneamento básico terão a
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível,
mediante remuneração pela cobrança dos serviços
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente
na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para
cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do
serviço ou de suas atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive
taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas
atividades.
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§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a
instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento
básico observará as seguintes diretrizes:
I -prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à
saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos
serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime
de eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos
serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis
com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos
serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. § 2o Poderão
ser adotados subsídios tarifários (cruzados) e não tarifários (tributos) para os
usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala
econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.
Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de
remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá
levar em consideração os seguintes fatores:
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades
crescentes de utilização ou de consumo;
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II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; III - quantidade mínima
de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais,
como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de
menor renda e a proteção do meio ambiente;
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em
quantidade e qualidade adequadas;
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em
períodos distintos; e
VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e
localidades de baixa renda serão, dependendo das características dos
beneficiários e da origem dos recursos:

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos,
quando destinados ao prestador dos serviços;
II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando
decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de
subvenções;
III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão
associada e de prestação regional.

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em
conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;
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II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles
edificadas;
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os
percentuais

de

impermeabilização

e

a

existência

de

dispositivos

de

amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles
edificadas.

Assim,

a

sustentabilidade

financeira

dos

empreendimentos

correlacionados ao Saneamento Básico está fortemente ligada com conceitos e
diretrizes expostos, onde deve estar sempre presente os aspectos de eficiência,
localidade e técnica, na prestação dos serviços consubstanciados em bases
econômicas de custo de oportunidade, escolhendo-se a tecnologia mais
adequada às possibilidades financeiras da comunidade, cuja finalidade consiste
na melhoria ambiental com reflexos sobre a qualidade de vida e de saúde da
população beneficiada.

13.2 RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
(SANEAMENTO PARA TODOS)
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13.2.1 Projetos Financiáveis

O Programa Saneamento para Todos financia os projetos abaixo listados
(Quadro 9), dividos em grupos de acordo com as distintas faixas de juros e prazos
para amortização.

Quadro 9 – Grupos e projetos financiáveis pelo FGTS.
Abastecimento de água;
Grupo 1

Esgotamento Sanitário;
Manejo de Águas Pluviais
Tratamento industrial de Água e Efluentes líquidos e reuso

Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5

Saneamento Integrado
Desenvolvimento Institucional
Preservação de Recuperação de Mananciais Redução e Controle de Perdas
Manejo de Resíduos Sólidos
Estudos e Projetos
Plano de Saneamento

13.2.2 Fonte de Recursos
Os recursos são provenientes do Orçamento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FTGS) e de recursos de contrapartida aos empréstimos
obtidos.

13.2.3 Participantes

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

236



Gestor da Operação – Ministério das Cidades



Agente Operador – Caixa Econômica Federal (CEF)



Agente Financeiro – Instituições Financeiras delegadas da CEF



Agente Promotor e Mutuário – Estados, Municípios e Distrito
Federal, Entidades da Administração Indireta, inclusive Empresas
Públicas e de Economia Mista.



Agente Garantidor – União, Estados e Municípios e Sociedades de
Economia Mista.

13.2.4 Contrapartida

Consiste em recursos e outras fontes próprias do mutuário, destinados a
compor o valor dos investimentos. Esse valor de contrapartida é de 5% do valor
do investimento, exceto para a modalidade Abastecimento de Água que é de
10%.
Deverá ainda ser a critério do Agente Financeiro ser aceito como
contrapartida recursos oriundos das seguintes fontes:
Cobrança pelo uso da água;
Comitês e Agências de Bacias Hidrográficas;
Fundos destinados ao Saneamento Básico;
Entidades integrantes no Sistema Nacional de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos (SNGRH).
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13.2.5 Condições Financeiras

Modalidades de Financiamento

Taxa de

Prazo de

Prazo de

juros ao

amortização

carência

ano (%)

(anos)

(meses)

6,0

20

48

5,0

20

48

6,0

10

48

6,0

15

48

6,0

5

48

Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário, Manejo de Águas Pluviais e
Tratamento Industrial de Água e Efluentes
Líquidos e Reuso de Água
Saneamento integrado
Desenvolvimento Institucional, Preservação
e Recuperação de Mananciais, Redução e
Controle de Perdas
Manejo de Resíduos Sólidos
Estudos e Projetos e Plano de Saneamento
Básico

Observa-se que o prazo de carência é contado a partir da assinatura do
contrato e poderá ser prorrogado até a metade do prazo pactuado originalmente,
porém a prorrogação será deduzida do prazo de amortização e pactuado com o
mesmo número de meses.
13.2.6 Encaminhamento do pedido
Os encaminhamentos dos pedidos de financiamento são efetuados
através da Secretaria de Saneamento do Ministério das Cidades – Brasília –DF.
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13.3 ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - OGU
Os recursos não onerosos para o município, destinados ao setor de
saneamento e contidos no OGU, são mobilizados por meio de diretrizes
presentes no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2, por meio do
Ministério das Cidades e da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

13.3.1 Ministério das Cidades

13.3.1.1

Participantes

Ministério das Cidades – planejar, regular e normatizar a aplicação dos
recursos
Caixa Econômica Federal – Operacionalizar o programa
Entes Federados – Municípios, Estados, Distrito Federal e Consórcios
Públicos.

Para efeito de aplicação e subdivisão dos recursos provenientes do
Programa de Aceleração do Crescimento 2 – PAC2, o país foi dividido em grupos
de acordo com a concentração da população em regiões metropolitanas e porte
dos municípios em termos populacionais conforme ilustra o Quadro 10.

Quadro 10 – Subdivisão dos recursos provenientes do Programa de Aceleração
do Crescimento 2
Grupo

Descrição
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Regiões Metropolitanas e municípios com população superior a 70 mil
Grupo 1

habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil
habitantes nas regiões Sul e Sudeste.
Municípios com população entre 50 a 70 mil habitantes, nas regiões: Norte,

Grupo 2

Nordeste e Centro Oeste e Municípios com população entre 50 e 100 mil
habitantes nas regiões Sul e Sudeste.

Grupo 3

13.3.1.2

Municípios com população inferior a 50 mil habitantes, em qualquer região.

Contrapartida

A contrapartida definida para recursos destinados a Municípios, Estados
e ao Distrito Federal varia em função do Índice de Desenvolvimento Humano –
IDH, sendo o mesmo fator importante quanto à percentagem de investimentos a
ser realizado. Esses valores são expostos no Quadro 11.
Quadro 11 – Valores de contrapartida em função da porcentagem de
investimento e IDH.
Descrição

Municípios

Estado e Distrito Federal

% do investimento

IDH

2

0,5

3

> 0,5 e ≤ 0,6

4

>0,6 e ≤ 0,7

8

>0,7 e ≤ 0,8

20

>0,8

10

≤ 0,7

15

>0,7 e ≤ 0,8

20

>0,8
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13.3.1.3

Encaminhamento dos pedidos

Os pedidos devem ser encaminhados através da Secretaria Nacional de
Saneamento do Ministério das Cidades apoiados na portaria 40 de 31/01/2011,
que aprovou o Manual de Instruções para contratação e execução das ações do
Ministério das Cidades inseridas na segunda fase do PAC2.

13.3.2 FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE (FUNASA)

Os critérios alocados no Orçamento Geral da União para a FUNASA
aplicar nos setores de abastecimento e esgotamento sanitário, se destinam,
prioritariamente, aos municípios com menos de 50 mil habitantes, exceto os
municípios das Regiões Metropolitanas mediante os critérios de priorização:


Municípios que contam com projetos de engenharia devidamente
elaborados e com plena condição de viabilidade das obras;



Municípios que contam com gestão estruturada de serviços
públicos

de

saneamento

básico

com

entidade

ou

órgão

especializado (autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista, consórcio público) e concessão regularizada, nos caso em
que couber;


Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC1;



Empreendimentos

que

abastecimento de água;
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Municípios com elevado risco de transmissão de doenças
relacionadas

à

falta

ou

inadequação

das

condições

de

saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma e dengue,
conforme classificação do Ministério da Saúde;


Municípios com menores Índices de Desenvolvimento Humano –
IDH;



Municípios com menores índices de abastecimento de água;



Municípios com maiores taxas de mortalidade infantil (TMI),
segundo dados do Ministério da Saúde;



Municípios inseridos nos bolsões de pobreza identificados pelo
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS;



Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento,
elaborado ou em elaboração, nos moldes de lei 11445/2007;



Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento - SNIS

As propostas hierarquizadas serão submetidas ao GEPAC – Grupo
Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento e pré-selecionadas em
função da demanda apresentada e da disponibilidade de recursos constantes das
Leis Orçamentárias
13.3.3 Banco nacional de desenvolvimento econômico e social – BNDES

Atuante em projetos e programas de Saneamento, o BNDES atende
entidades de direito público e direito privado. Assim, nos próximos subitens
busca-se elencar a descrição dos projetos que são financiáveis, quem pode
participar e condições gerais dos financiamentos.
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13.3.3.1

Projetos Financiáveis

Dentre os projetos constam:


Abastecimento de água;



Esgotamento sanitário;



Efluentes e resíduos industriais;



Resíduos sólidos;



Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias
hidrográficas);



Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;



Desenvolvimento institucional;



Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos
Comitês; e



Macrodrenagem.
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13.3.3.2

Participantes

Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou
estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas
de direito público.

13.3.3.3

Contrapartida

A participação máxima do BNDES nos itens financiáveis dos projetos é
de 80%, podendo ser ampliada para 100% nos seguintes casos:
O cliente que tenha arcado com os custos referentes à aquisição do
terreno destinado ao referido projeto, 180 dias anteriores à data de protocolo da
Consulta Prévia no BNDES; e
Esteja contemplada uma solução de tratamentos dos resíduos, como
compostagem,

"mass

burning",

aproveitamento

energético,

plantas

de

blendagem de resíduos, transformação de resíduos em matéria-prima, dentre
outros.
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13.3.3.4

Condições Financeiras

Custo financeiro

Apoio Direto ¹

Apoio Indireto ²

Custo Financeiro ³

TJLP

TJLP

0,9% ao ano

0,9% ao ano

-

0,5%

-

5

Até 3,57% ao ano

-

Remuneração Básica do
BNDES
Taxa de Intermediação
Financeira4
Taxa da Instituição
Financeira Credenciada
Taxa de Risco de Crédito
6

– Operação feita diretamente com o BNDES;
– Operação feita por meio instituição financeira credenciada;
3
– Calculado com base de inflação para o ano seguinte e mais um prêmio de risco;
4
– Somente para grandes empresas;
5
– Negociada pelo cliente junto à instituição financeira credenciada; e
6
- Varia de acordo com o risco de crédito do cliente; e de 1% ao ano para Administração
Pública Direta dos Estados e Municípios.
Fonte: BNDES
1
2

13.3.3.5

Encaminhamento dos pedidos

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES Área
de Planejamento – AP Departamento de Prioridades – DEPRI Av. República do
Chile, 100 - Protocolo – Térreo 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
13.3.4 Outras fontes de financiamento
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Além das fontes de financiamento provenientes de tarifas, recursos do
tesouro das entidades federadas e financiamentos nacionais, que são as mais
visíveis, existem outras com maior dificuldade de acesso que são as seguintes:
Mercado de Capitais através da venda de títulos da dívida pública das
empresas de direito privado, conversíveis ou não em ações e venda de ações no
mercado. No caso a empresa deve ser uma S.A. e abrir o respectivo capital;
Financiamentos Internacionais através de empréstimos oriundos de
entidades multilaterais de crédito – BIRD (Banco Mundial), BID (Banco
Interamericano), JBIC (Banco Japonês), os que mais operam com o Brasil na
área de Saneamento Básico. Em geral as condições financeiras, em termos de
taxa de juros, são mais favoráveis se comparados aos empréstimos do mercado
nacional, porém o acesso é limitado a grandes empreendimentos e sujeitos a
riscos cambiais.
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14 SISTEMA DE INFORMAÇÕES

14.1 TERMOS E DEFINIÇÕES
O Plano Municipal de Saneamento do Município de Caarapó , para efeitos
deste manual, aplica os seguintes termos e definições:


ArcGIS: conjunto integrado de softwares de SIG que possibilita ao
usuário, organizar e preparar funcionalidades de SIG em ambiente
desktop, servidores ou aplicações customizadas. O ArcGIS
Desktop é um conjunto escalável de produtos que começa com o
ArcReader

e

se

estende

para ARCGIS

BASIC, ARCGIS

STANDARD E ARCGIS ADVANCED. São usados para compilar,
criar, analisar, gerar mapas e publicar informações geográficas e
conhecimento.


Atributo: informação alfanumérica contida na tabela de uma base
de dados diretamente associada ao arquivo de dados geográficos.



Banco de Dados Geográfico: repositório de dados geográficos
(descritivos e/ou geométricos) que possa ser acessado através de
aplicativos de um Sistema de Informação Geográfica (SIG).



Coordenada geográfica: corresponde a um par de valores
angulares medidos sobre um sistema de coordenadas esféricas,
definindo a posição de um ponto na superfície terrestre.



Coordenada plana: corresponde a um par de valores em unidade
métricas, medidos sobre um sistema de coordenadas planas ou
cartesiano, definindo a posição de um ponto na superfície terrestre.
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Dado geográfico: representação gráfica de elementos do mundo
real e os atributos a eles associados para descrever suas
características e relações espaciais. Existem dois tipos de dado
geográfico: vetorial e raster.



Datum: conjunto de parâmetros e pontos de controle usados para
precisamente definir a forma tridimensional da Terra (exemplo: um
elipsoide), constituindo a base para um sistema de coordenadas
planas.



Faixa espectral: intervalo de comprimento de onda do espectro
eletromagnético.



Georreferenciamento: processo de posicionar o dado geográfico o
mais próximo da sua posição geográfica no mundo real, com uso
de ferramentas (softwares) especialistas.



Metadado: conjunto de informações que descreve o dado
geográfico auxiliando na sua localização e entendimento (tais como
fonte, conteúdo, qualidade, condição, confiabilidade e projeção).



Plano de informação: conjunto de feições geográficas similares que
são organizados por assunto (exemplo solo, vias e rios) e se
estende por toda a área geográfica definida por um mapa. Similar
a Layer do ArcGIS e Theme do ArcView.



Projeto de Sistema de Informação Geográfica: conjunto de
arquivos de dados geográficos, organizados e padronizados
segundo regras topográficas específicas, preparados para serem
analisados e visualizados por softwares especializados.



Raster: formato de arquivo digital contendo um conjunto de células
de mesmo tamanho estruturadas em linhas e colunas (matriz),
onde cada célula possui atributos e coordenadas para localização.
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Resolução: precisão com que uma dada escala de mapa pode
representar a localização e a forma de uma feição geográfica.
Quanto maior a escala de um mapa, maior é a resolução possível.
Ou seja, à medida que a escala de um mapa decresce a resolução
diminui e o corpo da feição deve ser suavizado, simplificado ou não
mostrado. Por exemplo, pequenas áreas podem ser representadas
como pontos.



Sistema de Informação Geográfica (SIG): sistema composto por
software, hardware, dados, procedimentos e pessoas, capaz de
armazenar,

manipular,

analisar

e

apresentar

informações

associadas a uma localização geográfica.

14.2 FORMATO
E
APRESETAÇÃO
GEORREFERENCIADOS

DE

DADOS

GEGRÁFICOS

14.2.1 critérios para apresentação de dados geográficos

Basicamente, os elementos e trechos dos materiais fornecidos foram
digitalizados,

obedecendo-se

suas

posições

relativas

aos

elementos

cartográficos dos documentos fornecidos pela contratante. Os arquivos editados
pela contratada apresentam o preenchimento do metadado (XML) em cada nível
de informação contendo basicamente a fonte do dado, o ano e escala original de
mapeamento.
Os materiais disponibilizados no formato pdf e cad (sem coordenadas
geográficas associadas) foram georreferenciados utilizando dados disponíveis
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no sistema geodésico projetado em UTM WGS 1984, sendo principalmente
utilizadas as ortofotos do IBGE como referência, pois são as imagens de maior
resolução espacial disponível.

14.2.2 SISTEMA DE INFOMAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO

O banco de dados georeferenciados (BDG) foram desenvolvidos em
plataforma SIG, compatível com software ArcGIS/ESRI. Desta forma, o


arquivos.shapefile - Arquivos do formato shapefile contendo
informações vetoriais e tabulares



-nome.lyr: Contém informações para padronização de legendas,
cores e classificações dos arquivos vetoriais.



-nome.style: Estes arquivos contém a biblioteca de símbolos
utilizados para representar as feições contidas no BDG.



-arquivos.gdb - Arquivos geodatabase contendo conjuntos de
dados geográficos (datasets) diagnosticados para sistemas de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, drenagem
pluvial e sistema de resíduos; bem como prognosticados para
sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos.

Estes tipos de arquivos são utilizados para visualização de arquivos
vetoriais e raster, contidos no BDG desenvolvidos com informações levantadas
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na fase de diagnóstico e prognóstico do PMSB, bem como contendo importantes
atributos identificadores que possam correlacionar diferentes níveis de
informação.
Desta forma, a utilização desta plataforma SIG possibilitará uma melhor
interpretação e consulta rápida das informações contidas no PMSB, bem como a
elaboração de mapas e figuras padronizadas.

14.2.3 Sistema geodésico e sistema de referência

Todas as informações contidas no banco de dados geográficos do PMSB
foram georreferenciadas utilizando um sistema de coordenadas planas ou
cartesiano. Este sistema baseia-se na escolha de dois eixos perpendiculares,
usualmente denominados eixos horizontais (eixo x) e vertical (eixo y), cuja
interseção é denominada origem, estabelecida como base para a localização de
qualquer ponto contido no plano. Neste sistema as unidades das coordenadas
são dadas em metros (m).
A projeção adotada foi a Universal Transversa de Mercador (UTM), que
é a mesma adotada para o mapeamento sistemático no Brasil nas escalas
1:250.000, 1:100.000, 1:50.000. Trata-se de um sistema de projeção cilíndrico e
conforme, que preserva os ângulos e mantém a forma das feições mapeadas.
O sistema geodésico utilizado como referência (Datum) foi o World
Geodetic System (WGS 84) que possui origem no centro de massa da Terra
(geocêntrico). O WGS 84 é um sistema geodésico tridimensional, comum e
ortogonal, amplamente utilizado como referência para o georreferenciamento de
imagens de satélites e arquivos vetoriais.
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14.2.4 simbologia empregada

Os dados constantes na base específica de dados devem ser
simbolizados preferencialmente através do padrão de simbologia SIGPSAM,
apresentado no arquivo SIGPSAM.style.
Embora a base cartográfica específica possa receber alterações e/ou
atualizações, as feições geográficas oriundas das etapas de Diagnóstico e
Prognóstico do Plano Municipal de Saneamento de Tanguá organizadas na base
específica possuem suas respectivas simbologias padronizadas.
Padrões de preenchimentos foram definidos para todos os tipos de
feições (poligonais, linhas ou pontos), entretanto, podem ter sua coloração
alterada em casos onde haja a necessidade de distinguir diferentes tipos ou
categorias do mesmo elemento representado.
14.2.5 ARQUIVO .MXD Temático

Para consulta e análise do BDG foi estruturado em um arquivo. MXD
temático do município de Caarapó contendo os arquivos desenvolvidos para cada
sistema, bem como os arquivos reunidos da base cartográfica municipal e de
ortofotos disponibilizadas pelo IBGE.

14.3 PADRÃO DE ESTRUTURA DE DIRETÓRIO E NOMENCLATURA DOS
ARQUIVOS

A padronização de estrutura de diretório e nomenclatura de arquivo tem
por objetivo identificar o conteúdo com rapidez e organizar os dados contidos nos
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diretórios, facilitando assim a utilização aos usuários e responsáveis pela
atualização do sistema.

14.3.1 Regras básicas para nomenclatura de diretório e arquivo

Buscando atingir objetivos propostos pelo sistema de informações, foram
criadas duas regras básicas, sendo eles:
Os nomes de diretórios sempre devem começar com letra maiúscula e as
demais letras minúsculas, exceto abreviações de palavras comumente utilizadas
com todos maiúsculas (Ex.: Linhas de descarga das ETAs.shp).
Nomes de diretórios ou arquivos não poderão ter acentos ou caracteres
especiais.

14.3.2 Nome e estrutura de diretórios

Os arquivos presentes nos dados geográficos deverão ser gravados e
estruturados de modo a facilitar a organização e acesso das informações,
dividindo-os de acordo com as informações dos quatro eixos do saneamento
básico. Assim, deverão ainda serem criadas pastas específicas para os diretórios
contendo informações cartográficas locais e específicas.
As informações cartográficas específicas conterão dados do município
como arquivos shapefile contendo dados de água, drenagem, esgoto e resíduos
sólidos.
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14.3.3 Nome de arquivo – dado vetorial

Afim de criar um bando de dados organizado e de fácil acesso, o nome
do arquivo deverá ser escrito pela primeira letra maiúscula e sem caracteres
especiais, como acentos ou hÍfens.

14.3.3.1

Arquivo Shapefile (SHP)

O formato shapefile é composto por, no mínimo, três arquivos
identificados pelas extensões SHP, SHX e DBF que devem ser obtidos
separadamente e armazenados em um mesmo local em seu disco rígido. Além
destas extensões, pode haver outros arquivos (extensões PRJ, XML, SBN) com
dados e informações adicionais para o shapefile, e assim, terão o mesmo nome
automaticamente.
É importante o usuário saber que ao transportar o arquivo shapefile, é
necessário transportar todas as extensões para um mesmo diretório. Cada
extensão deverá conter as suas informações geográficas e cadastrais como
metadados.
14.3.3.2

Arquivo de configuração do ArcGis: Layers (LYR)

O arquivo Layer (*.lyr) armazena configurações realizadas de simbologia
dos arquivos geográficos vetoriais ou raster, como a escala de visualização,
configuração de labels, entre outras. Insta observar ainda que é importante que
o usuário não confunda esse arquivo com o Layer do AutoCAD ou outro software.
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14.3.3.3

Arquivo de formato Geodatabase

O Geodatabase consiste numa coleção de conjunto de dados geográficos
(classes de bjetos, classes de feições e datasets de feições) que pode armazenar
conjuntamente dados vetoriais e matriciais em uma pasta com sistema comum
de base de dados.
No geotadabase, uma classe de objetos consiste em uma tabela que
armazena dados não espaciais. Já uma classe de feições é uma coleção de
feições com o mesmo tipo de geometria (pontos, linhas ou polígonos) com os
mesmos atributos. Um dataset de feições é uma coleção de classes de feições
que compartilham a mesma referência espacial. Classes de feições que
armazenam feições simples podem ser organizadas dentro ou fora de um dataset
de feições. Classes de feições que armazenam feições topológicas devem estar
contidas dentro de um dataset de feições para garantir uma referência espacial
comum. É importante ressaltar que ao transportar um arquivo no formato File
Geodatabase, deve-se transportar o arquivo com formato *.gdb.

14.3.3.4

Nome de arquivo – Dados Raster

Assim como os arquivos vetoriais, os dados raster deverão ser escritos
pela primeira letra maiúscula e sem caracteres especiais, como acentos.
14.4 ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS PARA O PMSB DE
CAARAPÓ

14.4.1 Base cartográfica
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Os dados que constituem a base cartográfica regional foram adquiridos
em bases gratuitas. Os arquivos são vetoriais no formato shapefile e matriciais
no formato GeoTiff, ambos compatíveis com a plataforma ArcGIS/ArcInfo.
Estas informações contextualizam os planos de informação da base
cartográfica específica e foram adquiridas em diferentes sistemas de projeção e
datum de referência. Todas as informações foram convertidas para o sistema de
projeção Universal Transversa de Mercartor (UTM) com referência ao datum
WGS-84. Assim, a base cartográfica regional deverá ser formada pelos planos
de informações demonstrados nos próximos subitens.

14.4.1.1

Informações Vetoriais

Informações
Limite Nacional

Conteúdo
Este plano de informação contém o limite do Brasil,
sendo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Esta base cartográfica é
compatível com a escala original de mapeamento
1:250.000, de acordo com critérios técnicos préestabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE. Está disponível no
sistema de coordenadas geográficas e referenciado em
relação ao datum SIRGAS 2000.

Limites Estaduais

Este plano de informação contém os limites dos estados
brasileiros, sendo disponibilizado pelo IBGE. Esta base
cartográfica é compatível com a escala original de
mapeamento 1:250.000, de acordo com critérios
técnicos pré-estabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE. Está
disponível no sistema de coordenadas geográficas e
referenciado em relação ao datum SIRGAS 2000.
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Informações
Limites Municipais

Conteúdo
Este plano de informação contém os limites dos
municípios brasileiros, sendo disponibilizado pelo IBGE.
Esta base cartográfica é compatível com a escala
original de mapeamento 1:250.000, de acordo com
critérios técnicos preestabelecidos pelo
IBGE/DGC/CETE. Está disponível no sistema de
coordenadas geográficas e referenciado em relação ao
datum CEPERJ UTM WGS84.

Malha de Setores

Este plano de informação contém os limites dos setores

Censitários 2010

censitários dos municípios brasileiros, com conexão com
variáveis de saneamento do censo 2010, sendo
disponibilizado pelo IBGE. Esta base cartográfica é
compatível com a escala original de mapeamento
1:250.000, de acordo com critérios técnicos préestabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE. Está disponível no
sistema de coordenadas geográficas e referenciado em
relação ao datum UTM WGS84.

Sedes Municipais

Este plano de informação contém a localização das
sedes dos municípios brasileiros, sendo disponibilizado
pelo IBGE. Esta base cartográfica é compatível com a
escala original de mapeamento 1:250.000, de acordo
com critérios técnicos pré-estabelecidos pelo
IBGE/DGC/CETE. Está disponível no sistema de
coordenadas geográficas e referenciado em relação ao
datum SIRGAS 2000.

Rodovias

Este plano de informação contém as principais rodovias
brasileiras, sendo disponibilizado pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). Esta
base cartográfica é compatível com a escala original de
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Informações

Conteúdo
mapeamento 1:1.000.000, de acordo com critérios
técnicos pré-estabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE. Está
disponível no sistema de coordenadas geográficas e
referenciado em relação ao datum WGS 1984.

Hidrografia Nacional

Este plano de informação contém a hidrografia regional

2010

atualizada para o ano de 2010, sendo disponibilizado ela
Agência Nacional de Águas (ANA). Esta base
cartográfica é compatível com a escala original de
mapeamento 1:1.000.000, de acordo com critérios
técnicos pré-estabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE.Está
disponível no sistema de coordenadas geográficas e
referenciado em relação ao datum SAD 1969.

Regiões Hidrográficas do Este plano de informação contém os limites das regiões
Brasil

hidrográficas brasileiras, sendo disponibilizado pela
ANA. Esta base cartográfica é compatível com a escala
original de trabalho 1:1.000.000, de acordo com critérios
técnicos pré-estabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE. Está
disponível no sistema de coordenadas geográficas e
referenciado em relação ao datum SAD 1969.

Remanescentes dos

Este plano de informação contém os limites dos

biomas brasileiros

remanescentes dos biomas brasileiros, sendo
disponibilizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Renováveis (IBAMA). Esta base cartográfica
é compatível com a escala original de mapeamento
1:1.000.000, de acordo com critérios técnicos préestabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE. Está disponível no
sistema de coordenadas geográficas e referenciado em
relação ao datum SAD 1969.
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Informações

Conteúdo

Unidade de

Este plano de informação contém os limites das

Conservação Federal

unidades de conservação federal, sendo disponibilizado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Esta base cartográfica é compatível com a escala
original de mapeamento 1:500.000, de acordo com
critérios técnicos pré-estabelecidos pelo
IBGE/DGC/CETE. Está disponível no sistema de
coordenadas geográficas e referenciado em relação ao
datum WGS 1984.

Ortofotos IBGE

Este plano de informação contém fotografias aéreas
coloridas ortorretificadas, disponibilizadas pelo IBGE,
articuladas por folhas segundo o recorte do mapeamento
sistemático brasileiro. Estas fotografias aéreas estão
disponibilizadas em escala 1:25.000, referenciada em
relação ao sistema de coordenadas UTM, zona 23sul,
datum SIRGAS2000.

14.4.1.2

Planos de informações matriciais

Informações

Conteúdo

Modelo numérico do

Este plano contém informações sobre a topografia da

terreno (MNT) gerado

região estudada. As imagens da SRTM possuem uma

pela missão Shuttle

resolução espacial de 3 arcosegundos (90 metros) e
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Informações

Conteúdo

Radar

possuem precisão planialtimétrica compatível com a

TopographyMission

escala de mapeamento de 1:100.000. O MNT SRTM é

(SRTM)

disponibilizado gratuitamente pela EMBRAPA. Está
disponível no sistema de coordenadas geográficas e
referenciado em relação ao datum WGS 1984.
A partir deste modelo numérico foram gerados três
planos de informação vetorial (formato shapefile) de
curvas de nível do estado do Rio de Janeiro com a
equidistância das curvas de nível de 30, 50 e 100
metros, nomeados respectivamente como:
Curvas de nível de 30 m;
Curvas de nível de 50 m;
Curvas de nível de 100 m.

Imagens LANDSAT5/TM

Este plano de informação contém imagens composições
colorida obtidas pelo sensor TematicMapper (TM) a
bordo do satélite LANDSAT5. Estas imagens possuem
resolução espacial de 30 metros, compatível com a
escala de mapeamento de 1:100.000. No entanto a
escala que estas imagens podem ser enquadradas varia
de acordo com os processamentos de correções
geométricas aplicadas nas mesmas. Portanto, a escala
supracitada pode ser alterada para maior ou menor. No
Brasil estas imagens são disponibilizadas pelo INPE no
sistema de coordenadas UTM, zona 21 e 22, e
referenciadas em relação ao datum WGS 1984.
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14.4.2 BASE CARTOGRÁFICA ESPECÍFICA E PADRÃO DE METADADOS

As entidades da base específica são arquivos vetoriais no formato
shapefile compatíveis com a plataforma ArcGIS/ArcInfo e estão no sistema de
projeção Universal Transversa Mercartor (UTM) e datum WGS-84.
A base específica contém cinco diretórios, sendo quatro para os sistemas
de saneamento (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem) e um para os
dados de Base Cartográfica.
Os sistemas de Água e Esgoto contêm dados e informações das etapas
de Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Saneamento Básico, enquanto que os
sistemas de Resíduos Sólidos e Drenagem contêm dados e informações
levantadas apenas na etapa de Diagnóstico.
Os diretórios dos sistemas de saneamento básico estão descritos em
detalhes nos subitens a seguir.

14.4.2.1

Sistema de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água é composto basicamente por onze
shapefiles que representam as suas partes integrantes. O conjunto de shapefiles,
tipos de arquivos, nomes das entidades do PMSB e seu respectivo sistema de
referência estão apresentados no Quadro 12.
Quadro 12 – Ridos de arquivos, nomes das entidades do PMSB e seu respectivo
sistema de referência

Nogueira Consultoria Ambiental e Veterinária Ltda.
Rua Roaldo Ferreira Lino, n° 31. Água Clara/MS
E-mail: ngrambiental@outlook.com
(67) 3239.2615 / (67) 8414.3730

262

Nome da Unidade do
Nº

sistema de

Tipo de
Nome da entidade

abastecimento de água

arquivo
Shapefile

Sistema de
Referência

1

Mananciais

Mananciais

Linhas

UTM WGS

2

Locais de captação de

Captações

Pontos

84
Zone 22S

água
3

Área de atendimento do

Área de

sistema produtor

atendimento do

Polígonos

sistema produtor
4

Reservatórios

Reservatórios

Pontos

5

Estações de Tratamento

ETA

Ponto

UTs

Pontos

Traçados da linha de

Linhas de

Linhas

descarga das ETAs

descarga das

de Água (ETAs)
6

Unidade de Tratamento
(UTs)

7

ETAs
8

Traçados das adutoras

Adutoras

Linhas

9

Estações de

Estações de

Pontos

bombeamento

bombeamento

Traçados das redes de

Redes de

distribuição de água

distribuição

Setores de Abastecimento

Setores de

10

11

Linhas

Polígonos

Abastecimento

Com base nessas informações os próximos subitens descrevem cada um
dos arquivos existentes para o Sistema de Abastecimento de Água, bem como o
padrão de metadados utilizado.
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a) Mananciais
Os mananciais podem ser superficiais (cursos d’água) ou subterrâneos
(aquíferos). Os cursos d’água são representados por shapefiles do tipo linhas,
enquanto que os shapefiles do tipo polígonos podem ser utilizados para
representar os aquíferos subterrâneos.
As informações relativas aos aspectos de qualidade e quantidade de
água dos mananciais, de seus usos e características de outorga foram
estruturadas em categorias de atributos nestes arquivos.
b) Locais de captação de água
As captações são representadas por um shapefile do tipo pontos,
representado pelo local onde está instalada a estrutura de captação. As
categorias de atributos representam informações quanto sua localização
espacial, dados técnicos e operacionais.
c) Áreas de atendimento do sistema produtor
Este shapefile de polígonos representa a área de atendimento do sistema
produtor.
d) Reservatórios
Os reservatórios de distribuição de água são representados por arquivos
shapefiles do tipo pontos. As categorias de atributos foram estruturadas de modo
a

representar

informações

da

localização

operacionais.
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e) Estações de Tratamento de Água (ETAs)
As ETAs são representadas por arquivos shapefiles do tipo pontos e as
categorias de atributos foram estruturadas para caracterizar informações de
projeto e processos.
f) Unidades de Tratamento de Água (UTs)
As UTs são representadas por arquivos shapefiles do tipo pontos e as
categorias de atributos foram estruturadas para caracterizar informações de
projeto e processos.
g) Adutoras
As adutoras do SAA são representadas por arquivos shapefiles do tipo
linhas, com categorias de atributos estruturados de modo a caracterizar o tipo de
água transportada, energia de movimentação da água, bem como outros dados
técnico operacionais.
h) Estações de Bombeamento
As estações elevatórias de água são representadas por arquivos
shapefiles do tipo pontos, com categorias de atributos destinados a reunir
informações do tipo de elevatória.
i) Redes de distribuição de água
As redes de distribuição de água são representadas por shapefiles do tipo
linhas e as categorias de atributos foram estruturadas de modo a representar
informações de projeto, informações técnicas, operacionais e administrativas.
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j) Setores de Abastecimento
Este shapefile de polígonos representa os setores de abastecimento de
água, em função do crescimento e da infraestrutura hidráulica diferenciada.

14.4.2.2

Sistemas de esgotamento sanitário

O Sistema de Esgotamento Sanitário abrange desde a rede coletora de
esgoto aos pontos de lançamento de esgoto, sejam eles tratados (após as ETEs)
ou brutos. Assim, este sistema é representado por sete shapefiles, organizados
conforme o nome da unidade do sistema, nomes das entidades do PMSB, tipo
de arquivo shapefile e o sistema de projeção/referência adotado

Nome da Unidade do

Nome da

Tipo de

Sistema de

sistema de esgotamento

entidade

arquivo

Referência

sanitário

Shapefile

Traçados das redes

Redes coletoras

Linhas

coletoras de esgoto

de esgoto

Traçados dos coletores

Coletores tronco

Linhas

Traçados dos interceptores

Interceptores

Linhas

Estações elevatórias de

Estações

Pontos

esgoto

elevatórias

Estações de Tratamento de

ETEs

Pontos

Pontos de

Pontos de

Pontos

lançamento/afastamento de

lançamento de

esgoto

esgoto

84

tronco

Esgoto Doméstico
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Zone 22S
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Bacias de esgotamento

Bacias de

sanitário

esgotamento

Polígonos

Com base nessas informações os próximos subitens descrevem cada um
dos arquivos existentes para o Sistema de Esgotamento Sanitário, bem como o
padrão de metadados utilizado.

k) Traçados das redes coletora de esgoto
As redes coletoras de esgoto são representadas por arquivos shapefiles
do tipo linhas, com categorias de atributos que caracterizam as tubulações, bem
como informações operacionais.

l) Traçados dos coletores tronco
Os coletores tronco são representados por arquivos shapefile do tipo
linhas. Apesar de serem tubulações de maiores diâmetros e profundidade do que
as tubulações da rede coletora, os atributos disponíveis para representar suas
características são os mesmos.

m) Traçado dos interceptores
Os interceptores são representados por arquivos shapefile do tipo linhas
e também possuem as categorias de atributos idênticos ao de redes de coleta ou
coletores tronco para representar suas características.
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n) Estações elevatórias de esgoto
As Estações Elevatórias de Esgoto são representadas por arquivos
shapefiles do tipo pontos, com categorias de atributos estruturados para
representar informações do tipo de elevatória e informações relativas a seus
subcomponentes elétricos e mecânicos.

o) Estações de tratamento de esgoto doméstico (ETEs)
As Estações de tratamento de esgoto (ETEs) são representadas por
arquivos shapefile do tipo pontos, com categorias de atributos estruturados para
representar informações quanto a localização espacial, características de
processo de tratamento e características relativas à solução quanto ao lodo
gerado na estação.

p) Pontos de lançamento de esgoto
Os pontos de lançamento de esgoto são representados por arquivos
shapefile do tipo pontos, com categorias de atributos estruturados para
caracterizar a localização espacial, informações do tipo de esgoto despejado no
corpo receptor (in natura ou tratado) e dados relativos ao corpo receptor.

q) Bacias de esgotamento sanitário
As Bacias de esgotamento sanitário são representadas por arquivos
shapefile do tipo polígonos. Estes polígonos delimitam as áreas das redes
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coletoras de esgoto e contém categorias de atributos para informações relativas
às localidades atendidas.

14.4.2.3

Sistema de Drenagem e Manejo de águas pluviais

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais é composto por sete
arquivos shapefiles que representam suas partes integrantes. Assim o Quadro
13 apresenta as unidades do sistema de drenagem de água pluviais, bem como
os nomes das entidades do PMSB, o tipo de arquivo shapefile e o sistema de
projeção/referência adotado.
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Quadro 13 - Unidades do sistema de drenagem de água pluviais, bem como os
nomes das entidades do PMSB, o tipo de arquivo shapefile e o sistema de
projeção/referência adotado
Nome da Unidade do
Nº

Sistema de Drenagem e
Manejo de Águas

Nome da entidade

Pluviais
1

2

3

Tipo de

Sistema

arquivo

de

Shapefile

Referência

Traçados das redes de

Redes de coleta

Linhas

coleta superficial de águas

superficial de

84

pluviais

águas pluviais

Zone 22S

Traçados das redes de

Redes de coleta

coleta subterrânea de

subterrânea de

águas pluviais

águas pluviais

Acessórios das redes de

Acessórios das

coleta de águas pluviais

redes de coleta de

Linhas

Pontos

águas pluviais
4

Reservatório de

Piscinões

Polígonos

Áreas de

Pontos

Acumulação Hidráulica
(Piscinões)
5

Áreas de inundação

inundação
6

7

Área de risco por

Área de risco por

deslizamentos

deslizamentos

Pontos de descarga do

Pontos de

corpo hidrico

descarga
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Linhas

Pontos

UTM WGS
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Com base nessas informações os próximos subitens descrevem cada um
dos arquivos existentes para o Sistema de Drenagem e manejo de Águas
Pluviais, bem como o padrão de metadados utilizado.

a) Traçados das redes de coleta superficial de águas pluviais
Os traçados das redes de coleta superficial de águas pluviais são
representadas por arquivos shapefile do tipo linhas. As categorias de atributos
foram estruturadas para informações relativas ao tipo (sarjetas, meios fio, valas
e canais), materiais, extensão dos trechos, microbacias a que pertencem e
operadora.

b) Traçados das redes de coleta subterrânea de águas pluviais
Os traçados das redes de coleta subterrânea de águas pluviais são
representados por arquivos shapefile do tipo linhas, com categorias de atributos
estruturados para informações relativas aos materiais, extensão dos trechos,
geometria das galerias (diâmetro e seção), microbacias a que pertencem e
operadora.

c) Acessórios das redes de coleta de águas pluviais
Os equipamentos acessórios das redes de coleta de águas pluviais são
representados por arquivos shapefiles do tipo pontos. Estes dispositivos
destinados a permitir a inspeção e desobstrução das tubulações podem ser dos
tipos: Caixa coletora, Boca de lobo, P , Bueiro e Descida d’água.
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d) Reservatórios de Acumulação Hídrica (Piscinões)
Os reservatórios de acumulação hídrica (ou Piscinões) são representados
por arquivos shapefiles do tipo polígonos. Estas contêm categorias de atributos
estruturadas para informações da área alagada em determinado evento, ano do
mapeamento da mancha de inundação e do número de setores censitários
atingidos por este evento.

e) Áreas de inundação
As áreas de inundação são representadas por arquivos shapefiles do tipo
polígonos. Estas contêm categorias de atributos estruturadas para informações
da área alagada em determinado evento, ano do mapeamento da mancha de
inundação e do número de setores censitários atingidos por este evento.

f) Áreas de risco de escorregamento
As áreas de risco e sujeitas à ocorrência de escorregamentos de terra
são representadas por arquivos shapefiles do tipo pontos, com categorias de
atributos estruturadas para informações relativas à área de risco em determinado
evento, ano do mapeamento do desastre natural e número de setores censitários
atingidos por este evento.
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g) Pontos de descarga no Corpo Hídrico
Os pontos de descarga no corpo hídrico são representados por arquivos
shapefiles do tipo pontos.

14.4.2.4

Sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é composto
por nove arquivos shapefiles representando suas partes integrantes. Assim o
Quadro 14 apresenta as unidades do sistema, os nomes das entidades do PMSB,
tipo de arquivo shapefile e o sistema projeção.

Quadro 14 - Unidades do sistema, os nomes das entidades do PMSB, tipo de
arquivo shapefile e o sistema projeção.

Nº

Nome da Unidade do

Nome da entidade

Tipo de

Sistema

Sistema de Limpeza

arquivo

de

urbana e manejo de

Shapefile

Referência

Pontos

UTM WGS

resíduos sólidos
1

Centrais de tratamento e

CTR

disposição final de RS

84

2

Lixões

Lixões

Pontos

3

Lixões desativados e

LDR

Pontos

recuperados (LDR)
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Zone 22S

273

4

Aterro de inertes (RCC)

Aterros de inertes

Pontos

5

Estação de transferência

ETR

Pontos

UTCR

Pontos

UTTRCC

Pontos

de resíduos
6

Unidade de Triagem e
Compostagem de
resíduos

7

Unidade de triagem e
transferência de RCC

8

Ecopontos

Ecopontos

Pontos

9

Áreas de Bota Fora

Bota Fora

Pontos

Com base nessas informações os próximos subitens descrevem cada um
dos arquivos existentes para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos bem como o padrão de metadados utilizado.

h) Centrais de tratamento e disposição final de resíduos (CTR)
As Centrais de tratamento e disposição final de resíduos (CTR) são
representadas por arquivos shapefiles do tipo pontos, com categorias de atributos
estruturadas para informações quanto ao tipo das unidades (Aterro sanitário,
aterro controlado ou lixão), aspectos de processo e operacionais (método de
tratamento/disposição, vida útil, custos, drenagem e tratamento de chorume,
entre outros) e aspectos legais (relativos à licença ambiental).

i) Lixões
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Os Lixões são representados por arquivos shapefiles do tipo pontos, com
informações sobre os volumes recebidos, a responsabilidade da área e de
remediação.

j) Lixões desativados e recuperados – LDR
Os lixões desativados e recuperados são representados por arquivos
shapefiles do tipo pontos, com categorias de atributos estruturadas para reunir
informações de histórico de desativação (idade e ano de desativação) e da
remediação prevista ou implantada.

k) Aterro de Inertes
Os aterros de inertes (construção civil) são representados por arquivos
shapefiles do tipo pontos, com categorias de atributos estruturadas para
informações quanto aos aspectos de processo e operacionais (capacidade
volumétrica instalada e volume médio mensal).

l) Estação de Transferência de Resíduos – ETR
As Estações de Transferência de Resíduos (ETR) são representadas por
arquivos shapefiles do tipo pontos, com categorias de atributos estruturadas para
informações quanto aos aspectos de processo e operacionais (capacidade
volumétrica instalada e volume médio mensal).
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m) Unidades de Triagem e Compostagem de Resíduos – UTCR
As Unidades de Triagem e Compostagem de Resíduos (UTCR) são
representadas por arquivos shapefiles do tipo pontos, com categorias de atributos
estruturadas para informações relativas ao tipo de material beneficiado (vidro,
plástico, papel, papelão, metal e orgânico) e à infraestrutura da unidade.

n) Unidade de Triagem e Transferência de RCC – UTTRCC
As Unidades de Triagem e Transferências de RCC (UTTRCC) são
representadas por arquivos shapefiles do tipo pontos, contendo atributos como o
município sede, idade da infraestrutura, ano de instalação, área ocupada, vida
útil e coordenadas geográficas.

o) Ecopontos
Os Ecopontos são representados por arquivos shapefiles do tipo pontos,
com categorias de atributos estruturadas para informações relativas aos tipos de
material recebido nos PEV`s (vidro, plástico, papel, papelão, metal e orgânico).

p) Áreas de Bota Fora
As áreas de Bota Fora são representadas por arquivos shapefiles do tipo
pontos, contendo atributos como o município sede, idade da infraestrutura, ano
de instalação, área ocupada, vida útil, capacidade volumétrica, volume médio
mensal e coordenadas geográficas.
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14.5 MECANISMOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE
DADOS

Nesse item são indicados os mecanismos para futura construção e
atualização da base cartográfica dos dados geográficos obtidos.

14.5.1 Técnicas para atualização dos dados geográficos

Como a base cartográfica específica consiste de dados vetoriais, dois
modos básicos são necessários para a atualização: a vetorização de novas
geometrias e a atualização da tabela de atributos.

14.5.1.1

Vetorização

Essa etapa consiste em criar, modificar ou excluir geometrias (feições).
Em um SIG, as geometrias são representadas basicamente por pontos, linhas ou
polígonos, como foi o escopo dos produtos entregues. Logo a vetorização está
atrelada a essa estrutura de dados. Assim, o Quadro 15, apresenta alguns pontos
importantes que merecem atenção especial no processo de vetorização.

Quadro 15 - Pontos importantes que merecem atenção especial no processo de
vetorização
Pontos

Descrição
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Em caso de vetorização com base em dado raster, como
um mapa digitalizado, é importante atentar para a
Qualidade do original

qualidade de georreferenciamento desse produto. Mapas
digitalizados costumam apresentar problemas de
deslocamento ao ser digitalizado.

Conectividade e
segmentação dos
elementos

Todos os elementos do tipo linha que se interceptam no
mesmo subtema devem ser interrompidos e conectados
através de nós. Para cada intersecção de linhas deve
serinserido um nó para finalizar linhas e conectá-las.
A vetorização de pontos pode ser feita com o usuário SIG

Dados pontuais

digitalizando a posição doobjeto de interesse na tela do
SIG ou indicando sua coordenada geográfica.

Integralidade dos

As geometrias do tipo linha devem estar completas, sem

elementos

falhas, interrupções ou descontinuidades.
Deve-se evitar sobreposição de áreas para problemas de

Sobreposição de áreas
e feições

topologias, como na sobreposição das áreas de bacia de
esgotamento. No caso de feições limítrofes, além de se
evitar a sobreposição, também não se deve deixar espaço
entre elas, os limites devem ser coincidentes.
A direção da vetorização é importante para alguns casos

Direção da vetorização

como em drenagens onde a feição deve ser vetorizada da
nascente para a foz.
Essa etapa consiste em garantir o fechamento de todos

Edição dos shapefiles

os polígonos, a continuidade das linhas e perfeita
integridade e conectividade das geometrias (feições).

Fechamento dos
Polígonos

Todos os elementos do tipo área devem estar fechados,
ou seja, o nó final da linha que delimita cada polígono
deve coincidir com o nó inicial.
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É comum que as bases cartográficas estejam em dados
do tipo CAD e muito do trabalho em SIG é a conversão
desses dados para um tipo de dado geográfico como o
shapefile. O ArcGIS possui a capacidade ler e converter
dados CAD (como *.dxf e .dwg). Embora esses dados
possam vir “georreferenciados”, em casos de escalas
Importação de bases
externas

maiores é comum que os mesmos possam necessitar de
um deslocamento (shift) para ficarem compatíveis com
uma base geográfica mais confiável, tendo em vista que
sistemas CAD não possuem a mesma fidelidade com
sistemas de projeção cartográfica.
Caso os dados CAD tenham geometria, mas não
possuam referência espacial é possível usar a ferramenta
avançada de edição Spatial Adjustment no qual é possível
ajustar a posição geográfica vetores.

14.5.1.2

Tabela de feições geográficas para vetorização

A arquitetura elaborada para os dados vetoriais foi concebida para que
cada informação cadastral tivesse atrelada a seu tipo conceitual, por exemplo,
dados do tipo texto, data, numérico tipo truncado ou contínuo, etc. Assim, colunas
da tabela de atributos de um determinado dado geográfico que seja do tipo
numérico LONG não aceitará que o usuário insira uma informação do tipo texto.
A atualização da tabela de atributos deverá ser feita com o modo de
edição iniciado para que seja possível o usuário inserir novas informações ou
modificar e apagar as já existentes caso seja necessário.
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15 PLANO DE EXECUÇÃO
O presente Capítulo refere-se ao Plano de Execução dos custos
envolvidos com o sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento
sanitários, sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e sistema de
drenagem urbana e manejo de águas pluviais, para a execução dos projetos e
ações propostas neste planejamento para o município de Caarapó/MS.
O cronograma físico-financeiro municipal foi desenvolvido, considerando
horizontes temporais (prazos) distintos, conforme apresenta o Quadro 16.
Quadro 16 – Prazos considerados para o cronograma de implementação dos
Programas, Projetos e Ações do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caarapó/MS.
Prazos
Imediato
Curto
Médio
Longo

Horizonte
Até 4 anos
5 a 8 anos
9 a 12 anos
13 a 20 anos

Ano de referência
Até 2020
2021 – 2024
2025 – 2028
2029 - 2036

Seguindo esta premissa, na Tabela 20 é apresenta o cronograma físicofinanceiro das principais ações e infraestruturas que compõem os sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de
águas pluviais e sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Destaca-se que devido às variações de características e preços de um local para
outro, estima-se uma margem de erro nos valores apresentados na ordem de
30%.
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Tabela 22 - Cronograma Físico-Financeiro dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistema de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município de
Caarapó/MS.
ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS/PRAZOS
AÇÕES PRIMÁRIAS E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS
IMEDIATO
Até 2020

CURTO
2021 - 2024

MÉDIO
2025 - 2028

LONGO
2029 - 2036

TOTAL

Elaboração de programa computacional de sistema de informações sobre saneamento básico

R$ 250.000,00

R4 250.000,00

Estudo de avaliação das legislações municipais de Caarapó/MS referentes ao sistema de saneamento básico

R$ 90.000,00

R$ 90.000,00

Licenciamento do sistema de captação

R$ 75.000,00

Projetos de captação de água em localidades rurais, considerando o projeto e o licenciamento ambiental do sistema
de captação

R$ 32.500,00 por projeto elaborado

Estudo para concepção do sistema de monitoramento e fiscalização do uso da água superficial

R$ 31.500,00

Projeto de recuperação ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que compõem os corpos
h[hídricos

R$ 82.000,00

Monitoramento e fiscalização das águas subterrâneas

R$ 35.000,00

Projetos sistemas individuais de tratamento de esgoto

R$ 7.800,00 por projeto elaborado
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-

-

-

R$ 75.000,00

-

-

-

R$ 31.500,00

-

-

-

R$ 82.000,00

R$ 35.000,00
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ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS/PRAZOS
AÇÕES PRIMÁRIAS E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS
IMEDIATO
Até 2020

CURTO
2021 - 2024

MÉDIO
2025 - 2028

Projeto executivo de uma estação de tratamento de esgoto

R$ 125.000,00

-

-

R$ 125.000,00

Licenciamento ambiental de uma estação de tratamento de esgoto

R$ 82.500,00

-

-

R$ 82.500,00

Elaboração de plano de Gerenciamento de lodo de estação de tratamento de esgoto

R$ 42.000,00

-

-

R$ 42.000,00

Elaboração de um plano de monitoramento da eficiência da estação de tratamento de esgoto

R$ 25.000,00

-

-

R$ 20.000,00

Erradicação de ligações clandestinas

R$ 25.000,00

R$ 30.000,00

R$
45.000,00

Elaboração de estudo de autodepuração do corpo receptor do esgoto tratado
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R$ 20.000,00

R$ 325.000,00

R$ 325.000,00

Elaboração do Plano Diretor de Arborização urbana

Implantação de Locais de Entrega Voluntária (LEVs)

R$ 27.000,00

TOTAL

R$ 50.000,00 por estudo realizado.

Elaboração de Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

Elaboração de projeto de Coleta seletiva

LONGO
2029 - 2036

R$ 60.000,00

R$ 125.000,00

125.000,00

R$ 18.750,00

R$ 60.000,00

R$ 12.340,00

R$
10.950,00

R$ 28.500,00

R$ 49.200,00
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ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS/PRAZOS
AÇÕES PRIMÁRIAS E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS
IMEDIATO
Até 2020

CURTO
2021 - 2024

MÉDIO
2025 - 2028

Implantação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)

R$ 2.234.500,00

R$ 12.450,00

R$
12.450,00

R$
354.200,00

R$ 2.038.764,25

Implantação de Unidade de Compostagem (UC)

R$ 1.950.300,00

R$ 35.850,00

R$
35.850,00

R$ 72.500,00

R$ 1.702.581,93

Recuperação do lixão municipal

R$ 225.000,00

TOTAL
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LONGO
2029 - 2036

TOTAL

R$ 225.000,00

1
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